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P A l O J T A y  K I N g A

FORRó MAzsOláK, 
FóKáK és FlAUBeRT

Lydia Davis: Elég jól vagyok, de lehetnék egy kicsit még jobban is

A hazájában és nemzetközileg egyaránt elismert amerikai írónőnek A történet vége című 
regény, illetve Az annyi, mint rövidprózái után immár harmadik könyve jelent meg idén 
magyarul. Az utóbbihoz hasonlóan ez is kissé rendhagyó novelláskötet, melyben a né-
hány mondatos vagy legfeljebb pár bekezdésnyi szösszenetek sorába időnként egy-egy 
hosszabb, akár harmincoldalas szöveg ékelődik. ezek a végtelenül redukált, gyakran axi-
ómaszerű – inkább fél- mint „egypercesnek” nevezhető – írások mondhatni lydia Davis 
védjegyévé váltak, nálunk azonban óhatatlanul Örkény hasonlóan tömör, műfajteremtő 
alkotásai szolgálnak viszonyítási pontként. ezen a könnyen adódó párhuzamon túlmenő-
en a hazai recepcióban ki sajátos prózaversekként, ki pedig filozofikus gondolatszilánkok-
ként tekint az Elég jól vagyok… rövidke darabjaira; nekem olvasás közben egy alapvetően 
zenei műfajt, a bagatellt juttatták eszembe. Merthogy többségük nem sziporkázóan szel-
lemes bonmot, hanem valóban „csekélység”: banális esetek, jelenségek szikár megfogal-
mazása, jelentéktelen megfigyelések lakonikus rögzítése. Úgy is fogalmazhatnék, Davis 
humora olyan száraz, hogy olykor már nem is humor, témái olyannyira nem „irodalmi-
ak”, hogy az olvasó esetenként elbizonytalanodik, melyik könyvet is vette le a polcról, 
elbeszélői stílusa pedig többnyire annyira szenvtelen, hogy nem is tudatosítjuk: éppen ez 
a (valós vagy megjátszott) távolságtartás és közömbösség adja a szövegek stílusértékét. 
Az, hogy ez a józan, diszkrét, mégis határozott és vibráló hang gyakorlatilag észrevétle-
nül kúszik a bőrünk alá, Orzóy ágnes műfordító munkáját dicséri.

Az Elég jól vagyok, de lehetnék egy kicsit még jobban is szokatlan hosszúsága és az eredetitől 
(Can’t and won’t) való merész eltérése dacára nagyon eltalált kötetcím. Rögtön szerteágazó 
asszociációkat indít el: mit jelent az, hogy valaki „elég jól” van? Mi az, amitől még jobban 
lenne, lehetne? Miért nem elégszünk meg azzal, ha csak elég jól vagyunk? Rezignált, némi-
leg ironikus nyugtázása ez egy nem tökéletes, de végső soron élhető, elfogadható állapot-
nak vagy éppen hogy a jóléti államok elkényeztetett és elkényelmesedett polgárainak telhe-
tetlenségről tanúskodó provokatív elégedetlenkedése? egyáltalán, milyen válasz ez az 
általa implikált „hogy vagy?” kérdésre: őszinte, sallangmentes helyzetjelentés vagy csak a 
megszokásból rávágott „jól” bővített változata, rutinos kitérés a komolyabb kérdések elől? 

Ha belelapozunk a kötetbe, hamar fény derül arra, jellemzően melyek is életünkben 
azok a tényezők, amelyek miatt nem állíthatjuk, hogy maradéktalanul jól lennénk. szinte 
bármelyik, tetszőlegesen kiválasztott írásban beleütközünk olyan kellemetlenségekbe, 
zavaró felismerésekbe, a narrátor számára nem várt mozzanatokba, melyek az elbeszélő-
ben diszkomfortérzetet keltenek, mi több, a címadó szöveg éppenséggel ezeknek a 
frusztráló apróságoknak a gyűjteménye. Például: „egy férfi köhög a koncerten; Túl hosszú 
a sor a postán a csomagfeladásnál; Nedves a pulóverem ujjának a vége; sömöre van a 
macskának; Nem tudom eldönteni, folytassam-e ezt a könyvet vagy ne; Amikor megpirí-
tom a mazsolás kenyeret, a mazsolák nagyon felforrósodnak” (118–124.) – és így tovább. 

