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T H O M K A  B e á T A

KIs FORMáK PROvOKáCIóI. 
lyDIA DAvIs PRózAÍRásA

Lydia Davis: Az annyi, mint; Lydia Davis: Elég jól vagyok, de lehetnék kicsit még jobban is

Ha lydia Davis nem foglalta volna le a történet vége1 kifejezést 1995-ben New yorkban 
megjelent regénye címében, akkor a Break it Down (1976) és a Can’t and Won’t (2014)2 
kötetek rövidprózája olvastán mindenképpen leírtam volna. Az annyi, mint és a nehézkes 
magyar című Elég jól vagyok, de lehetnék még kicsit jobban is kötetek ugyanis mindent meg-
tesznek azért, hogy kiiktassák a történetszerűségnek a látszatát is. Kő kövön nem marad 
az egy-két mondattól a néhány oldalig terjedő prózai szövegekben. Nemcsak vége, ha-
nem gyakran kezdete sincs az egyes daraboknak, semmi olyasmi, ami az eseményszerű 
elbeszélést jellemzi. Hisz esemény sincs, s ha nincs, sorrá sem szerveződhet, amiből törté-
net keletkezhetne. Ha netán mégis felbukkanna némi történés, annak megfoghatatlan a 
térbeli helye és időbeli kiterjedése, tehát eleve csupán a virtualitásban, a potencialitásban, 
az álomban vagy a gondolatban szituálható. semmi bizonyosság sincs afelől, hogy a le-
hetséges eset bárhol, bármikor bekövetkezett volna. e közegek nélkülözik a térélményt, 
időélményt, ám a gazdag képzelőerejű alkotóknál hatásos képsorokká teljesednek. lydia 
Davisre ez nem jellemző. Bárhogyan szemlélődünk, ahhoz, hogy elérkezzen hozzánk va-
lamiféle közlés, egy beszélőre, ha már alakjára, alkatára nem is, ám hangjára szükség len-
ne. valakire, aki a grammatikai alanyokra, határozatlan névmásokra redukált esetleges 
figuráiról szól. Jellegzetes davisi pozíció Az annyi, mint kötetcímadó szöveg személytelen, 
nemtelen, se fiú, se lány nézőpontja. ennek híján magunk is beleveszünk az apróhirdetés, 
a kiragasztott gyászjelentés, a reklámszöveg, a használati utasítás, áru-reklamáció arcta-
lan, passzív „elolvasói” sorába. 

Az 1976-os kötetnek csak egy évtized múlva lett sikere, a megjelenés ideje pedig törté-
netesen egybeesik Jacques sternberg belga–francia író Conte froid című hideg meséinek 
publikálásával. Davis vagy tudott róla, vagy nem, ám a short 
és short short storyjai olvastán elsőként éppen ennek a 
contes brefs, récit court műfajt művelő szerzőnek a redukciója 
és hangsúlyos ridegsége merült fel bennem. Az elbeszélői 
látószög és az ilyen–olyan hangnem által érzékelhetővé tett 
narrátori viszony hiánya mindenképpen elgondolkodtató. 

1 lydia Davis: A történet vége, Mesterházi Mónika fordítása, Buda-
pest, Magvető, 2017.

2 A kötet német kiadásában nem módosítottak a címen: Kanns 
nicht und wills nicht, graz, 2014.
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szövegminták sokasága létezik a jelenben és a régiségben is, amelyeken csakugyan sem-
miféle lenyomatot nem hagy megfogalmazójuk, közzétevőjük. Davis a bőséges mai kor-
puszból válogat, a hivatalos levél, tiltakozó levél, álomleírás, jegyzék, számbavétel, dol-
gozatjavítási megjegyzések – szövegmodellekké válnak. A köznapi kommunikáció és az 
információs textusok, használati útmutatók kimeríthetetlen bázisa, ahogyan régen Örkény 
Istvánnak, úgy a 20. század short short story íróinak is ösztönzést adott világszerte.  
A köznapi banalitások humorforrásként is szolgálhatnak, némi ferdítéssel, beágyazással, 
kommentárral abszurd hatást érhetnek el. Kiváló táptalajai a groteszk hangvételnek és az 
iróniának. Az ilyen effektusok elérése azonban észrevétlen kibillentést, kontrasztolást, 
grammatikai vagy retorikai intervenciót igényel. valakinek a láthatatlan beavatkozását és 
hangsúlyait. Az egyperceseket az ilyen kis beavatkozásokon kívül a lefaragások hozták 
létre, a megszámlálhatatlan „rövid rövidtörténetként” publikált szöveg pedig nem is sze-
repelhetne a prózakötetekben, ha nem vált volna már alternatív irodalmi alakzattá. A fel-
tétel azonban az, hogy az elbeszélő eredeti vagy váratlan funkcióval lássa el a textuális 
morzsákat. évtizedekkel ezelőtt részben a nemzetközi jelenség és jelentőség, valamint a 
teoretikus érdeklődés miatt, részben pedig azért szerettem volna megérteni e beszédmód 
műfajtörténeti előzményeit és mibenlétét, mert a 19–20. századforduló idején hasonló 
igyekezetek jelentős változásokat hoztak a magyar irodalom egyik legszínvonalasabb 
műfajának, a novellának az alakulásába. 

