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T Ö R É S T E S Z T  –  H O G Y  N E  T U D J Á K  B E F O G N I  A  S Z Á N K A T

B e s z é l g e t é s  S z a b ó  T .  A n n áv a l

A „trauma beszéd” fontosságáról, a kitárulkozás fájdalmáról, őszinteségről, elfojtott agresszióról, az örök férfi-női játsz-
mákról mesélt Szabó T. Anna író-költőnő a Magvető Könyvkiadónál nemrégiben megjelent Törésteszt című első novel-
láskötete kapcsán.

49 novella egy kötetben. Azt mondta, van köztük 
olyan, amit több mint húsz éve írt. Miért érezte 
fontosnak ezeket is beilleszteni a kötetbe?

A legkorábbi novella az Egy régi nő. Korábban nem 
ez volt a címe, mert minimális mértékben átírtam; 
ez az egyetlen írás, ami nem a mában játszódik, 
mégis beválogattam a könyvbe, mert ugyanazzal a 
problémával foglalkozik, mint a többi novella: a ki-
szolgáltatottsággal, az elhallgatással és a fojtott ag-
resszióval. Nagyon régóta írok prózát, de a könyv 
legnagyobb részét végül akkor írtam meg, amikor 
irodalmi és hetilapok kértek tőlem szöveget – itt 
a tragikus aktualitása miatt szomorúan kell meg-
emlékeznem a közel-
múltban elhunyt Mező 
Ferenc szerkesztőről, 
aki mindig biztatott, és 
teret adott mindenféle 
prózai kísérletemnek.

Az elmúlt húsz év-
ben miben változott 
a véleménye a nő-férfi 
játsz mákról?

A magam életét tekintve nem sokat, hiszen én ides-
tova harminc éve ugyanazzal az emberrel élek és 
vitatkozom. Ami a többieket illeti: kívülről nézve 
olyan átlátszó és olyan egyszerű minden, csupa 
közhelyes szituáció – csak ne kelljen belülről átél-
ni, mert akkor megoldhatatlanul kusza az egész. 
A játszmaelmélet megjelenése azért valamennyit 
segített a kibogozásában, mert ha felismerjük a sze-
repeket, és nyíltan kimondjuk a problémát, akkor 
talán közelebb jutunk a megoldáshoz. A nők pozí-
ciója, a nagyvárosokban legalábbis, sokat javult az 
elmúlt száz évben, de az elvárások sajnos ugyan-
olyanok: egy nő legyen kedves, megértő és türel-
mes, mert különben nem tekintik nőnek. Épp most 
kaptam egy nagyon kedves, meleg hangú levelet, 
amelyben arról ír nekem egy férfi, hogy a kortárs 
írónőket – rajtam kívül persze... – csak „anatómia-
ilag tartja nőnek”. Jószándékkal írta, de én nagyon 
megütődtem, érdekes lenne erről elbeszélgetni 
vele, hogy mit vár el egy nőtől, és mi az, amiben 
én nem olyan vagyok. Talán az, hogy sokat mosoly-

gok, és ez elveszi a szavaim élét? Néha szükség van 
az éles szavakra. Nem a sértésre és a sértődésre, 
hanem arra, hogy rávilágítsunk egy problémára. 
Vajon meddig tarthatóak a játszmák? Meddig lehet 
kedves az ember? Mennyi elfojtással vagy haraggal 
jár, ha egy nő tapintatból vagy szimpla gyávaságból 
és lustaságból nem mondja mindig ki, amit gondol? 
Én úgy érzem, keményebb lettem, de látom, hogy 
még mindig nem vagyok elég edzett, mert már 
vagy még nem megyek bele végtelen vitákba.

Mi hozta ezt a változást? Folyamatos önismereti 
tréningezés? Vagy az anyaság?

Leginkább az, hogy 
telik velem az idő, 
és úgy érzem, hogy 
most már nem aka-
rom mindenkivel kü-
lön-külön megértetni 
a véleményemet. Írni 
akarok, nem dumálni, 
azt szeretném legin-
kább, hogy hagyjanak 
dolgozni. Az anyaság 

persze éppen az időt szabdalja szét, de egy pilla-
natig nem bántam meg, életemben a legtöbbet a 
gyermekeimtől tanultam. Magamról is, róluk is, a 
házasságról is.

Mennyire lehet őszinte? Nem fájdalmas egy ek-
kora kitárulkozás?

Fájdalmas, persze. Az ember teljes lényével adja 
át magát a másiknak, illetve a családban egyen-
ként mindenkinek, miközben épp a léte lényegét, 
a munkáját nem tudja elvégezni. Az a szerencse 
az én munkámmal, hogy a tapasztalataimból élek 
– mindent bekebelezek és felhasználok. Az anyasá-
got is, de nem elsősorban mint saját élethelyzetet, 
hanem mint emberi állapotot. Az őszinteség kutya 
kötelességem, a családommal szemben is. Amiről 
nem tudok írni, ami „nagyon fáj, nem megy”, ar-
ról inkább nem írok. A boldogságról viszont igen 
(versben elsősorban), és ez még nagyobb bátorságot 
követel, mint a szokásos témák. Soha annyian nem 
ugrottak a torkomnak, soha olyan indulattal nem 

„Nem szabad némán tűrni az erősza-
kot, mert akkor nemcsak tovább folyik, 
de tovább is hagyományozódik, éppen 
az áldozatok keserűsége, kiszolgálta-

tottsága, legyőzöttség-tudatból fakadó 
haragja által.”


