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I. 

BÓDY  GÁBOR:  Bizonyára  sok  
olvasóban  felmerül:  Te  magad  
mennyire  tekinted  valóságos  lé-
tezőnek  Psyché  alakját?  

WEÖRES  SÁNDOR:  Annyiban  te-
kintem  valóságosnak,  hogy  a  XVIII .  
sz.  létező  írónőiből,  költőnőiből  szűr-
tem  össze  ezt  a  figurát.  Magyarok  
közül  említhetem  Molnár  Borbálát,  
Fábián  Juliannát,  Vályi  Klárát,  Üj-
falvi  Krisztinát;  aztán  olyan  francia  
nagyvilági  hölgyek,  mint  Madame  
Scrudéry,  Madame  Sévigné,  George  
Sand,  Madame  de  Staél.. .  Szóval  
sok  modellből  rakódott  össze,  szűrő-
dött  le  Psyché.  Így,  mint  egy  sze-
mély,  nyilván  nem  létezett,  viszont  
igen  sok  létezett  személynek  a  ka-
rakterisztikumait  hordja.  

B.:  A  mai  olvasó  számára  Psyché  
mint  egy  mai  alak  él,  megtévesztően  
elevenen.  Olyannyira,  hogy  illik  rá  a  

mondás:  ha  nem  lett  volna,  akkor  
ki  kellene  találni.  Gondolod,  hogy  az  
itt  felsorolt  modellek  bármelyikének  
az  élete  egy  mai  ember  számára  épp  
ilyen közvetlenül  átélhető,  érzékelhe-
tő  volna?  

W.:  Kétségtelen,  megfelelő  tálalás-
ban  Vályi  Klárából,  vagy  Üjfalvi  
Krisztinából  ugyanilyen  érdekes  ala-
kot  lehetne  teremteni,  de  ehhez  
szükség  van  a  feldolgozóra  is.  

B.:  Mi  lehet  az  oka  annak,  hogy  
Te,  aki  a  legkevésbé  sem vagy  fiatal  
lánynak, vagy  asszonynak  tekinthető,  
ennyire  érzékeny  médiuma  tudtál  
lenni  ezeknek  a  történeteknek?  

W.:  Gondolom,  hogy  nagyon  erős  
lehet  bennem  a  női  pólus.  Állítólag  
minden  férfiban  megvan  a  nő  is,  és  
minden  nőben megvan  a férfi. És na-
gyon  ritka,  szélső  eset,  aki  a  saját  
neme  abszolút  képviselőjének  tekint-
hető.  Gondolom,  hogy  a  lényemben  
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levő  nagyon  sok  női  vonós,  aminek  
a megélésére maga  a nyers élet  nem-
igen  ad  alkalmat,  így  megéledhetett.  

B.:  A  két  pólus  szembeállítása  és  
megrajzolása  nem  ritkán  fordul  elő  
verseidben,  a  régebbiekben  sem.  Sőt  
a  két  pólus  mellett  harmadiknak  a  
semleges  bukkan  fel,  amit  néha  her-
mafroditának  nevezel;  a  „Gyermek  
Kleopátrában"  vagy  a  „Békeoltár-
ban"  például  megjelenik,  mint  he-
rélt.  Ez  a  felfogás  közeláll  a  közis-
mert  platóni  felfogáshoz,  ami  a  „La-
komá"-ban  van  leírva,  s  miszerint  
hajdan  három  féle  ember  élt,  a  nő,  
a  férfi  és  az  androgyn,  amely  férfi-
nő  volt.  Az  emberek  zavara  és  bol-
dogtalansága  pedig  azzal  kezdődött,  
hogy  az  istenek  megirigyelték  har-
monikus  kerekségüket,  kettévágták  
és  összekeverték  őket.  A  felek  azóta  
keresik  pórjukat.  Gondolom,  isme-
red  azt  a  történetet.  

W.:  Ismerem,  igen.  Még  16—18  
éves  koromban  olvastam  Platón  
„Szimpozion"-ját,  ahol  Arisztopha-
nész,  a  vígjátékíró  mondja  el  ezt  a  
kétnemű ember  kettéhasításáról.  Két-
ségkívül  annak  a  platóni  mítosznak  
is  megvolt  a  hatása  a  Psyché-könyv-
re. 

