
tásainkra, hiszen méltatlanul keveset foglalkoztunk
a vidéki városok irodalmával, pedig a teljes kép-
hez ezek is hozzátartoznak.

Végezetül, de nem utolsósorban egy érdekes in-
terjúkötetről, Farkas Judit Helytállókjáról szólnék né-
hány szót. A kérdező nevét lapunkból is ismerhe-
tik olvasóink: mély érzésről valló novellái igazi
tehetségre utalnak. Az interjúkról is elmondható
ugyanez: bevezetőjében Kaiser László foglalkozik
is a műnem legfontosabb elemeivel, a felkészült-
séggel, készítője érzékenységével és a kérdezett iránt
tanúsított alázatával.

Farkas Judit a kaposvári Búvópatak című folyó-
irat főmunkatársa. A főszerkesztő Csernák Árpád
ösztönzésére kezdett novellákat és interjúkat ké-
szíteni. Ezek a beszélgetések jórészt a Balaton
von zásában tevékenykedő írókról és művészekről
adnak képet, olyan körről tehát, mely a pécsihez ha-
sonlóan értékőrző és -teremtő, a nagyközönség
azonban kevés tagját ismeri és becsüli. Művészek
és olvasók kapcsolatának elmélyítésében fontos e
könyv ösztönzése — gratulálunk a szerzőnek.
(Hun garovox Kiadó, 2017)

RÓNAY LÁSZLÓ

VÖRÖS ISTVÁN: 
THOMAS MANN KABÁTJA

Vörös István új regénye — rögtön az elején ér-
demes leszögezni — nem könnyű olvasmány. Ki-
mondottan nagy odafigyelést igényel, ha az ol-
vasó pontosan követni szeretné a meglehetősen
szerteágazó gondolatfolyamot, mely könnyen el-
sodorhat. A Thomas Mann kabátja című regény
mélyvíz lehet a filozofikus olvasmányokhoz ke-
véssé szokott befogadók számára. Ugyanakkor a
szerző érezhetően lubickol ebben a mélyvízben:
igen gazdag kulturális és filozófiai ismeretanya-
got mozgat, ám helyenként felmerül a gyanú,
hogy ebben a közegben a szerzőnek mintha nem
is lenne szüksége az olvasóra, aki könnyen érez-
heti úgy, hogy — a címből vett képpel élve — túl
nagy a ránehezedő kabát. „Kis kabátka? Nevetett
föl a szabó. Nem látja, milyen óriási? Beterítheti
vele a világot (…).” (17.)

Vörös művének majdhogynem azok az erényei,
amelyeket hátrányaiként is említeni lehet. Rend-
kívül sűrű szövésű szövegről van szó, s nem min-
dig könnyű követni a szerző által vont párhuza-
mokat, elindított asszociációs láncokat és filozófiai
eszmefuttatásokat. Az imént idézett részletben sze-
replő szabó a kötet címében megidézett Thomas
Mann-nak készít kabátot. Ez a regény egyik köz-
ponti szituációja és világa. A regényidőt is legin-
kább meghatározó szál, ahogy azt rövidsége elle-
nére már az idézett részlet is sugallta, Thomas
Mann alakja kapcsán a (próza)írás lehetőségét, mi-

kéntjét járja körbe. A német klasszikus író figurá-
ján keresztül Vörös játékba hozza a tehetség és a
történelmi kor összefüggését, a zseni fogalmát és
eleve az íróság megvalósíthatóságát. Noha több,
szintén híres szerzőt említ a regény (Kafkát és Ril-
két például), a cím alapján mégis az a közhely-
szerűvé vált megfogalmazás juthat az olvasó
eszébe, miszerint a prózairodalom (egy bizonyos
hagyományvonala mindenképp) Thomas Mann kö-
pönyege alól bújt volna ki. Az ilyen módon felépí-
tett regény nagyban számít az olvasói asszociá-
 ciókra is. „[L]etesz-e valaki egy könyvet, amit
váratlanul mégis érdekesnek kezd találni? Mert
rögtön érdekes lesz, ha a saját gondolatunk: egy
ötlet, egy félreolvasás, egy hirtelen megvilágoso-
dás belejátszik a szövegbe.” (26.) Azért tűnhet el-
sőre nehéz olvasmánynak Vörös műve, mert a
megszokottnál talán nagyobb mértékben kény-
szeríti kreatív befogadásra az olvasót. A benne le-
írtak könnyen gúzsba köthetnek, ha szó szerint
igyekszünk értelmezni mindent, amit a szerző
elénk tár. Ám ha belemegyünk a játékba, és kicsit
szabadjára engedjük a gondolatainkat, izgalmas,
intellektuális játéktérré válhat Vörös szövege, és
alighanem ez is lehet a szerző célja.

