
Szvoren Edina íróval Falvai Mátyás beszélget

Szvoren Edina 2010-es debütálása (Pertu) valódi kritikai sikert köny-

velhetett el. Hónapok alatt elkapkodták a könyvesboltokból, ma sem

hozzáférhetõ. Elsõ kötete több mint biztató ígéret volt, ezért is várták

olvasói, hogy beváltja-e ezt az ígéretet. Új könyvét, a Nincs, és ne is

legyen címû kötetet ugyanaz a szenvtelenség álcája mögé bújtatott

empátia, finomra hangolt, aprólékos világérzékelés és szívfacsaró

õszinteség jellemzi, mint korábbi írásait. A Pertu megjelenése idején

mesélt a „másodikkönyvesek” félelmeirõl, mondván: „Rosszabb el-

veszíteni a megbecsülést, mint el sem nyerni.” Ilyen röviddel a

Nincs, és ne is legyen megjelenése után eloszlottak már a félelmei?

Furcsa, hogy akkoriban ilyesmirõl beszéltem. Ezek az aggodalmak

igazából a Nincs összeállításakor erõsödtek föl, de mostanra már

nem nagyon foglalkoztatnak. Kívánom persze, hogy a könyv olvasók-

ra leljen, nagyon is, de narcisztikus félelmek kevésbé kapcsolódnak

hozzá. Egyébként számomra meglepõ volt a Pertu fogadtatásakor,

hogy a könyv a jelek szerint sokkal kevésbé vált le rólam, mint

amennyire szeretném, vagy mint amennyire hangoztatom. Persze, to-

vábbra is úgy gondolom, hogy az írás inkább távolító, mint bekebele-

zõ gesztus. 

A jelenleg uralkodó prózadivat az akár regénnyé összeolvasható,

összefüggõ novellásköteteket preferálja. Az ön kötetei vállaltan nem

ilyenek. Mennyire volt mégis szándék valamilyen egységesség meg-

teremtése? Van-e valamilyen mozzanat, amely ön szerint – erõseb-

ben vagy lazábban, de – összefûzi e novellákat?

Novellákat írtam, nem kötetet. Ugyanakkor volt két ciklus-tervem, en-

nek a kötetben már csak a romjai találhatók. Ha jól emlékszem, hár-

mat vetettem el a Folthoz kapcsolódó elbeszélések közül, így maradt

kettõ. A másik sorozatból, a jelenleginél eredetileg szintén több epizó-

dot tartalmazó Nincs, és ne is legyenbõl két írást dobtam el. Egyéb-

ként nem hiszem, hogy egy novelláskötetet a ciklikusságnak, motí-

vumismétlõdéseknek, szereplõazonosságoknak kellene összefûznie.

Nem mintha ne lehetne a ciklikusságot is jól csinálni. Mindenesetre „a

regénnyé összeolvasható novelláskötet” szerintem elsõsorban a re-

cepció és a könyvipar divatja mintsem az íróké vagy a mûveké – a

nyilvánvaló kölcsönhatás ellenére is így gondolom.

Mindkét kötet jellemzõje, hogy szembeötlõen hiányzik belõlük a derû.

Minél többet gondolkozom rajta, annál inkább igaznak vélem a ta-

pasztalatot: a kortárs mûvészet egyik kiindulópontja – és ez nem csak

az irodalomra igaz –, hogy valami nincs rendben, valami rosszul van,

valami elromlott. Ön is ezt tételezi szinte minden írásában. Miért?

Számomra természetes, hogy egy mûalkotás valóságra vonatkozása

kihagyásokon alapul, tehát szükségszerûen torz. Sõt, azt hiszem,

hogy ez a torzulás, ez a kimetszettség vagy határosság a hatóképes-

ségének a záloga. A mû teljességének illúziója számomra nem azt je-

lenti, hogy a mû az élet tükre, hanem hogy az olvasó képes lehet az

írottak alapján elképzelni egy világot, amit az író voltaképp be sem

mutatott. Csak úgy csinált, mintha. Az is hat, amit elképzelünk. Zavar-

ba jövök, ha a szereplõim fejére olvassák a valóságot. A könyv nem

élet, és nem is akar az lenni. Íróként lemondok a teljességrõl – a re-

gényíró is lemond, nemcsak a novellista –, lemondok a dimenziókról,

az érzékszervi teljességrõl, e szûkítésekért cserébe viszont intenzi-

tást, felfokozottságot nyerek. Remélhetõleg. A könyvekben körbejár-

hatóak, kézbe vehetõek a gondjaink. Még a kilátástalanságról szóló

írásokban is több a perspektíva, mint abban a valóságban, mint amire

vonatkoznak. 