B.:  Nem  közvetlen  hatások  iránt  
faggatózom,  inkább  magának  a  gon-
dolatnak  a  státusza érdekel  a Te  köl-
tészetedben,  műveidben.  Annál  is  
inkább,  mert  éppen  a mi  korunkban,  
és  talán  a  mi  generációnkban  újra  
aktualizálódtak  ezek  a  gondolatok  
azáltal,  hogy  a  nemek  harca  egy-
részről  kiéleződött  —  társadalmi,  sőt  
polgárjogi  szinten  is  —,  másrészről  
pedig  a  közelítésük  folyamatának  
is megvannak  a jelei.  Tehát  úgy  gon-
dolod-e,  hogy  ez  az e g y s é g ,  a  két  

Fragonard:  Akt  rherubinokkal  

nem  egysége  reális  lehetőség,  vagy  
csak  pillanatokra  előálló  esemény?  

W.: Azt  hiszem,  huzamosabban  egy  
ilyen életstádiumot  tényleg  nem lehet  
élni.  A  modern  élet  sem  ad  sok  al-
kalmat  arra,  hogy  abban  a  férfi  a  
benne levő  női  elemeket,  a  nő a  ben-
ne  levő  férfi  eleméket  realizálja.  A  
hippik,  a beatnikek  életében  minden-
esetre  vannak  olyan  mozzanatok,  
ahol  a  nő  egyúttal  férfi  is,  a  férfi  
egyúttal  nő  is.  Látunk  már  Buda-
pesten  az  utcán  fiatalokat,  akikről  
szemre  nagyon  nehéz  megállapítani,  
hogy  melyik  nemhez  tartoznak.  Szó-
val  a  nemek  átváltozásának  egyfajta  
sóvárgása,  kívánása  ezen  is  kifejező-
dik,  ahogy  a  fiúk  lányokként  és  lá-
nyok  fiúkként  mozognak  az  utcán.  

B.:  Nem  kétséges,  hogy  a  legtöbb  
ember  életének  és  energiájának  je-
lentős  részét  a  másik  nem  iránti  tö-
rekvés,  vagy  a  másik  nemmel  kap-
csolatos konfliktusok  kötik  le.  Hogy-
ha  az  általános  harmónia  állapota  
köszöntene  be,  ezek  az  energiák  fel-
szabadulnának  és  más  célokra  irá-
nyulnának,  vagy  talán  kimerülnének  
ennek  a  felszabadulásnak  az  ünnep-
lésében. 

W.:  Hát  nehéz  elképzelni,  hogy  ez  
a  szexuális  felszabadulás  a  gyakor-
latban  hogyan  következne  be.  Űgy-
hogy  ilyen módon  a  dolog  nagyon tá-
volinak  látszik.  

B.:  A  Psyché  figurájában  is  meg-
van  ez  a  kettősség.  Psyché az  olvasó-
ban  szinte  az  abszolút  nő  benyomá-
sát  kelti.  De  hordoz  magában  férfi-
as  vonásokat  is,  testi  felépítésében,  
a  férfijátékok  iránti  hajlandóságá-
ban,  vagy  talán  még  másban  is.  

W.:  Ügy  gondolod,  hogy  Psyché-
ben  elég  sok  férfivonás  is  van,  min-
den  nőiessége  mellett?  

B.:  Egy  konkrét  helyet  tudók  idéz-
ni,  amikor  a  visszaemlékező  Achátz  
Márton  elmereng  azon,  hogy  Psyché  
kézszorítása  egy  férfiéval  tudott  ve-
tekedni,  ha  akarta,  de  simulékony  is  
tudott  lenni,  mint  a  macska.  

W.:  Igen,  így  van. Szóval  felvetőd-
nek  mozzanatok,  amikor  Psyché  
nemcsak  nő, hanem  pillanatokra  fér-
fi  is.  Ahogy  ebben  a  tervezett  és  ké-
szülő  Psyché  filmben  van  egy  na-
gyon  jó  részlet,  ahol  Psyché  férfi-



ruhában,  barátjának  a  ruhájában  
szerepel,  félig-meddig  tréfából,  hogy  
egy  homoszexuálist  félrevezessen,  és  
eljátssza  néki  azt  a  fiút,  akire  a  ho-
moszexuálisnak  igénye  van.  