Meglehet, listába szedve inkább nevetségesek, mint komolyan vehetők az ilyen apró-
cseprő problémák, de ha jobban belegondolunk, valójában elég gyakran ezek mozgatnak 
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minket a hétköznapjainkban: vagy az elkerülésükre tett kísérletek vagy az ilyesmik felett 
érzett bosszúság, csalódottság. lydia Davis pedig éppen azokat az egyébként elég szá-
nandó és groteszk emberi reakciókat és működésmódokat mutatja be, melyeket az efféle 
frusztrációk, illetve az ezektől való félelem váltanak ki: úgy mint kényszeresség, mániá-
kus pedantéria, túlzásba hajló önreflexió; tehát a környezetünk és az önmagunk felett 
gyakorolt teljes kontroll beteges akarása. A kötet jobb darabjaiban egyúttal az is érzékel-
hetővé válik, mennyire törékeny és illuzórikus ez a vágyunk: olyan, mint szedegetni az 
elpusztult kutya ottmaradt szőrszálait a lakásban, esztelenül reménykedve, hogy „ha elég 
szőrszálat gyűjtünk, akkor össze tudjuk majd rakni belőle a kutyát” (10.). Ha sikerül min-
dent és mindenkit kontrollálnunk, akkor majd igazán jól leszünk.

A gondolatainkat javarészt kitöltő konkrét mikroproblémákon kívül azonban van va-
lami, ami még feszélyezőbb, még inkább zavarba ejtő: a dolgok és események esetlegessége. 
ez a felismerés először csak érdekességként, furcsa, akár mulatságosnak is mondható, le-
hetséges nézőpontként jelenik meg a könyvben az Esetlegesség (vs. szükségszerűség) című 
háromsorosban: „A mi kutyánk lehetne. De nem a mi kutyánk. Így hát megugat minket” 
(25.). Majd ennek variációjaként: „Az én férjem lehetne. De nem az én férjem. Az ő férje. 
Így hát őt fényképezi (nem engem), amint a virágos strandruhájában áll a régi vár előtt” 
(27.). A könyv második felében viszont – egy hosszú, csapongó köszönőlevélben (Levél az 
alapítványnak) – ontológiai szorongássá fokozódik a fenti haikuszerű szövegekben még 
könnyed játéknak tűnő perspektívaváltás. egy érdekes jelenet véletlen szemlélőjeként az 
elbeszélő utóbb „furcsa, de nem kellemetlen” gondolatként azonosítja, hogy csupán egy 
apró, esetleges mozzanaton múlt, hogy éppen akkor ott volt és tanúja lehetett egy olyan 
eseménynek, amely voltaképpen az ő távollétében is épp ugyanúgy játszódott volna le. 
Néhány sorral lejjebb azonban már „furcsább és kevésbé kellemes” konzekvenciaként ál-
lapítja meg: „nemcsak hogy nincs rám szükség ezeknél a jeleneteknél, és nincs rám szük-
ség azokhoz az életekhez, amelyek nélkülem is szépen folynak tovább, hanem tulajdon-
képpen egyáltalán nincs rám szükség. Nem is kell léteznem” (243.). 

