
Seyfettin. Műveiből ezt a huszonkét novellát Puskás László
ültette át a magyar nyelvre bravúros fordításban.

Mindenkinek ajánlom, aki a török nép életét, gondolko-
dását, humorát szeretné megismerni. Örömünket csak fo-
kozza az, hogy e példát teremtő vállalkozás Karcagon jelent
meg. Abban a városban, ahol a keleti kultúra megismerteté-
sét Németh Gyula és Mándoky Kongur István, a keleti
nyelvek tudósai kezdték. A Török-Magyar Baráti Társaság
kiadvány a remélhetőleg olyan vállalkozások sorát indítja,

amelyek közelebb hozzák a magyar olvasókhoz ezt a
különös és kevéssé ismert világot.

(Az érdeklődők megvásárolhatják /190 Ft/ a Györffy
István Nagykun Múzeumban és Karcag könyvesboltjaiban.
Utánvétellel megrendelhető a Nagykun Múzeumtól, 5300
Karcag, Pf. 8.)

Seprősi-Czárán György

„szexmendiárium"
Körmendi Lajos: A gyökeres állat (Tóth Sándor rajzaival)

Már negyedszer olvasom, lapozom a karcsú kötetet.
Most azt illene mondanom, elragadó olvasmány, gyönyörű
versek!, majd' elcsöpögök; minden nekifutásra újabb képe-
ket bontok színeire, s ezt a könyvet különben sem lehet
letenni.

Mondom, negyedszer olvasom, hogy
„ez napló
diárium
Körmendiárium",
már negyedszer, hogy
„ez aztán a tett
igazi
'szexmendi'-s (Zalán Tibor)
tett",
és mint szárnyait bontogató madárfiókák egyre bizto-

sabb röpte, igyekezetem gyümölcse a játék; játék a szavak-
kal, Körmendin innen és túl, vele és nélküle, mindegy; a
lényeg, hogy olykor elidőzöm, sergetem a szavakat, ízeket,
színeket; összeütök valamit vacsorára, ami van éppen,
abból, recept vagy használati utasítás nélkül; elég két
valamit összedobni (plusz tűz), s tessék, máris lehet nagyo-
kat harapni:

„szexmendiárium".

Mert volt ama megátalkodott időknek egy „szabadtest-
gyakorlatos" szférája, az intim, ahol lehetett tüntetni, szólni,
lihegni, örülni, sírni - szabadon,

„addig is
kellene

valami
tett

de nálunk
csak

bikahomlokú pinákkal
szabad

viaskodni"
Lehettünk „szexmendi"-s torreádorok, ám a sötét parka-

rénákon, a selyempaplanos ágyakon kívül nem volt szá-
munkra hely.

Kell a szerelem, de nem helyett. A szerelem/szeretkezés
nem a szabadság alternatívája. Tudja is ezt a költő; tudta ezt
már Petőfi is.

Lehetne az utolsó vers cúne Szemafor; de nem, ez
„Körúti béke", nyolcvannégyben. Utálom a sárgát magam
is, gyűlölöm ezt a se-ez-se-az állapotot. Jézus, a Krisztus is
ettől óvott, a se-hideg-se-meleg-langyostól; köpni kell.

„Állunk a járdán, várunk szülést, halált,
várunk pirosat, zöldet... A lámpa nem vált,
sárgát
mutat.
Sárgát. Állunk. Csak az idő szalad.
Mennénk. Nem tilos. De nem szabad."
Iszonytat ez a langyos pocsolya, még a gondolata is,

ahogyan visszaemlékezem azokra az évekre, a disznó-da-
gonya-évekre; tele a pocak, tessék önfeledten röfögni/bö-
fögni a szocializmus teremtette jólétben.

Tessék!

Sajnálom, hogy ez a kötet nem a nyolcvanas évek
közepén látott napvilágot. Sajnálom is, meg nem is. Sajná-
lom, hogy akkor és ott nem lehetett perzselő tűz, sem
szomjat oltó forrásvíz; de nem sajnálom, mert mostanára
elfelejtődött volna úgy is, s amit nálunk egyszer elfelejtet-
tek, annak örökre befellegzett.

Töröm a fejem: tud-e a kötet ma a reveláció erejével
hatni? Feltéve, hogy eljut az olvasóhoz.

Tud? Tudhat? Tudhatna?
Tud! Hat! Na?!

„nem látják
hogy én már fa vagyok
fa
'oly gyökeres állat' (Apáczai Csere János)
amely
ITT
akar
gyökeret ereszteni"
A Város, városa főterén áll egy „oly gyökeres állat", áll

rendületlenül, konokul dacolva széllel, Sthyllel (és stílussal,
mondhatnám némi malíciával, ám oktalan), áll bizony,
reményeink szerint még sokáig.

(Cumania Bt Karcag, 1992.70 oldal, 120 forint)