A regényben nem csak Thomas Mann kabátja
köré szerveződik sűrűbb gondolat- és nagyvona-
lakban kidolgozott eseménysor. A szöveg másik
meghatározója egy Bakonymérőn élő házaspár Ta-
más Márton nevű kisfiának kabátja. A gyermek
neve némileg túlzott (erőltetett) mérték ben is rímel
Thomas Mannéra, talán a kabát is elég lett volna
összekötni a regény két világát. Főleg, hogy a kis-
fiú kabátja révén kapcsolódik a teljes szövegvi-
lághoz a harmadik meghatározó szál. Tudniillik az
apa által a fiúnak vett ruhanemű korábban egy tör-
péé volt, akire rálépett egy cirkuszi elefánt. A Tho-
mas Mann kabátja című regény szürreális vonásait
leginkább a harmadik szólam erősíti fel, amely egy
elefánté. „Képzeljük el, hogy Hannibál egyik ele-
fántja eltéved a nagy hadművelet során, és nem ka-
nyarodik Itáliába, hanem följön Germánia felé
(…).” (10.) Vörös István alternatív történelmeket
konstruál és vet össze, az emberek és az elefántok
történelemszemléletét ütköztetve az egyéni és ál-
talános szabadság kérdése, az istenhit lehetősége
és megvalósításának módjai kerülnek elő. Az el-
szökött elefánt egy ponton azt álmodja, ő Ganésa,
a hindu elefántfejű isten, Párvati és Síva fia. Ezek-
kel a képtelen fordulatokkal lendíti előre a szöve-
gét Vörös újra és újra, vagyis bár helyenként ön-
kényesnek tűnik az adott asszociáció vagy esemény,
a legtöbb esetben ezek nem funkciótlanok. Nem-
csak a valóság és álom keveredik össze a regény-
ben (nem véletlen Kafka szerepeltetése sem), de az
isteni, az emberi és az állati jegyek is. A zseni és a
nagy író fogalmához az isteni teremtés is hozzá-
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kapcsolódik, a világ felépítettsége: menny és pokol
létének, s így az isteni és ördögi paktumok való-
ságosságának kérdése is. Nem is lehet meglepő,
hogy a regény végére Faust is az egyik központibb
alakká lesz, akinek történetét Thomas Mann is fel-
dolgozta nagyregényében. Bármennyire is szerte-
ágazónak tűnik tehát a Thomas Mann kabátja szö-
vegszervezése, egy határozottan végigvitt szerzői
koncepciót takar a látszólagos kuszaság. „Nincs ér-
telme a világ létének és nincs értelme a túlvilágnak,
nincs értelme az élet létrejöttének, nincs értelme az
elmúlásnak, és nincs értelme az egyes életeknek
sem. De vigyázz! Ez nem azt jelenti, hogy a világ
léte, az élet létrejötte vagy az egyes életek értel-
metlenek lennének.” (65.)

Vörös István regénye nem adja könnyen magát,
befogadásához elsősorban nyitottság szükséges. Ez
egyszerű receptnek tűnik, ám manapság ritka az
olyan mű, amely erre apellál, így talán némileg el
is szoktunk az olyan gazdag és kreatív művektől,
mint amilyen az éppen ezért nehéznek tűnő Thoman
Mann kabátja. (Noran Libro, Budapest, 2017)

SZARVAS MELINDA

TOMAJI ATTILA: SAJÁT SORS

A Saját sorsban a beszéd jellemzője a dallam és rit-
musösztön, a megszólalás rítus jellege, a rítus ün-
nepélyessége. Mivel a költő hangzás-emlékeiben,
szöveg-emlékeiben erősen benne él Babits, Kosz-
tolányi, József Attila, Radnóti, Nemes Nagy Ág-
nes, Weöres Sándor, Pilinszky, továbbá T. S. Eliot
és mások szöveg-corpusa, a „különleges pillanat”-
ban felbukkant-felmerült szó, szószerkezet, ötlet
bekerül egy olyan dialógusrendszerbe, mely — Ju-
lia Kristeva fogalomrendszerével szólva — szám-
 talan dialógus vonatkozásrendszerét sűríti ma-
gába, mégpedig úgy, hogy a szó e kommunikáció
része, ugyanakkor szubjektív, így ambivalens ele-
mek dialógusa lesz.

