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t h o M k a  B e á t a

Mi által lesz MesterMunka a 
történetMondás, a pillanatkép?

Lucia Berlin: Este a paradicsomban. Újabb történetek

és a novella, a rövidtörténet, a helyzetrajz s a még kurtább short short story? lucia Berlin 
(1936–2004) amerikai novellista tehetsége eredeti válaszokat ad kérdéseimre. erről győ-
zött meg pár éve megjelent kötetének meglepetésszerű és tartós hatása. történetei belénk 
vésődnek, csakugyan nem tehetjük félre őket, sem az első, sem a sokadik olvasáskor. 
ahogyan lydia davis írja: „is this why it is almost impossible to stop reading a story of 
lucia Berlin’s once you begin? is it because things keep happening? is it also the narrating 
voice, so engaging, so companionable? along with the economy, the pacing, the imagery, 
the clarity? these stories make you forget what you were doing, where you are, even who 
you are.”1 vajon hogyan, miért, mi által?

a posztumusz világsikert nem az életében megjelent nyolc prózakötete, hanem 2015-
ben megjelent A Manual for Cleaning Women című válogatás hozta meg számára. ugyenez 
a new york-i kiadó bocsátott közre 2018-ban még egy novellakötetet, illetve Welcome 
Home címmel fotó- és levélválogatást az írónőtől. a jelenkor kiadó a Bejárónők kézikönyve2 
után most e két utóbbit teszi számunkra hozzáférhetővé, az Este a paradicsomban rövidtör-
téneteit, valamint az Isten hozott idehaza. Emlékirat válogatott fényképekkel és levelekkel című 
kötet anyagát. a korábbi kötet negyvenhárom és a mostani huszonhárom darabja majd-
nem a teljes opust felöleli. az úti feljegyzések és levelek közreadója egyik fia, aki szerint a 
dokumentumok „egy különleges amerikai hang életét” tárják elénk. kissé furcsa, hogy e 
két műfajilag és jellegében különböző gyűjteményt egyetlen könyvbe illeszti a magyar 
kiadás. Bármilyen szorosan egymásba épül lucia Berlin élettörténete és fikciója, e két szö-
vegkorpusz más-más jellegű. a dokumentáris anyagnak filológiai, a prózainak művészi 
funkciója van. 

sok tényező hozzájárul ahhoz, hogy a Berlin-próza élmé-
nye erős és tartós maradjon. Megrendítő a megpróbáltatá-
soknak kitett egyéni sors, amiről az életrajzírói adatok nélkül 
is tudomást szerzünk, ha elmélyedünk világában. nem csu-
pán a biográfia tényeit idéző történetekben, hanem mind-
azokban a tényszerű, szűkszavú szövegekben, amelyek ritka 

1 lydia davis előszavából a A Manual for Cleaning Women kötethez 
(https://www.newyorker.com/books/page-turner/the-story-
is-the-thing-on-lucia-berlin) 

2 lucia Berlin: Bejárónők kézikönyve. Válogatott történetek, Bíró júlia 
fordítása, jelenkor kiadó, 2017.
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fegyelmezettséggel idéznek fel különféle állapotokat, élethelyzeteket és emberi kudarco-
kat. pátosztól, drámától mentesen, ahogyan egyik német kritikusa írja.

derű, együttérzés, beleélés, azonosulás, gyötrődés, beletörődés, felülemelkedés. sem 
a látásmódot jellemző irónia, önirónia, groteszk, sem az érzelmek és a személyesség töké-
letes hiánya, valamint a meggyőző, tárgyias előadásmód nem leplezi a történések megélt, 
drámai valósságát. hogyan lehet a személyes megpróbáltatásokból, kínból, kétségbeesés-
ből, testi szenvedésből, lelki megrendülésből, egzisztenciális kiszolgáltatottságból, há-
nyattatásokból összetevődő emberi tapasztalathoz olyan művészi formát rendelni, amit 
paradox módon a derű, elfogadás, humorérzék, melegség alakít? lucia Berlin és lydia 
davis is csehov példájára, a mértéktartó, gazdaságos szerkesztés, a bölcsességből szár-
mazó higgadt elbeszélésmód mintájára utal. történetírásának csodája a tehetségen és a 
fegyelmezetten követett művészi célkitűzésen kívül abban a különleges belső erőben rej-
lik, ami által lucia Berlin érvényre juttatta szándékát: „nagyon, nagyon szeretném meg-
tanulni, hogyan írjak úgy, ahogyan érzek” (levélrészlet 1959-ből). ez a hitelesség biztosí-
téka, annak a felesleges tehernek a kiiktatása, amit a személyes élet gyötrelmeinek, 
szenvedéseinek közvetlen érzékeltetése jelentene. önismeret nélkül nem jutna a belátásig: 
„a story a lényeg.” azt írom, amit igaznak vélek, érzelmileg hitelesnek, mondja: azt sze-
retném, ha rögzíthetnék egy valóságot, egy pillanatot. „Somehow there must occur the most 
imperceptible alteration of reality. A transformation, not a distortion of the truth. The story itself 
becomes the truth, not just for the writer but for the reader. In any good piece of writing it is not an 
identification with a situation, but this recognition of truth that is thrilling.”3 

a közvetlenség forrása a másik ember iránt tanúsított elfogadás, a Kallódók, a gyarlósá-
gok, hitványságok, az elesettség és kilátástalanság méltánylása is. a megértés feltétele az 
eltávolodás önmagunktól, a saját érzelmek eltávolítása. és annak az eszköztárnak a kidol-
gozása, amellyel a tényekre, alakokra, helyzetekre összpontosító figyelem a redukció által 
töménnyé változtatja a nyelvet és formát. „érzelgősség kizárva mint lényegtelen, felszínes 
megnyilvánulás – a megbízhatóság, a szeretet ereje annál érezhetőbb itt” (levélrészlet). 
különös, hogy e kijelentés nem esszé vagy ars poetica összefüggésében, hanem egy család-
ról szóló beszámolóban hangzik fel. ettől függetlenül pontosan jellemzi lucia Berlin elbe-
szélői magatartását, a „megbízhatóságot” s ezáltal a short story poétikáját. 