lydia Davist művészi törekvései más irányba vezérlik, nem a novellát kívánja felráz-
ni. Célkitűzése a dolgokat, folyamatokat, formákat illető távolságtartás érzékeltetése. 
Történetmondói tehetségéhez nem fér kétség, amiről köteteinek egy-egy emlékezetes 
darabja tanúskodik. Mégis úgy tűnik, hogy erősebb benne az elbeszélői gyakorlatot pro-
vokáló magatartás, amivel kapcsolatban kifogás nem emelhető, noha sok szövegtörmelé-
két nem az eredetiség jellemzi. A kérdés tehát nem az, hogy mi marad a story nélküli 
storyban, hanem hogy miben áll és hogyan tapintható ki e művészi magatartás lényege. 
Maurice Blanchot, gustav Flaubert és Marcel Proust amerikai fordítójánál nem lenne eről-
tetett a felvetés, hogy e gondolkodók, írók hatással voltak nyelv- és irodalomszemléletére. 
Mintha Blanchot-nak a szerzőt kiiktató nézetei (melyeket Roland Barthes átvett, s általa 
váltak ismertté és sokszor, sokféleképpen félreértetté) alkatilag is közel állnának hozzá. 
Flaubert-nek az impassibilitére, a szenvtelenségre apelláló poétikája bizonyosan, míg a 
prousti esztétika igen távolinak tűnik lydia Davis fogékonyságától. Nem tudnék egyezni 
Jonathan Franzennel, aki viszont éppen egy efféle rokonságról tesz említést: „Davis vala-
miféle kisebb Proust a mi korunkban, aki érzékenyen ragadja meg a számunkra oly tova-
tűnő dolgokat, amelyek mégis elég nyomot hagynak, így amikor szövegeit olvassuk, érez-
zük, ahogy felidéződnek bennünk.”3

A Flaubert-átírásokból invenciózusabb szövegek is kerekedhetnének, noha érdekes 
egybevetésük a louise Colet-nak írott eredeti levelekkel. A Madame Bovary angol fordítá-
sán munkálkodva nem véletlenül éppen azt a levélváltást veszi kézbe, ami Flaubert és 
Colet között a regényírás idején folyt. A mű megjelenésének dátuma 1857, az amerikai 
Davis-fordításé 2010, a Can’t and Won’té pedig 2014. A Flaubert és a nézőpont című az Elég 
jól vagyok... gyűjtemény emlékezetes darabja. Jóval hatásosabb a „Flaubert nyomán” írott 
tizenkét, kötetbeli szövegnél. A rókavadászatról írott körmondat remek, egymondatos jel-
lemzés. Az alá- és mellérendelésekkel szőtt hosszú mondat körkép, mozgalmas leírás, ál-
lókép, felvonulás, látvány egy időben. Pontosabban néhány pillanatban. A Flaubert-nek 
tulajdonított perspektívában háttérbe szorul a rókavadászat ceremóniája, a lovasok, lo-
vak, kutyák, alkalmi öltözetek panorámája, s poénként a két, jelentéktelen, szaglászó kis 
mopszli csodálkozása kerül a középpontba és előtérbe. Itt éppen a folyamatszerűség meg-

3 Idézi Dana goodyear: long story short. lydia Davis’s radical fiction. (https://www.newyorker.
com/magazine/2014/03/17/long-story-short) Megtekintve: 2021. márc. 12.
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állított mozzanata, a tablóból kiragadott részlet, a földön szimatoló kiskutyák jelentékte-
len megnyilvánulása mutat rá a művészi látásmód nagyszerűségére. Pontos Flaubert-
kommentár születik, ami egyben a lényeget észlelő mai elbeszélő képességeiről 
tanúskodik. 