Jól mutatja ezt a formálódást, miként van jelen
Weöres Sándor Bolero című versének emlékformája
Tomaji Attila bolero című költeményében. A két azo-
nos cím alapjelentése, a régi spanyol tánc meg-
idézheti az 1920-as évek végének Weöres Sándorát,
aki költeményben próbálta megalkotni a fuga,
szimfónia, toccata és más zenei műfajok nyelvi
megfelelőjét. A Bolero azonban a táncforma into-
nálásánál erőteljesebben az elmúlás feletti medi-
táció is. Az utolsó sorában, a tizenkettedikben ek-
képpen: „ahányan végre így együtt vagyunk,
mind elmegyünk”. Tomaji Attila a záró sort és a
költő nevének kezdőbetűit írta a maga verscíme alá,
s három ponttal indította alkotását, lényegében a
Weöres-szöveg „ellenvers”-ét. Az első, az ötödik
és az utolsó sorban (meg a kilencedikben és a ti-

zenharmadikban) leírt „maradunk”-kal e világi
örökké lét reményét foglalta szavakba. Más alko-
tásokban másként játszott rá sorokra, szavakra,
ritmusra. A Csöndesen akartál élni című szöveg „nyö-
gő lombok alatt” szerkezete Adyt, az ugyanitt ol-
vasható „fű, fa, virág” Weöres Sándort hívja elő az
alkotó és az olvasó emlékezetéből. A Cinkosok, a
Plain air és a Három bagatell harmadik darabja Kosz-
tolányi Számadás-kötetének ritmus-emlékeit, szö-
vegfordulatait sejteti. A Négysoros „szép mostoha”
szószerkezete, rájátszva az Óda „édes mostoha”
szintagmájára, József Attilát, az Élet, élet a Levél a
hitveshez Radnótiját, az Elég és az Itt Nemes Nagy
Ágnest idézik fel.

A vers-megszólalás rítus jellegét, a rítus ün-
nepélyességét reprezentálja a versnyelv és a szö-
vegforma. Van tradicionális ütemhangsúlyos vers,
rímek játékával született szöveg. Van rímet csen-
dítő időmértékes alkotás, jambikus és trochaikus
sorokat vegyítő írás, mondattagoló és szövegzá-
ró jel nélküli alkotás, és van szabad vers is. Ol-
vasható a kötetben egy cím alá rendelt versfüzér,
melynek darabjai között grammatikai-szókészleti
és gondolkodástörténeti kapcsolatokon túl felis-
merhető a lírai én önazonossága. Van 5–7–5 szó-
tagos haiku-sorozat.

A versnyelvet és a szövegformát karrakteres-
sé teszi a rímrendszer. A rím az 1970-es, 1980-as
évektől nemcsak a magyar lírában, de az európai
nyelvek költészetében is háttérbe került, gyanússá
vált. Pedig a rím asszociációs hálójának az alko-
tás összműködésében kifejező és információs
szerepe is lehet.

Sok vers példázhatja Tomaji Attila rímteremtő
gazdagságát és a rím funkció-lehetőségét. A majd-
nem találomra választott Darabka örökkévalóság jól
jelezheti, mit jelent a vers élő organizmus volta, mi-
ként vesz részt a rím a teljesség létrejöttében.

Az olvasónak az utolsó, a negyedik szakasz öt-
soros terjedelme azonnal szembetűnik. A strófa
akusztikai karakterét az első, a harmadik és az ötö-
dik sor alapozza meg. A három sorzáró szótag tisz-
ta asszonánc. Ez a színezett egyezés az asszonánc
gyengéd, árnyalatos variánsa. A második és ne-
gyedik sor spanyol asszonánc. Tiszta asszonánc van
a második szakasz első és harmadik, a harmadik
szakasz második és negyedik sorában, spanyol asz-
szonánc az előbb lévő második és negyedik sora vé-
gén, valamint a harmadik strófa első és harmadik
sorában. Szótagos alliteráció fordul elő az első, a má-
sodik, egymástól távol kerülve a harmadik stró-
fában. A negyedik szakaszban nagyobb bőséggel
jönnek. Az első sorban „mézes mesekertben”, a má-
sodikban „világló világ”, a negyedikben „hitháló-
ban (…) hullva” formában. A második-harmadik-
negyedik strófában a sorvégek szintagmákat
vágnak ketté. A „sötét / Föld felé” és „a színpad-
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