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n e i c h L  n ó r a

VágY, hogY JóL LegYÜnk
Szabó T. Anna: Szabadulógyakorlat

szabó t. anna egyike a legnépszerűbb, a szélesebb olvasóközönség körében is ismert kor-
társ szerzőknek. ehhez a sikerhez több tényező is hozzájárul. Mindennapi történeteket, 
ismerős élethelyzeteket választ témaként, és ezeket sodró lendülettel, láttató erővel for-
málja meg, mindemellett pedig boszorkányos ügyességgel használja a nyelv zenei eszkö-
zeit. Írásművészete méltán vonzó és magával ragadó – akárcsak az az alkotószemélyiség, 
akit az irodalmi beszélgetések, a facebook-bejegyzések és podcast-műsorok közvetítenek 
az olvasók felé.

szabó t. három novelláskötete gyorsan követte egymást, hiszen a Törésteszt 2016-ban, a 
Határ 2018-ban, a Szabadulógyakorlat pedig 2020-ban látott napvilágot. ez a körülmény né-
mi összegzésre és összevetésre is késztet. a szerző hét verseskötet után jelentkezett a fent 
említett prózakötetekkel, melyek tematikájukat és poétikai megoldásaikat tekintve erősen 
kötődnek a lírájához. az emberi kapcsolatok és az ezekből kibomló problémák, test és lélek 
viszonya, a szerelem vagy a vágy természete, az érzékiség mindenütt jelen vannak. a sű-
rítettség, a képszerű, metaforizált megszólalásmód prózájától sem idegen. Utóbbi állítás 
különösen a Határ egyes, szabadversszerű darabjai esetén helytálló.

bár a novellagyűjtemények nem feltétlenül egységesek, ám kétségtelenül túlsúlyban 
vannak bennük az olyan történetek, amelyek hatást gyakorolnak ránk, belénk vésődnek, 
nem eresztenek és válaszra késztetnek. a Töréstesztet előszeretettel bélyegzik a harag köny-
vének. ezekben a novellákban nemegyszer aljas indulatok robbannak ki, utat követel ma-
gának a fájdalom, és az elbeszélők vagy a főhősök a következményekkel mit sem törődve, 
mérlegelés nélkül törnek ki az őket nyomasztó helyzetekből. a Határ a benne megjelenő 
érzelmek és indulatok szempontjából sokkal higgadtabb és reflektáltabb. esszéisztikus da-
rabjai az elhatárolódás és a kapcsolódás, az ellenséges szembenállás, a másikat ellehetetle-
nítő létezés kérdéseit feszegetik. a kötet a líra és próza határmezsgyéjén mozog. számomra 
mégis a Szabadulógyakorlat mind közül a leginkább megszer-
kesztett, a szövegek sorát tekintve a legegységesebb kötet. 
Láncszerűen kapcsolódnak egymáshoz a novellák azáltal, 
hogy egy-egy motívum (legyen az a kert, a föld, a test) vezet 
át a következő darabhoz. ez a szerkesztési elv biztosítja a kö-
tet ritmusát, és viszi tovább az olvasót történetről történetre.

a Szabadulógyakorlatban szintén mindennapi élethelyze-
tekről olvashatunk. Például feleségekről, akik szeretnék újra 
szenvedéllyel megtölteni az időközben kihűlt házasságukat, 
a szereplők névnapot köszöntenek vagy vacsora után az 
ágyban ejtőznek, szerelmek lobbannak fel és hunynak ki, az 
elbeszélők pedig vallanak, gyónnak és mesélnek. Láthatatlan 
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fonalként szövik át ezeket a novellákat a titkok, a vágyak és a félelmek, az öröm és a fáj-
dalom képei, a szégyen vagy a megbékélés epizódjai. ha kulcsszavakkal kellene jellemez-
nem a Szabadulógyakorlatot, a misztikum, a babona, az ösztönös-zsigeri érzések, a rajon-
gás, az eksztázis, az önfeledés és a zene lennének azok.