B.:  A  múltkor  szóba  hozott  érde-
kes  etimológia,  amit  Kerényi  Károly  
vetett  fel,  miszerint  a  „psyché"  szó  
a  görögben  —  sok  jelentése  között  —  
a  lélek  mellett  lepkét  is  jelent,  ez  
viszont  a  férfispermának  a  szimbó-
luma  bizonyos  vázaképeken,  indít-e  
benned  valamilyen  gondolatot?  

W.:  Nem  vagyok  benne  biztos,  
hogy  ami  ezen  a  vázaképen  a  sper-
ma  helyén  megjelenik,  vagyis  amivé  
a  sperma  átváltozott,  az  lepke-e.  Túl  
nagy  ahhoz,  és  inkább  valami  ma-
dárnak,  galambfélének  nézem.  Ah-
hoz  persze  látni  kellene  a vázát,  ere-
detiben,  hogy  egy  ilyen  irreálisan  ga-
lambnagyságúra  nagyított  lepke-e  
tényleg,  vagy  pedig  madár.  A  fény-
kép  után  nem vagyok  tisztában,  hogy  
a  sperma  ott  lepkévé,  vagy  madárrá  
változott-e? 

B.:  Ha  most  azt  vesszük,  hogy  
a  „psyohé"  szó  lelket  jelent,  akkor  
mi  annak  története,  hogy  Te  é p p  
e b b e  a  lélekbe  költöztél  bele?  

W.:  Szokása  volt  annak  a  kornak  
mitológiai  neveket  adni.  Ha  megszü-
letett  a  kislány,  akkor  lett  belőle  
Thália,  vagy  lett belőle Clio,  Calliopé.  
hát  így  kapta  a  Psyché  nevet,  ami  
lelket  jelent,  de  mindenesetre  a  lé-
lek  erotikus  aspektusát.  Psyché  alak-
ja  alig  képzelhető  Ámor  nélkül,  a  
szerelem  istene  nélkül. Szóval  Psyché  
nemcsak  lélek,  hanem  a  szerelemtől  
érintett  női  lélek.  

B.:  Mennyi  időt  töltöttél  Te  ebben  
a  lélekben  tulajdonképpen?  

W.:  Hát  hét  évig  írtam  a  Psychét,  
de  nagy  megszakításokkal.  Tíz  vers  
belőle,  és  egy  kisebb  rész  hét  évvel  
korábbi,  mint  aztán  az  anyag  többi  
része. 

B.:  Előbb születtek  a versek, és  az-
tán  az  epikus  tartalmú  életleírások?  

W.:  A  versek  egy  része  előbb  szü-
letett.  Aztán  készültek  a  prózaré-
szek  és  a  prózarészekkel  párhuza-
mosan  még  a  versek  némelyike.  

B.:  Akkor  .feltétélezem,  hogy  az  
első  versek  születésekor  Psyché  „éle-
te"  még  nem  volt  készen?  
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W.:  Nem,  egyáltalán  nem,  az  ké-
sőbb  alakult  ki,  ezeknek  a  versek-
nek  a  nyomán.  

B.:  És  élsz  még  néha  ebben  a  lé-
lekben.  ebben  a  „Psyché"-lélekben?  

W.:  Talán  már  nem.  Az  ember  a  
befejezett  munkától  eltávolodik.  

B.: Szóval  nem váltál  Pygmalionná  
egy  csöppet  sem.  A  megteremtett  
alak  bája és szépsége  nem vonz,  nem 
ébreszt  benned  olyan  melegséget,  
mint  olvasóidban?  

W.:  Nem,  már  csak  azért  sem,  mert  
mindez  a  melegség  amit  Pscyhé  
alakja  jelent,  az  annyira  Ungvárné-
meti  Tóthra  és  más  kortársaira  su-
gárzik,  hogy  abból  nekem  nem  jutott  
semmi. 

B.:  Nem  ez  az  első  utazásod  az  
időben,  ha  az ember  versesköteteidet,  
vagy  még  a  műfordításaidat  is  mellé  
veszi.  De  feltehetőleg  ez  az,  ahová  
a  legtöbb  olvasód  követett.  Ezért  
hadd  kérdezzem  meg  ezzel  az  egy  
könyvvel  kapcsolatban,  hogy  az  idő  
mit  jelent  neked?  