Magánemberként hisz abban, hogy az ember tud javítani helyzetén,

le tudja küzdeni élethazugságait, felül tud kerekedni a gyengeségein,

ki tud lábalni a „valami rosszul van” helyzetébõl? Ha íróként nem is

feltétlenül, de Szvoren Edinaként lehetségesnek tartja a „megváltást”?

Hiszek benne, hogy lehetséges. Hiszem, hogy tudom, és tudom,

hogy hiszem. A megváltás talán túlzás – bár például ez a szerelmi kö-

tõdések legédesebb illúziója. Túlzás vagy illúzió? Nem mindegy, de

nem tudom.

Szereplõit, történeteit tudatosan, felülrõl irányító, afféle „puppet

master” írónak tartja magát, vagy inkább a belehelyezkedés az esz-

köze, aki hagyja, hogy a hõse személyiségének jellemzõi szükség-

szerûen alakítsák a novellát? Abból ítélve, hogy legtöbb írását egyes

szám, elsõ személyben írja, inkább az utóbbira tippelnék.

Igen, inkább az utóbbi. De, ha folytathatom az allegóriát: nem mario-

nettes vagyok, hanem kesztyûbábos.

Tudom, hogy furcsán hangzik a kérdés, de szereti ön a szereplõit?

Elsõre természetesen azt mondom, igen. Persze minden szeretet, élõ

kapcsolat bonyolult, sok pici nem-szeretésbõl is áll. Esztétikai, helye-

sebben ipari, mesterségbeli kérdés, hogy az olvasót mivel lehet érde-

keltté tenni, behúzni az olvasmányba. A rossz, a baljós, a negatív, a

tragikus ábrázolása sokkal inkább alkalmas az írás tétjét felmutatni,

mint az idill. A dinamikát éppen az adja, hogy – mesenyelven szólva –

a jó, boldog, szép stb. fenyegetettségérõl szólunk, vagy épp ellenke-

zõleg, a rossz, csúnya, kilátástalan stb. helyzetekben mégis mutatko-

zó fénysugarakról, vágyakról, lehetõségekrõl. Nekem inkább ez utób-

bira áll rá a tollam, kétség kívül. Persze, elismerem, hogy a szereplõ-

im reményei néha nem kevésbé tragikusak, mint az a helyzet, amibõl

kifelé kívánkoznak. 

A kritika úgy üdvözölte önt, mint vérbeli „novellistát”, ami abból a

szempontból kétségkívül igaz, hogy még nem írt regényt, és abból

is, hogy egyelõre – legalábbis korábbi nyilatkozatai alapján – nem is

gondolkodik rajta. Valami miatt a novella formájában találta meg az

alkalmas kifejezési módot. Mit tud a novella, amit más nem? Ön sze-

rint mi a jó novella legfontosabb összetevõje?

Sokkal inkább az a kérdés, hogy mit tudok én a novellában, amit re-

gényben, drámában, versben nem. A novella, az elbeszélés minden-

esetre azért testhez álló nekem, mert sokkal inkább képes rá, hogy
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szereplõvé tegye az elbeszélõt. Hogy tehát a szerzõ kevésbé legyen

jelen. Legalábbis az a fajta próza, ami engem – egyelõre – foglalkoz-

tat, talán ilyesféle alapokon áll. Nem biztos, hogy ez így marad, jelen-

leg változatosságra vágyom – és ha majd megunom, megint változat-

lanságra fogok...