lydia Davis prózapoétikáját a rövid szövegek történés-minimuma, az átvett textuális 
minták közlésminimuma, semlegessége, a feszültségnövekedés, -csökkenés kiiktatása, a 
monotóniát tartósító modor és szerkesztés, a gépies ismétlések, a beszélő hang azonosítha-
tatlansága és a személytelenség alakítja. Néhány hosszabb, „történetszerűbb” story is alátá-
masztja e megfigyeléseket. Az Egy barátnőm mesélte szöveg a férfi „szomorú történetét” tar-
talmazza, aki személyes találkozásra indul internetes levelezőtársához, megismerkedésük 
helyett azonban már csak a ravatalozóban keresheti fel. A megkezdett eseménysor váratla-
nul megszakad, a tényközlés lezárul, mégis tévedés lenne drámaként értelmezni. A fókákban 
meglepő módon az emlékezés, együttérzés, gyász kérdései merülnek fel. A nővér és az apa 
emlékéről, elvesztéséről szóló első személyű beszédben azonban ott az óvás: „nem kell sem-
milyen bensőséges megnyilvánulás”, mintha a tárgy folytán fennállna ennek veszélye.  
A visszafogottság azonban hibátlanul működik, s talán a felejtés is. A nővére lányának halá-
lával kapcsolatos kételyről, arról, hogy nem tudják, közöljék-e a beteg asszonnyal vagy ne, 
elhomályosul az emlék: „semmi drámai nem történt. [...] De azt már nem tudom, hogy erre 
tényleg emlékszem, vagy most találom ki.” A distanciálás és az érzelmi többlet terhének 
elvetése azokban az elbeszélésekben teszi próbára a művészi képességet, amikor tényleges 
a (valós vagy fiktív) megszólaló személyes érintettsége. lydia Davis tartózkodása ellenére 
tud egyensúlyozni a szövegeiben ritkán előforduló rezignáltság terepén.

Az érintettség kérdése az egyik „Flaubert nyomán” írott történetben is előfordul. 
egyik levelében egy öreg obsitosról ír louise Colet-nak. Davis A vén katona című átírásának 
kezdőmondata: „A minap láttam valamit, ami megindított, noha semmi közöm nem volt 
hozzá.” A Flaubert–Colet-levelezésből egy egészen más Flaubert-arcél bontakozik ki előt-
tünk, mint amilyen poétikája és elbeszélései alapján kialakul bennünk. Ugyanezt tapasz-
taltam a magam Franz Kafka-képével kapcsolatban is: ellentétben állt egymással a prózá-
ja nyomán, illetve a Felicéhez írott levelek olvastán róla alkotott vízióm. Tanulságos lenne 
mindkét példa elmélyültebb elemzése. Talán lydia Davis számára is az volt, minthogy 
kerek rövidtörténeteket tudott kikanyarítani a Flaubert-levelekből. A The Paris Review-
ban4 2010-ben ezek a saját neve alatt és Tíz történet Flaubert-től címmel jelentek meg. 

Az azonban számomra értelmezésre szorul, hogy vajon miért éppen e szövegkorpusz 
képezte forrását, amikor a levelek által továbbadott kis történetek, események, megfigye-
lések eredetileg egy hangulatilag, érzelmileg igen gazdag 
szövegkörnyezetbe vannak beágyazva. Az átvett és az újra-
írt, a beágyazott és a kiragadott részletek közötti hatás kü-
lönbsége önmagában nem nyújt magyarázatot kérdésemre. 
Különösen nem egy olyan opus jellegzetességeire összpon-
tosítva, amilyen a szenzualitást, érintettséget, személyessé-
get a hangulati és érzelmi reakciókkal együtt elvető, logiká-
val szerkesztő Davis-féle poétika. lehet, hogy idővel az is 

4 (https://www.theparisreview.org/fiction/6038/ten-stories-
from-flaubert-lydia-davis) Megtekintve: 2021. jan. 10.
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kiderül, vajon csak a szellemesség hiánya, vagy más miatt nem érvényesül prózájában 
hatásosabban az irónia, ha már a köznapok környezetéből általa kiemelt szövegminták 
oly sok impulzust szolgáltathatnának karikírozásukhoz. 

A tehenek című szöveget ellenpéldaként említem. Kis képkockák, egymondatos egysé-
gek sorjáznak a három legelésző, fekete tehénről. variációk egy témára, amibe a jószágok 
elmozdulása, kérődző nyugalma, heverészése, feltápászkodása, s a látványukat regisztrá-
ló tekintet változásai visznek némi mozgást. valaki figyel, jegyzetel, képzelődik, rögzíti az 
észleletet. ez a kamera-szem azonban viszonyt létesít, tehát van, ott van, lényegtelen, 
hogy ki lehet, s optikai műszerét addig működteti, míg bele nem vesznek az éjszaka sötét-
ségébe.