W.:  Az  idő  jelenti  az  őskornak  a  
maradványait,  jelenti  a  különböző  
történelmi  stíluskorszakokat,  jelen-
ti  a  jelenkort,  és jelenti  a  jövőt.  Per-
sze  végeredményben  csak  jelen  van.  
A  múlt  és  a jövő  —  azok  aktatáská-
ink.  A  múlt  mindig  csak  volt,  a  jövő  
pedig  csak  lesz.  a  múlt  az  a  táska,  
amiben  a  reményeink  és  félelmeink  
vannak.  Ilyen  módon  jövő  soha  
nincs,  ahogy  múlt  sincs  soha.  

B.:  A  múlt,  ha  az  irodalom  és  a  
művészet  által  találkozunk  vele,  úgy  
tűnik,  mégis  jelenné  tud  válni,  oly-
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kor  élesebben  jelenvalóvá,  mint  az  
aznapi  jelen.  

W.:  Igen,  felidézhető  a  múlt.  Per-
sze  akkor  válik  az  a  múlt  igazán  
élővé,  hogyha  jobban  hasonlít  a  je-
lenünkhöz,  mint  ahhoz  a  hajdani  je-
lenhez,  amikor  azok  az  események  
játszódtak.  Psychének  is  tulajdon-
képpen  ez  a  nyitja.  Sokkal  inkább  
jelenkori  figura,  mint  rokokó,  vagy  
biedermeier  kori.  

B.:  Psyché  története  egy  hármas  
időprizmán  lett  kivetítve.  Egyszer  a  
történés  ideje:  az  1810/20-as  évek.  
Aztán  egy  visszaemlékezés  dátuma:  
1871.  És  azután  az  összefoglaló  és  a  
megjelenés  dátuma:  1971.  Itt  rögtön  
egy  részletkérdés:  a  100 év  különb-
ség  véletlen-e,  vagy  emögött  is  van  
valami. 

W.:  Hogy  pont  száz  év  a  különb-
ség,  az  majdnem  véletlen.  

B.:  Mindenesetre  ez  a  hármas  idő-
prizma  —  amellett,  hogy  elfogadha-
tóbb  keretet  ad  a  fikciónak,  mint  a  
hagyományos  narratív  realizmus  —  
ad  még  egy  egészen  különös  mozgást  
az  időben.  Úgy  érezzük,  mi  is  több  
kor  tudatán  át  nézünk  egy  tájra,  
és  úgy  érezzük,  ezek  a korok  is  ösz-
szenéznek  egymással.  

W.:  Pontosan.  A  jelenkor,  a  vissza-
tekintő  Achátz  Márton-i  közelmúlt,  
és  a  psyché-i  régebbi  múlt  valahogy  
egymásba  játszanak.  Olyan  módon,  
ami  mindannyiszor  megtörténik,  
ahányszor  egy  régi  művészt  későbbi  
kor,  utókor  felismer  és  újra  méltá-
nyol. Erre számtalan példa van.  Gon-
doljunk  a  festészetben  Rembrandtra,  
Grecóra,  akik  csaknem  teljesen  elfe-
lejtődtek  néhány  évszázadra.  Vagy  
Pieter  Breughel.  A  művészettörténet  
csak  mint  kuriózumokat,  minit  hatal-
mas  tévedéseket  tartotta  őket  szá-
mon,  és  elámult  az  a  kor,  amelyik  
felismerte  a  nagy  művészt,  a  legna-
gyobbak  egyikét.  Az  irodalomban  
ilyen  volt  Shakespeare,  ilyen  volt  
John  Donne,  Maurice  de  Scéve,  és  
még  soká  sorolhatnám,  Hölderlin  is.  
Akiket  a  maguk  kora,  ha  teljesen  
nem  is  felejtett  el,  de  egy  olyan  jó  
másodlagosságba  rakott.  Nehéz  ma  
már  elképzelni, hogy Shakespeare-nél  
különb  drámaírónak  tartották  Hey-
wood  nevű  kortársát,  nem  is  beszél-
ve  Ben  Jonsonról.  És  száz  évek  kel-
lettek  ahhoz,  hogy  felismerjék:  

Shakespeare  a  nagyság,  és  körülötte  
Ben  Jonson,  vagy  Heywood,  Web-
ster,  Fletcher,  Beaumont  sokkal  ki-
sebbrendű  csillagok.  

B.:  Ez  azt  jelenti,  hogy  bizonyos  
korok  intenzívebben  élnek  egymás-
ban.  Tehát  van  valami  keresztríme-
lése  az  idő  múlásának  a  történelem-
ben. 