Az Írók Boltjában tartott könyvbemutatón Reményi József Tamástól

megtudtuk, hogy nem tombolt önben a kötetdüh, a kiadásra noszo-

gatni kellett, és nagy szigorral állt ahhoz a kötetszerkesztéshez, hogy

mi kerüljön bele, és mi nem. Valóban így volt, és ha igen, miért húzó-

dozott eleinte, miért ez az aggályos megfontoltság? Maximalizmus?

Jó lenne, ha a maximalizmus volna a minimum. Fontos, hogy legyen

valaki, aki azt mondja, ez rossz, ez jobb, ez szerintem közepes. A

szerkesztés cenzúra, minden írónak szüksége van rá. Ha a szerkesz-

tõk nem mondanak idõnként nemet, akkor én mondok, nem biztos,

hogy jó pillanatban. Persze, vannak szerkesztõk, akik mernek kritiku-

sak lenni, ez alkalomadtán rossz érzés, ugyanakkor biztonságot ad. A

legjobb lenne minden könyvet új szerzõi név alatt, az olvasók, az iro-

dalmárok kétkedõ pillantásaitól övezve kiadni. Az egyik legfélelmete-

sebb dolog számomra, hogy egyszer a belsõ cenzorom elvesztheti a

szigorúságát. Nem jó, ha írás közben nem kell leküzdeni semmiféle

ellenállást – terjedelmi korlátokból adódót, az elõállítás anyagi vonza-

taiból adódót, vagy akár politikai, társadalmi természetût. Fontos,

hogy lássam: ha csak két flekkem volna, mit mondanék el? És akkor

inkább legyen két flekkem. Semmitõl sem félek jobban, mint a híg, ol-

csó termékenységtõl. Illetve dehogynem: a terméketlenségtõl. Van

egy nagyon vékony ösvény a hallgatás és a beszéd között, és elég

nehéz megmaradni rajta.

A Pertu viszonylag késõi pályakezdésnek számít, aminek köszönhe-

tõen mellõzte az elsõ kötetek gyermekbetegségeit. Milyen most a vi-

szonya a régi szövegeihez, és az elsõ kötet tapasztalata hogyan

épült be a mostani gyûjtemény összeállításába?

Én inkább megfordítanám: a Pertunak nem azért volt viszonylag ke-

vés gyerekbetegsége, mert késõn indultam, hanem azért indultam ké-

sõn, mert sokáig nem nõttem ki a gyermekbetegségeket. Apró, de

fontos különbség. Közben mindvégig írással, olvasással, irodalommal

foglalkoztam, tizenöt-hat éves korom óta szeretném, hogy írhassak.

Régi írásokat egyébként nagyon ritkán olvasok újra, örülök, hogy nem

kell velük foglalkoznom. Minden reggel – kivéve a tanítási napjaimat –

félek, hogy milyennek fogom látni az elõzõ napi adagot, épp elég ez

is. De hogy a kérdésre is válaszoljak: mivel a Pertu esetében sem va-

lamiféle kötetkoncepció írta a novellákat, nem igazán használtam fel a

tapasztalataimat. Novellától novelláig élek, korszakhatárok kéthetente

lehetnek. Ha ez a kötet mégis homogénnek tûnik, akkor az elsõsor-

ban a fiókban maradt mûveknek köszönhetõ.

Szintén a könyvbemutatón tudtuk meg, hogy a Nincs, és ne is le-

gyen borítóján szereplõ festményhez ön ragaszkodott. Elárulná,

hogy miért?

Talán félreérthetõek voltunk, épp ellenkezõleg. Mielõtt a képet láttam

volna (Reményi József Tamás ajánlotta Lajta Gábor alkotását), puritán

borítót szerettem volna. Túl sok a látvány, a látnivaló, sokkal figyelem-

felkeltõbb manapság a látvány hiánya. Könyvön is. Az én szememet

mindenesetre szinte vonzza, ha nincs mit néznie. Úgyhogy mindent

szerettem volna a borítón, csak nem emberábrázolást. Aztán a kép

szép lassan, illetve tulajdonképp nagyon is gyorsan meggyõzött arról,

hogy a kötet tartalmának sok köze van a Betekert karú nõ világához.

Szeretem azt a fehér sávot.
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