szabó t. a kötetvégi köszönetnyilvánításban tesz említést arról, hogy ehhez a „zenékben 
bővelkedő könyv”-höz (274.) véletlenül választotta borítóképnek szilágyi Lenke kiss erzsi 
énekesnőt ábrázoló fotóját. a védőborítón egy nőt látunk profilból, aki lehunyt szemmel a 
fűben hever, és arcát a nap felé fordítja. talán napozik, talán el is aludt. az arca rezzenéste-
len, nyugodt, kisimult, olyan, akár egy maszk. (a kép ady híres halotti maszkját is felidéz-
heti.) Önfeledt, átszellemült pillanatnak lehetünk tanúi, mert a nő belemerítkezik a nap me-
legítő sugarába. helyzete leginkább a lebegéshez hasonlítható, és nemcsak azért, mert testét 
elrejti a növényzet, és csak az arcát látjuk, hanem mert voltaképp egészen máshol jár. Valami 
fent levő felé fordul, és a felfelé tekintő arc áhítattal telt, vágyakozó. a vágy tárgyát nem 
látjuk ugyan, csak azt, hogy az megigézte őt, elbódította. a nő élvezettel fogadja be ezt a 
fényt és a meleget, miközben a fűszálak simogatják a bőrét. fel- és elszabadult, zavartalanul 
belesimul a természetbe, teljesen átadja magát a pillanatnak. Ő most jól van.

ez a megnyugvás, ez az önfeledés-önfeladás tapasztalata jelenik meg a címadó novel-
lában is. a Szabadulógyakorlat elbeszélője ugyancsak a természetben talál rá erre az állapot-
ra. „nyugalomban élni, mást nem is akartam. […] eggyé válni a világgal, természetes ré-
sze lenni, mint egy macska, egy kő, egy bazsarózsa” (31.). Végül a duna-parton tapasztalja 
meg a „majdnem-meghalás” „kegyelmi pillanatá”-t (33.), melyhez időről időre gondolat-
ban vissza tud térni, hogy erőt merítsen belőle. ez az ő személyes szabadulógyakorlata: 
„hogy én akkor vagyok igazán, amikor nem vagyok” (34.).

nem csupán azért időztem a borítónál, merthogy igényes és szép, mint a Magvető 
kötetei általában, hanem mert a kötet egészének értelmezése szempontjából is kulcsfon-
tosságú. a borítón lényegében az elsődleges értelmében vett aiszthészisznek, az észlelés, a 
közvetlen érzékelés és a belőle származó öröm pillanatának lehetünk tanúi. a primer ta-
pasztalat és a nyomában járó gyönyör(ködés) erős, meghatározó mozzanat a novellák el-
beszélői és szereplői számára is: legyenek azok érintések, illatok, szagok, egy korty bor íze 
vagy láttató erejű képek. ahogy a Tűz című novellában is szerepel: „az ilyen érzéki érin-
téseket szerette Juli, a kasmírt, a bársonyt, a leheletnyi selymeket, a turkálóban talált toll-
boa sikamlós csiklandozását a vállán, a nyakát épphogy megnyalintó sűrű illatú parfüm-
felhőt, a pókhálóvékony harisnya tapadós simulását, a pezsgő pici buborékainak zizegő 
nyüzsgését a nyelvén, ahogy az átható íz lassan betölti a száját, szerette, ahogy a pici 
csipkebugyi végignyal a combján, hogy aztán lelibegjen a bokájáról a szőnyegre” (17–18.). 
Érzékelés és érzékiség pedig gyakran jár kéz a kézben, hiszen Juli is arról fantáziál, ho-
gyan fogja „piros virágos fekete kimonóban” (ami alatt csak egy fekete gyöngyöt visel 
majd hosszú aranyláncon) és „lakkpiros magassarkúban” újra elcsábítani a férjét.

a reflektálatlan benyomások mellett az álmok és az ösztönök világa is szerephez jut a 
kötetben. a nyitódarab, az igen megrázó Zsoltárszimfónia kamaszlány narrátorának a saját 
teste üzen arról, hogy ami vele történik, és amit érez, az nincs rendben. „tépett és lüktetett, 
mint a kiszakadó tüdő. Mint a tüzesen sajgó izmok, a rángó szív, torkig égő gyomor” (5.). 
a zsigereiben maga is érzi, hogy amit a kórusvezető pap iránt érez, nem szerelem, legfel-
jebb rossz közérzet, fizikai tünetegyüttes. Mégis kétségbeesetten kapaszkodik a férfiba és 
az éneklésbe, mivel a saját családja elutasítja. rajongása mániává fokozódik, és megpróbál-
ja elbűvölni, megigézni az atyát, aki a babonával szemben épp az intézményesült hit fel-
szentelt képviselője lenne. egy alkalommal arra vetemedik, hogy ellopja a pap szája nyo-
mát őrző poharat, a fehérneműjébe rejti, a benne levő maradék vízzel pedig keresztet rajzol 
a két melle közé. kettejük viszonyában azonban nem ez a tett az igazán infernális, hanem 
e babonás rítus által anticipált későbbi szerelmi aktus. ami nem beteljesülést, legfeljebb 
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szégyent és bűntudatot eredményez. s olyan emlék marad, amitől évtizedeken át nem tud 
szabadulni az időközben nővé érett elbeszélő.