W.:  Van,  igen.  Hogy  az  ízlés  egy-
egy  kicsinek  tartott  művészt  felismer  
mint  nagyságot,  s ezzel egyidejűleg a 
nagyságoknak  a  fénye  egy  kicsit  
megfakul.  Azzal,  hogy  felismerték  
Rembrandtot,  veszített  a  fényességé-
ből  Rubens  és  Van  Dyck,  akiket  ma  
is  nagyra  becsülünk  és  tisztelünk,  a  
képtárakban  a  munkájukat  megnéz-
zük,  de  nincs  hozzá  olyan  forró  kö-
zünk,  mint  Rembrandthoz,  vagy  
Seghers  nevű  kortársához.  

B.:  Elképzelhető,  hogy  későbbi  ko-
rok  majd újra  abban a  tükörben  lát-
ják  magukat  élesebben.  

W.:  Igen.  A  XIX.  század  elejében,  
amelyik  Rembrandtot  teljes  nagysá-
gában  felismerte,  megvolt  nyilván  
valami  rembrandti,  Rembrandt-sze-
rű. 

B.:  Mint  ahogy  a  kínai  festészet  
jelentkezik  a  rokokóban,  az  impresz-
szionizmusban  és  posztimpresszioniz-
musban,  majd  napjainkban  újra  ér-
dekessé  válik.  A  Psychében  ezeknek  
a  koroknak  —  akár  szándékos volt  a  
kiválasztásuk,  akár  nem  —  visszate-
kintve  látod-e  valami  analógiáját?  
Amit  én  látok  a  múlt  század  10-es  
20-as évei,  a  70-es  évei,  és  mondjuk  
az  e  század  70-es évei  között,  s  eset-
leg  közé  vehetjük  még  az  e  század  
20—30-as éveit.  Legalábbis  annyiban,  
hogy  ezek  békekorok  voltak.  A  törté-
nelem  nem  avatkozott  be  olyan  in-
tenzíven  az  individuális  sorsokba,  s  
ezzel  más  keretet  adott  az  érzések-
nek  is,  a művészeteknek  is. A  szemé-
lyes  sorsképletek  másképp  szövőd-
hettek.  Tehát  nem  véletlen,  hogy  
nálad  ezek  a  korok  néznek  egymás-
ra,  és  nem  —  mondjuk  —  más  ko-
rok. 

W.:  Igen,  érdekes  mód  Psychének  
a  kora  még  békekorszaknak  érzéke-
lődik,  holott  az  a  napóleoni  háborúk  
kora,  nagyon  is  háborús  korszak.  
Amikor  Psyché  18—20—22  éves,  ak-
kor  volt  Napóleon  birodalmának  az  
óriás  kiterjedése,  és  jött  rá  Waterloo,  



és  Napóleon  bukása.  Űgyhogy  az  na-
gyon  is  nem  békeidőszak  volt.  És  
mégis,  a  könyvben  Napóleon  csak-
nem  említésszerű.  Psyché  egy  pász-
tori  eclogában  említi  Napóleont,  ahol  
az  egyik  pásztorlány  ujjong  az  em-
beriség  megújitójáért,  a  másik  pász-
torlány  viszont  fitymálja,  hogy  pisz-
kos  a  körme,  és  az  egész  napóleoni  
uralom egy  ilyen piszkos körmű,  tisz-
tázatlan  dolog.  Szóval  itt-amott  azért  
a  napóleoni  időnek  a  problémái  be-
leszövődnek,  megmutatkoznak,  ha  
nagyon  röviden  is.  

B.:  Szóval,  elveted  az  analógiát  a  
három  dátum  között.  

W.:  Nem,  mert  egy  kissé  béke-
korszakká  változott  nálam  Psyché  
kora,  ellentétben  a  történelmi  való-
sággal,  amelyik  nagyonis  nem  béke-
korszak  volt.  

B.:  Psyché  mindenképpen  kívül  áll  
az  időn,  korának  kevésbé  determi-
nált  figurája.  Talán  ezért  is  tudunk  
közel  kerülni  hozzá.  