Írásom elején több rövid műfajt említettem, amelyeket lucia Berlin hatásosan művel. 
Mestermunka nem válik könnyen sem a novellából, sem a short short storyból és a karco-
lattal, krokival rokon rövid képekből, rajzokból. a pontos megfigyelések, a szűkszavú 
jellemzés, a hiteles hangulat érzékeltetése nála pergő ritmusérzékkel párosul. a rövidre 
fogás ebben az opusban nem a felületesség, hanem a céltudatos tömörítés eljárása. 
részletezést, leírást, elemzést nem bír el a kis forma, az elhagyásukkal rövidül és hatáso-
sabbá válik a szöveg. a felsorolásokba foglalt szobabelsők, tőmondatokba foglalt környe-
zetrajzok atmoszférája is erősebb, mint ha részletezéssel idézné meg azokat.

a novella nélkülözhetetlen váratlan fordulataiból, csattanószerű lezárásából sem tart 
meg mindent a szerző. az alakok helyzetét hirtelen változások alakítják, ám gyakori az 
ugyanilyen váratlan berekesztés. némelyik története sehova sem fut ki, bekövetkezett 
valami, ám a dolgok abbamaradnak. a lezáratlanság is erős effektust kiváltó eszköz. ezek 
a nyitott végek közelebbről szemlélve éppen a szituációk megoldatlanságát tartósítják, 
vagy a konfliktus feloldhatatlanságát sugallják. Művészi erényük a kommentár nélküli-
ség, aminek többletjelentése van. a short short story itt erre is képesnek mutatkozik.

az említett levélben lucia Berlin robert frost A béres halála poémáját idézi: „ott az 
otthonod, ahol be kell fogadniuk, ha nincs hová menned”. a Welcome Home pillanatképei, 
riportszerű beszámolói, városokhoz, házakhoz fűződő feljegyzései sok helyszínhez kö-

3 lydia davis idézi előszavában.
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tődnek. „egész életében költözött. Bányamérnök volt az apja, az anyja beteg vagy őrült.” 
(Lead Street, Albuquerque) fia szerint ezeken kívül még tizennyolc lakóhelye volt: 
„nevetségesen sok helyen éltem... és mert annyiszor költöztem, nagyon-nagyon fontos 
nekem a hely. Mindig... az otthonomat kerestem” (interjúrészlet 2003-ból). Minden háznak, 
ahol éltem, volt valami baja címmel számba veszi a tényleges és vélt otthonok leltárát. 
honnan származik mégis a melegség és derű ennyi hányattatás ellenére, kérdezhetnénk.

lucia Berlin három kötetének fiktív és életrajzi történetei tehát nem véletlenül válto-
gatják kaleidoszkóp módjára a helyszíneket. térképük alaszkától patagóniáig terjed, me-
lyen hol angol, hol spanyol vagy keverék nyelven beszélő gyerekek, felnőttek, módosak, 
szegények tengődnek, élnek, koldulnak, kábítószereznek, nevetnek, szenvednek, meghal-
nak a new york-i, new Mexicó-i, mexikói, chilei, városi, vidéki környezetekben. a háttér-
ben hol a sandia hegység, hol a részeges szomszéd viskója, hol a virágos kertek, hol a 
koszos nyomornegyedek, bányásztelepülések látványa. Mégis mintha lenne valami közös 
mozzanat a sokféle szereplőt mozgató, sok hangot és beszédmódot megszólaltató történe-
tekben. csupán az otthonteremtés igyekezetét emelném ki, ami a különféle nevű alak-
mást, családanyát, feleséget jellemzi a személyes és a konstruált elbeszélések legképtele-
nebb körülményei közepette is. legyen szó a Lead Streetről, melyben az asszonyt 
gyerekeivel együtt elhagyja a férje, vagy a Bádogtetős vályogházról, vagy a falak nélküli, 
yelapai La barca de la illusiónról, amelyből reggelente ki kell söpörni a skorpiókat. 

az írói tervet, hogy a pillanatot meggyőzően rögzítse, a Zenélő ékszerdobozok esetében 
két kislányra bízza, akik juarezben szerencselapok árusítását vállalják. a Porból lettél, por-
rá leszel azáltal marad emlékezetes, hogy a motorversenyző halálakor apja kijelenti: 
„Megmondtam annak az ostoba kölöknek, hogy egyszer a nyakát töri!” a társak halom-
számra hajigálják sírgödrébe bukósisakjaikat. a Texasi karácsony, 1956 karikatúrája és hu-
mora tini monológjából és döntéséből származik. jack daniel’s üvegével felköltözik a te-
tőre, hogy ott háborogjon, és szabaduljon a nyolcvan meghívott vendég szentestéjétől. az 
Anyák és leányok egy kórházi ápolónő monológja, aki a buszon zsúfolódóktól az ápoltakig, 
az orosz betegig és látogatójáig mindenkit groteszk körképbe foglal. az Esős nap egy elvo-
nóba szállított alkoholista szólama: „én csak azér’ iszok, hogy kikapcsoljam a szavakat.” 
ha figyelmen kívül hagyjuk, hogy önálló történeteket olvasunk, lucia Berlin szereplőinek 
beszéde sokszólamú hangzattá, alakításaik pedig gazdag emberi színjátékká állnak össze. 

 