a Szabadulógyakorlatot értelmezve nem feledkezhetünk el a lapjain felbukkanó kertek-
ről, parkokról, erdőkről – a természet zabolázhatatlan burjánzásáról sem. „Mennyiféle 
zöld volt, mennyiféle íz, szín, szag, milyen sok árnyalata a szabadságnak!” – írja a 
Nagymama kertjében (39.). a természet vad, semmilyen tudatosságnak nem engedelmeske-
dik, az a közeg, ahol ősi erőkkel találkozhatnak a novellák alakjai. Megtapasztalhatják a 
feltétlenséget, kitárulkozhatnak, megszabadulhatnak az őket szorongató helyzetekből.

ahogy az anyák számára is ösztönös gesztus síró csecsemőjük megnyugtatására a rin-
gatás és a dúdolás, úgy bizonyul a novellák alapján viszonylag sikeres szabadulógya-
korlatnak az, amikor az elbeszélők vagy a szereplők a zenéből és az éneklésből merítenek 
erőt. a zenei téma egyébként is keretbe foglalja a kötetet. az első novella vallásos áhítata 
és rajongása a záródarabban, az Élj a kopár hegyenben egy rocksztárra, Jim Morrisonra irá-
nyul, akinek az előadó-művészetéhez az érzékiség, a révület és a korlátlan szabadság elvi-
tathatatlanul hozzátartozott.

a Szabadulógyakorlat cím is egyértelművé teszi, hogy próbákkal, a valami jobb, elfo-
gadhatóbb felé tett első lépésekkel találkozhatunk a kötet lapjain. a siker receptjét – igen 
bölcsen – nem ígéri, a tényleges szabadulás nem garantált, de felmutatja a boldogulásra 
való igény megjelenését, annak vágyát, hogy jól legyünk. Milyen helyzetekkel és kísérle-
tekkel találkozhatunk? alapvetően, de nem kizárólagosan női szenvedéstörténeteket ol-
vashatunk. az Utód című novella újdonsült apafigurája például saját vágyainak, gerjedel-
meinek szorításából igyekszik kitörni, mert ezeket lépten-nyomon az apjának a tiltásai 
övezik. Vajon ő milyen mintát közvetít majd az anyamell után ösztönösen és mohón kapó 
gyermekének? az Áll, szőr, szájban felbukkan egy transznemű fivér, aki végérvényesen 
kiszakítja magát a mérgező családi közegből, de húgát hátrahagyja, és úgy tűnik, ő nem 
tud szabadulni a szégyentől.

talán nem túlzás azt állítani, hogy a Szabadulógyakorlat többnyire a női túlélési prakti-
kák könyve. És ebben a tekintetben igen kiemelkedő darabokkal találkozhatunk. Megkapó 
például a Nyúl alakú vérfolt című, amelyben egy asszony búcsúzik a termékenységének 
időszakától úgy, hogy utoljára még eljátszik azzal a gondolattal, melytől mindvégig rette-
gett: mi történne, ha teherbe esne? a legmegrázóbb mégis a Szertartás című novella vagy 
az Isten kéje, hiszen lehet-e egy életen át tűrni, hallgatni, de belül megteremteni a szabad-
ságot?

s hogy képesek vagyunk-e jól érezni magunkat a bőrünkben? hogy igazán jól va-
gyunk-e? erre mindenkinek a maga válaszait kell meghoznia. Mindenesetre a fel- és meg-
szabadulás vágya, a törekvés arra, hogy jól legyünk, közös emberi igény. az erre tett pró-
bálkozás pedig közös tapasztalat.