W.:  A  tetteivel,  és  főleg  tetteinek  
szakadatlan  vereségével  nagyonis  a  
kortól  van  determinálva.  Akármibe  
kezd,  mindenütt  kudarcot  vall,  és  a  
kudarcsorozata  csak  ott  szűnik  meg,  
amikor  férjhez  megy  Zedlitzhez,  és  
Zedlitz  jelenti  az  élettel  való  elsőd-
leges kapcsolatot.  Mindaddig  Psyché-
nek  minden  tette,  minden  szándéka  
kudarcba  fulladt.  

B.:  Feltehetőleg  ugyanilyen  módon  
kudarcba  fulladna  más  korokban  is,  
mert  Psyché  egész  magatartása  non-
konformista.  Származása  szerint  nem  
tartozik  sem  ide,  sem  oda.  Illetve  
egyszerre  tartozik  a  társadalom  leg-
előkelőbb és legszámkivetettebb,  tár-
sadalmon  kívüli  rétegéhez,  ami  ma-
gatartásán  állandóan  kiütközik.  

W.:  Igen,  egyszerre  cigánynő,  
vagyis  proletárnő  és  ugyanakkor  
grófnő  is.  őbenne  magában  is  meg-
van  az  a  kettősség,  ami  a  forradal-
mas  szándékait  eleve  kudarcra  ítéli.  

B.:  Egy  ilyen  nonkonformista  ma-
gatartással  ő  végigbotladozhatna  az  
egész  történelmen,  akár  napjainkig  
is,  és akkor sem  találná  helyét.  

W.:  Igen,  a  mai  történelem  ilyen  
magatartásának  sok létjogot  nem  ad.  

B.:  Ugyanakkor  mégsem  érezzük  
sohasem  vesztesnek  Psychét.  Hozzá  
képest  mindenki  mást  inkább.  Az  

Picasso  —  Apollinaire-nek  ajánlott  rajza  

élet  nyertese  mindenképpen,  a  ku-
darcok  ellenére  is,  ő. Nem  gondolod?  

W.:  Igen.  Valami  módon  úgy  lát-
szik  kárpótolni  tudja  önmagát  a  ku-
darcokért.  A  kudarcból  a  sikernek  
legalább  egy  töredékét  ki  tudja min-
dig  alakítani.  Bár  itt  azt  is  tekin-
tetbe  kell  venni,  hogy  ez  akkor  van  
így,  amikor  ő  maga  mondja  el  az  
eseményeket.  És  még  a  legőszintébb  
önéletrajzíró  is  mindig  színlel,  min-
dig  alakít.  Mihelyt  későbbi  kortársa,  
Achátz  Márton  mondja  el  a  dolgot,  
akkor  a  kudarcok  egyszerre  éleseb-
bek  és szaporábbak.  És nem lett  vol-
na  érdektelen  megírni,  hogy  hogyan  
látja  Psyché  életét  egy  bécsi  rendőr-
spicli  és  egy  vallási  rajongója,  aki  
valósággal  szentet  lát  benne, egy  ba-
rátnője,  egy  szeretője, egy  gavallérja,  
vagy  hódolója,  aki  nem  ér  el  nála  
sikert.  Nagyon  különböző  aspektu-
sokban  vetődhetne  fel  az  egész  
Psyché-sors,  hogyha  ennyiféle  tü-
körben  mutatná  meg  az  ember.  

Nagyon  örülök,  hogy  remélhe-
tőleg  film  alakjában  meg  fog  je-
lenni  Psyché.  Ez  egy  további  aspek-
tust  fog  adni  Psyché  alakjához.  Na-
gyon  sokat  várok  és  remélek  ettől  
a  filmtől,  annál  is  inkább,  mert  a  
film az  egészet  át kell,  hogy  értékel-
je  a  maga  nyelvére,  és  egyáltalán  
nem  maradhat  az,  mint  a  kinyomta-
tott,  könyvbeli  alak.  A  film  nem  le-
het  abszolút  hűséges,  millió  okból  
mindig  kénytelen  kissé  hűtlen  lenni.  
Éppen  ez  a  szükségszerű  hűtlensége  
a  filmnek, ami  további  aspektust  tud  
adni, kell,  hogy adjon Psyché alakjá-
hoz  és  a  körülötte  levő  férfi  és  nő  
alakokhoz,  és  a  korszakhoz,  sőt  kor-
szakokhoz,  amiken  keresztülhúzódik  
Psyché  élete.  

BÖDY  GÁBOR  

(Befejezése  a  következő  számban)  