A létezésünk nem szükségszerű volta felett érzett döbbenet – mint egy hirtelen meg-
nyíló szakadék – talán mindenkit megszédít olykor-olykor, de a feleslegesség tudata csak 
akkor válik tartós „tériszonnyá”, ha nincs senki, aki ragaszkodásával visszaigazolná szá-
munkra életünk értelmességét. Az Elég jól vagyok… talán legkiemelkedőbb elbeszélése,  
A fókák – egyébiránt szinte ez az egy írás a kötetben, amelyre klasszikus értelemben illik a 
’novella’ megjelölés – pontosan ezt a kérdést járja körül, csak éppen inverz módon: a sze-
retett személy(ek) hiányának bemutatásán keresztül. Az emléktöredékekből, történetfosz-
lányokból felépülő szöveg megrendítő gyászmunka, melyben a narrátor a nála másfél 
évtizeddel idősebb nővér (és az őt csak hetekkel túlélő apa) halálát igyekszik feldolgozni. 
Az elbeszélés keretét egy hosszú vonatút adja, de az utazás toposza itt nem annyira meta-
forikus jelentőségű, mint inkább egyfajta atmoszférateremtő közeg. Az elsuhanó, külső 
tájról való rövid tudósítások a belső, múltbéli tájban lejátszódó jelenetek leírásával 
váltakoznak. A vonatozás jelen idejében rögzített megfigyelések és az emlékek felidézése 
összeolvadnak abban a lassan hömpölygő tudatfolyamban, amelyben fontos és lényegte-
lennek tűnő momentumok rangsorolás nélkül kerülnek egymás mellé – ezzel a módszer-
rel a szerző nemcsak azt éri el, hogy autentikusabbnak hat a spontán gondolatmenetet 
imitáló novella, hanem lehetővé teszi az olvasó nagymértékű azonosulását az elbeszélő 
legszemélyesebb, legintimebb érzéseivel. A több mint harmincoldalas szöveg úgy rajzolja 
meg a váratlanul elvesztett féltestvér portréját, hogy monomániás – vagy ha úgy tetszik: 
megkapó – részletességgel mutatja be a tőle kapott, vagy általa hátrahagyott tárgyakat. 
legyen az a hűtő polcán felejtett tartármártás, egy piros pulóver vagy kis, lyuggatott hátú 
porcelánfókák, melyek a kellemetlen szagokat hivatottak magukba zárni. ez utóbbiak a 
felesleges, értelmetlen ajándékok mintapéldányai lehetnének, melytől a megajándékozott 
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igyekszik mielőbb megszabadulni, itt mégis – egyszerűen azáltal, hogy a szeretett hozzá-
tartozót idézik meg – szimbólummá, értékké válnak. 

A fókák – elsősorban a kötet többi részét jellemző tárgyilagos, hűvös hangnem mellőzé-
se miatt – szigetszerűen emelkedik ki az Elég jól vagyok… darabjai közül, de hasonlóan 
társtalan, folytatás nélküli a remekbe szabott Férfiak című írás is, melyben mindkét nem 
képviselői valamilyen furcsa, mitikus, dehumanizált lényekként jelennek meg, valahogy 
úgy, mint samanta schweblin A pusztán című, egyszerre vicces és hátborzongató, abszurdba 
hajló zseniális novellájában a gyerekek. A magam részéről nagyon sajnáltam, hogy Davis 
nem kísérletezett többet ezzel az ironikus, kissé szürreális stílussal, bár a kötetben található 
huszonvalahány álomleírás valamelyest talán hasonló irányt céloz – de ezekre messze nem 
annyira jellemző az az izgalmas poliszémia, a jelentés- és stílusárnyalatoknak az a réteg-
zettsége, mint ami a Férfiakra. Az írónő kötetvégi jegyzetei szerint saját, illetve rokonai, 
barátai álmait, valamint álomszerű éber élményeit öntötte formába ezekben a kis történet-
töredékekben, és ugyan felfedezhetők rajtuk a sűrítés, a tudatos művészi megmunkálás 
nyomai, mégis, ezek többsége nem hagy mélyebb nyomot az olvasóban, mint bármelyik 
átlagosnak mondható saját álma, amelyet nagyjából el is felejt, mire elfogyasztja a reggeli 
kávéját. 

