
SZVOREN EDINA: 
AZ ORSZÁG LEGJOBB HÓHÉRA

Robert Schumann Gyermekjelenetek című ciklusa
13 darabból áll, felnőttek számára idézi fel a gyer-
mekkort és teljes egységet alkot. Szvoren Edina új
kötetében hat gyermekjelenet (is) szerepel, ezek
nemcsak számuk, de elrendezésük okán sem al-
kotnak füzért, töredékesek, szétszórtan állnak a
többi írás között; az álmodozás néma marad, sen-
kit nem érdekel, a leszorított, fojtogató gyermek-
kor különös történetei leginkább megfélemlítés-
ről szólnak. Abszurd, ember telen utópia idéz
gyermekmunkatábort (Tárnaszen telés), elhagyott
vagy állati sorban tartott, egyetlen kincsétől — kör-
temagjaitól — is megfosztott gyermeket, hal-
dokló anyjuktól búcsúzó, riadt kölyköket látunk.
Még csak nem is vásott kölykök ők, hanem szo-
rongó, magukba fordult emberminiatűrök (Maru -
zsálem, Bonszájgyerekek). „Nem lettem volna utol-
só, ha nem mondja ezt. A szégyent nem én hozom,
adják.” (64.) Hiábavaló az önsanyargatás, az ön-
maguknak és/vagy a környezetnek való megfe-
lelési vágy. Kényszerré válik, mint minden gesz-
tus: kényszerré és kényszeressé, mert nincs mód
változásra, talán nincs is olyan, hogy változás: „Az
elégedetlenség hajnalra keményre dermed, és jár-
 ni lehet a tetején.” (70.)

A tárgyak, a felületek közeli, hosszas, csakis a
részletekre fókuszáló megfigyeléséből kiveszett
a (soha nem is volt) gyermeki kíváncsiság: nem fel-
fedezés, hanem elterelő mozdulat; s ha kivétel-
képpen önreflexiót is eredményez, akkor is csak a
szorongást fokozza: „Pár méterrel odébb, egy fü-
gebokor mellett víz csepeg. Közelebb lépek. Desz-
kalapra hullanak a cseppek egy ágvillára erősített
tartály tűvel átszúrt fenekéből. A vízcseppek négy
egyenlő porcióban futnak szét a deszkalapba vájt
körömhegynyi árkokon. A barázdák mentén har-
minc-negyven méh szívogatja a maga patakját,
olyan fegyelmezetten és türelmesen, hogy remeg-
ni kezd a térdem. Mintha sorszámot húztak volna.
Mintha a víz inná őket, s nem ők a vizet. Tartom ma-
gam, és alkonyatig állok a kertben. Csak a lány és
az apa dolgozik. Itt van, megtaláltam, ez a rend.
Nem ujjongok, csak szégyellem magam.” (164.)

Nem lepődnek meg, csak konzekvensen tagad -
ják, s miközben pontos kórelőzményt közölnek,
álmélkodást mímelnek: mitől is lett egykori,
gyerekkori társuk gyilkos (Szegény mókusarcú
Decsi). S ha a gyilkosság lehet az egyetlen hatal-
mas, felszabadító mozdulat, akkor — bár véget
vet a gyermekkornak és csak időlegesen-részle-
gesen tesz szabaddá —, végre el lehet hülyéskedni
a kötelező dalt (Miért nyerítenek a gyerekek).

Nem különálló világ a gyerekeké, így a kötet
többi novellái között akár önkényesnek is tekint-

hető a Kinderszenen megjelölés. A „felnőttek” vi-
lágának szereplői hasonlóképpen szűk, egyetlen
perspektívából látható, zárt világban élnek; az óce-
án fúrótornyán dolgozó vendégmunkást ugyanaz
az elidegenedés fojtogatja, mint azokat, akik saját,
adott mikrokozmoszukban arról tűnőd  nek, hogy
az élet máshol van. Mindig máshol: térben-időben
nem ott, ahol fürkészik. A jelenben tehetetlenül is-
métlődik minden, akár az önkéntelen, repetitív szó-
használat, amit észlelni lehet, de uralni nem. A kü-
lönös tömörségű hasonlatok váratlan mélységeket
világítanak meg, például a szeretet kiszolgálta-
tottságát: „gyakran néz furcsán Anyára: mint mi-
kor az ember haragszik, amiért megszeretett va-
lakit”. (103.)

Nem lehet ezt másképpen szemlélni, csak
aho gyan Szvoren Edina teszi: szigorúan feszes,
megnyesett, kopogós mondatok hullnak egymás
mel lé, minden mondatvég koppan, monoton kat-
togás ez az egész. A mondatokat olykor csak az
egymásutániság fűzi össze, széttört cserepekből áll
össze a történet, alakjainak csak felülete van,
mélységükből váratlan summázások buknak fel,
dühös önfeltárulkozásként meghökkentő felvil-
lanások. Az imamalom elakadásai. Akár a rongy-
szedő, ha elhullatott tűt talál a nyesedékek között.
„Nem vagyok jó anya” — mondja hirtelen (9.), és sze-
degeti tovább a nyesedéket, önmaga nyomorúsá-
gos tükördarabjait. Monomániás monológok,
mindig az egyes szám első személy beszél, min-
dig maga elé beszél, valódi mondandó üzenete csak
akkor van, ha a vonal másik végén senki sincs.
Nincs elfogadás, még csak közöny sincs, gyűlöl-
ködő egymásmellettiség van. Nincs én és te. Meg-
sebezni is csak önmagát lehet az embernek, kell is,
szükségessé válik, a köröm alá szúrt tű meg-
nyugvást ad. Az adott keret (a család) gyűlölt bör-
tön, kívülről nem értelmezhető, foglyai folyton egy-
mást rágják, vádolják — ingerült értetlenkedéssel
méregetik, mint az anya, aki lánya olvasmány-
jegyzeteiből annyit tud kibetűzni, hogy „valami arc
meg szeretet”. Valami.

Schumann Álmodozását, a Gyermekjelenetek
egyik darabját hatvanévi emigrációból hazatér-
 ve játszotta el Horowitz Moszkvában. A fennma -
radt felvételen látható, amint a kamera lassan vé-
gigsiklik az emlékekbe andalított, borongós ar-
cokon. Valamit mindenki visszaálmodik. Hat
nappal a csernobili atomerőmű robbanása előtt.
(Magvető, Budapest, 2015)
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Kálváriák a Kárpát-medencében

Olasz Ferenc fotóművész, filmrendező szeré-
nyen csak fotográfusnak mondja magát. Bölcses -
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