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Horváth Ferenc

KÉPZELMÉSZ IRAMATAIBÓL*

Lőnyödmény

Nem vigallica a világ, 
nem is magong egy zemesen. 
Bajzó hátahupás porong? 
Ennek sem igaz fele sem.

Allamlós akarmány, kögös, 
s ki tudja, honnan ázolog. 
Hivzomos, ez nyilvánvaló, 
ámde miféle láz az ok?

Tőkele g

Sinkedve gyúrom az istenek zsámolyát, 
ennenségemnek a csorogcsepp csak cseppen... 
Ha jutna nékem is duska és bírtigaz, 
lelkes lantolagot buliklanék menten!

Hímiség

Büszménykednek a szép gedemék, 
jöszte, délinké, ma átkupidollak! 
Tűnik már a humorvány, 
ránk pislant a derünnye, 
bámtested nem holmi gulacs sík, 
s épp most kedvez a hajlag!

Gyökérhiszem

Jöjj, szívecsem, futyészni kellemes, 
nem kell tanakmányos tsárnok, rakonca, 
pállyság, miséglő ok: mind tzekle; ámde 
futyészni jó, kiváltképp hajnalonta.

* A KEGYESZ ÉS A PINCEKIRÁLYNÉ című -  a  Holmi egy későbbi szám ában m egjelenendő -  szom oijáték hozzál- 
mánya.
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Életfekvés

Nem löllyedék, mely potyol téhelyezetten, 
locsmoj mammol, piszkáncsi, sopár, 
lükkögése ipalja a mezengyet, 
tzombolni nem tud ő, 
és sohasem vid,
a latorkert mellett is szonkolyodik csak, 
míg a nyillámon átlohad.

Zsinár

Mert zsinár a kedvszesszenés, 
vár bár néztárgy, zengemény, 
helyette csak huppáltathatsz, 
ha üres a zsebbegény.

Végtelenlet

Széplődik az ázur palota, locsmoj, 
saja képzelmészek tünetvilága, 
valaholottolásuk vid virálya, 
hol az őrletek viliót tán, ha kosztol.

Szótár

lőnyödmény: lételmélet 
vigallica: ugrós tánc 
magong: szólótánc 
zemes: lágyan készült irha 
bajzó: bajt hozó 
hátahupás: egyenetlen 
porong: zátony 
államlós: sűrű 
akarmány: akarat 
kögös: cirkalmas 
ázolog: ered 
hivzomos: tartós

hímiség: férfi mivolt 
büszménykedni: büszkélkedni, fényleni 
gedemék: csillagzatok 
délinké: nimfa
átkupidolni: szerelembe ejteni 
humorvány: sötétség, homály

istenhez fohászkodik 
ennenség: egoizmus 
csorogcsepp: mellékjövedelem 
duska: evés-ivás, vendégségben 
bírtigaz: juss 
lantolag: óda 
buliklani: turbékolni

tőke lég: szubjektíve 
sinkedni: sínylődni
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derünnye: hajnalcsillag 
bámtest: gyönyörű testalkat 
gulacs: puszta, kopár 
hajlag: éghajlat, kiima

gyökérhiszem: alap elv 
szivecsem: szivecském 
fütyészni: kutatni, fürkészni 
tanakmányos: elméleti 
tsárnok: tornác, folyosó 
rakonca: törvény 
pállyság: érdemborostyán 
miséglő ok: anyagi ok 
tzekle: kelepce, tőr

életfekvés: sors 
löllyedék: sebesen rohanó viz 
potyol: zúz, ver 
téhelyezetlen: színlelés nélkül 
locsmoj: patak, folyamat 
mammol: lassú mozgással dolgozik 
piszkáncsi: tépelődő 
sopár: sovány, szegényes 
lükkögés: ingadozás, tétovázás 
ipái: eltitkol, tagad, kérdésessé tesz 
mezengy: idill 
tzombolni: törekedve menni

vid: vidám, derült 
latorkert: árok, sánc 
szonkolyodik: szomorkodik 
nyillám: ligetes hely, nyílás 
átlohad: csendesen áthalad

zsinár: hiábavaló 
kedvszesszenés: kedvkerekedés 
néztárgy: színmű 
zengemény: opera 
huppáltatni: hintázni 
zsebbegény: erszény

végtelenlet: végtelen tér 
széplődik: ragyog 
ázur palota: kék ég 
saja: finom, derék 
képzelmész: poéta, költő 
tünetvilág: tündérvilág 
valaholottolás: mindenütt levés 
virály: zöldellő kies tájék 
őrlélek: zseni 
vilió: éter

(Forrás: PENNAHÁBORÚK. 
Szépirodalmi, 1980.)

Bikácsy Gergely

BALALAJKA ÉS ÖNBÜNTETÉS
Az írói becsvágy kudarca

1

Kádár Endre első regényét a Nyugat 1918-as évfolyama közölte folytatásokban. Az író 
1909-től, tehát huszonkét éves korától a Nyugat rendszeres novellistája. Amikor a Ba
lalajka egy évvel a folyóiratközlés után az Athenaeumnál könyv alakban is megjelent, 
Schöpflin írt róla a Nyugat lapjain, gyengéit sem elhallgatva, de jelentős műként di
csérve. A regényt ugyan 1939-ben még egyszer kiadták, de mára íróját is tökéletesen 
elfeledték, unott és másra kíváncsi olvasók tolják félre antikváriumok polcán két köny
vét, a BALALAjKÁ-t és az Ö n b ü n t e t é s-t, ha véletlenül eléjük kerül.

Pedig elég csak néhány lapját átfutni, hogy valami nyugtalanító érzés fogja el az 
embert, egy görcsös, kapkodóan bizonytalan, mutáló tehetség erős, de furcsán kelle
metlen sugárzása. „Kellemetlen” -  ez a szó majd második, önsorsrontón legnagyobb