Az álomleírások talán azért kaphattak helyet ebben a könyvben, mivel a ténylegesen 
megtörtént dolgokhoz képest persze valótlanok, de bizonyos szemszögből még mindig 
valóságosabbak, mint az emberi psziché által tudatosan megképzett fiktív történetek, me-
lyekhez lydia Davis meglehetősen kritikusan viszonyul – legalábbis azokból a 
metatextuális jellegű szövegeiből ítélve, melyek éppen az irodalmat és annak művelőit 
tematizálják. Mint például a Nem érdekel címűben: „Mostanában jobban szeretem az olyan 
könyveket, amelyekben van valami valóságos vagy valami olyasmi, amit legalább a szer-
ző valóságosnak hitt. Nem akarom, hogy mások fantáziálása untasson. A legtöbb ember 
fantáziája egyszerűen nem elég érdekes […] Az egész olyan esetlegesnek tűnik” (281.). Az 
Írásban pedig már nemcsak hiányolja az irodalmi művek mögül a valóságot mint referen-
ciát, hanem szembeállítja a kettőt: „Az írás gyakran nem igazi dolgokról szól, amikor meg 
igazi dolgokról szól, olyankor gyakran az igazi dolgok helyett van. […] Ahelyett, hogy 
olyan emberekről írnék, akik nem képesek rendbe tenni a dolgaikat, inkább abba kéne 
hagynom az írást, és megtanulni rendbe tenni a dolgaimat” (294.).

Túl azon, hogy elég paradox egy ilyen állítást éppen egy szépirodalmi alkotásban ol-
vasni, megint csak az esetlegesség és szükségszerűség ellentétpárjába ütközünk. Mintha 
csupán az lenne „igazi” és „valóságos”, ami szükségszerűnek látszik, és minden, ami 
esetlegesnek tűnik, az valamiképpen egyúttal valótlanabbnak is. Az Elég jól vagyok… szá-
mos darabja viszont épp azzal játszik, hogy ez a két fogalom igazából bármikor felcserél-
hető, csak nézőpont kérdése az egész: ami megtörténik velünk, azt visszatekintve szük-
ségszerűnek érezzük (és történetté formáljuk), mintha másként nem is eshetett volna meg, 
de ha szétbontjuk elemeire az eseménysort, közelebbről vizsgálva kiderül, hogy mindez 
valójában esetlegességek láncolata volt. Nem tudatos döntéseken vagy racionális össze-
függéseken alapuló szükségszerűség szervezi tehát az életünket, hanem véletlenszerű, 
esetleges momentumok laza ok-okozatisága vagy inkább előzmény-következmény jelle-
ge. ezt a folyamatot érzékelteti a Megfordítható történet, illetve a Ha az esküvőn (az állatkert-
ben) című „novella”, mely utóbbi egyszerűen felsorolja és párosával listába rendezi azokat 
a parányi részleteket, melyek egymás függvényeiként látszólag történetté állnak össze, 
minthogy azonban külön-külön egyik sem lényeges és felcserélhetetlen, nyilvánvalóvá 
válik, milyen törékeny a megalkotott narratíva: „Ha a szertartásra tartva nem álltunk 
volna meg, hogy megnézzük a fekete disznók ólját, nem láttuk volna azt a hatalmas 
disznót, amely rávetette magát a kisebbikre, hogy ellökje a vályútól. […] Ha nem hallottuk 
volna, hogy a hűvös napsütésben a pavilon alatti padon a szertartás előtt mellettünk ülők 
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hirtelen mormolni kezdenek valamit, nem néztünk volna fel, és nem láttuk volna meg a 
menyasszonyt, aki élénkzöld ruhájában épp akkor érkezett messzebbről, hosszú, szapora 
léptekkel, anyjával kézen fogva” (303.).

ez a fajta kívülálló, szenvtelen, s mindeközben görcsösen aprólékos látás-, illetve be-
szédmód egy ideig érdekes, akár szórakoztató, egy idő után viszont – egyéni ízléstől függ, 
hogy mikor – bosszantóvá, fárasztóvá vagy unalmassá válhat. Feltehetően Davis szánt 
szándékkal provokálja az olvasót és feszegeti tűrőképessége határait, mikor például 
majdnem húsz oldalon keresztül azt dokumentálja, miként legelészik három tehén a me-
zőn (A tehenek), és ezzel nem is az a gond, hogy nincs story, hogy megkérdőjelezi a történe-
tet mint olyant – a posztmodern irodalmon edződött olvasó ezen még a szemöldökét sem 
vonja fel –, hanem az, hogy az elbeszélő esetenként mintha nem találná meg azt a sajátos 
nézőpontot, amely egyénivé tenné a látásmódját és egyedivé az elbeszélt tartalmat.

Pedig ez volna a jó próza kulcsa, s ezt éppen tőle magától – illetőleg Flaubert-től tudjuk 
(Flaubert és a nézőpont). Hogy a 19. századi francia szerző milyen nagy hatást gyakorolt az 
amerikai írónőre, az nemcsak amiatt nyilvánvaló, hogy Davis több művét újrafordította, 
hanem abból a tizenhárom plusz egy írásból, melyek az Elég jól vagyok… öt fejezetében el-
szórtan, „Flaubert nyomán” megjegyzéssel, illetve Flaubert tirádája címmel olvashatók. ezek 
a novellák nagyrészt Flaubert barátnőjéhez, louise Colet-hez írt leveleinek felhasználásá-
val készültek, az írónő bevallása szerint csekély módosításokkal. szembetűnő hasonlóság 
a két szerző között egyfajta mély emberismeretről tanúskodó, de enyhén gunyoros ábrázo-
lásmód, ahogy szereplőiket és azok viselkedését jellemzik, mégis, időnként mindkettejük-
nél fölfeslik a felszínen észlelhető közömbösség, és megengednek maguknak némi empá-
tiát (példának okáért Davis A fókákban, Flaubert A temetésben), bár a Pouchet felesége című 
elbeszélésben utóbbi így ír magáról: „[a]zt mondják, nincs bennem együttérzés az emberek 
iránt” (56.). Jóllehet, efféle intertextusok esetében nehéz elválasztani, mi az, ami az eredeti 
szöveg, és mi az, ami az átirat érdeme, mindenesetre annyi bizonyosnak tűnik, hogy sze-
rencsés találkozásról van szó; mondhatnánk azt is: jól áll lydia Davisnek Flaubert „szem-
üvege”.

Az Elég jól vagyok, de lehetnék egy kicsit még jobban is véleményem szerint elég jó könyv, 
de lehetett volna egy kicsit még jobb élmény is számomra, ha már az elején tisztában va-
gyok vele, miként érdemes olvasni: semmiképpen sem egy ültő helyünkben vagy néhány 
este alatt végigszaladni rajta, hanem – mint egy verseskötetbe – csak bele-belelapozni, 
lassan ízlelgetve ezeket a könyv fülszövegében keserűnek, édesnek, furcsának és gazdag 
ízvilágúnak nevezett szövegeket. A borítón is megidézett Kis történet egy kis doboz csokolá-
déról című novellában mintha éppen erre figyelmeztetne az elbeszélés hősének esete egy 
finom, de nagyobbacska méretű belga csokival: „Apró falatokban ette, és ízlett neki, de 
amikor újra megkínálták, másikat már nem kért” (292.). Az a bölcs és mértéktartó olvasó 
azonban, aki fontolva halad és nem csapja el a gyomrát, valószínűleg örömmel nyúl majd 
– előbb vagy utóbb – a következő Davis-kötet után.

 


