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Rideg István

MEGJELENT A „KÖRMENDI-DEKAMERON"!

Baráti összefogás eredményeként jelent meg 2007. június 6-ára, Körmendi Lajos
születésének 61. évfordulójára Berekfürdőn az író második posztumusz kötete, az Édes
otthon.' A Bereki Irodalmi Társaság adta ki Molnár János elnökletével és dr. Hajdú Lajos
hathatós anyagi és erkölcsi támogatásával. A könyv ízléses tipográfiai megjelenítése Dede
Géza munkája.

A legjobb barát, Sarusi Mihály szerkesztésében 193 „Körmendi-rövidet" foglal magába
ez a nagyon sokarcú, bővérű, kedves, jó humorú „Körmendi-dekameron". Szerzője
haláláig hétről hétre írta ezeket az apró színeseit a Karcagi Szuperinfóba. Halmai György
2000. november 24-e és 2005. január 7-e között nyitott neki rovatot Találkoztam egy
emberrel... címmel, ahol Körmendi Lajos nagy becsülettel mintha csak az „újdonság", a
„pletyka-műfaj" őseredeti, Boccaccio-féle hivatását akarta volna felfrissíteni az elébünk
tárt tárcanovellák, rajzok, riportok stb. sajátos kavalkádjában. Hiszen az ízig-vérig földön
járó „pletykatörténetek" legtöbbje ugyanúgy lehúz bennünket a földre, mint valaha
Boccaccio novellái. Itt minden „életszagú".

Sarusi Mihály először a jellemző Kunhalom címet szánta a gyűjteménynek, ugyanis a
sok kis pillanatból itt egy tájegység, a Nagykunság népének élete gyűlik össze virtuális
halomba. Aztán meggondolta magát, nem akarta, hogy választása Nagy Lajos
szociográfiájának címével - Kiskunhalom - való rivalizálásnak hassék. Karcagon, a könyv
ősbemutatóján Sarusi Mihály így sommázta a kötet helyét, jelentőségét: „Irodalom ez a
javából. Leginkább a Nobel-díjas spanyol író és költő, Camilo Jósé Cela A méhkas című
kitűnő kötetéhez mérhető."

A szerkesztői koncepció - „a pillanatok összegződnek, és egy nagyot alkotnak" -
feláldozza a történetek címeit, megjelenési dátumait, gondolván, hogy azok ne akasszák
meg a beindult olvasási folyamatot. így aztán a művek ugyan keletkezési időrendben
követik egymást, de nem kapnak még sorszámot sem. (Megjegyezzük, hogy az
irodalomtörténészi hivatkozásokat, kutatásokat segítendő: az utolsó oldalakon
megszámozva talán mégis érdemes lett volna feltüntetni azokat az elmaradt címeket,
időpontokat.)

A borítót Körmendi egykori tanítványa, Hangyási Attila tervezte. A címlapon a 104.
történethez készült fotó látható, a hátlapon pedig maga a hortobágyi kitelepítésről szóló
kötetcímadó tragikus történet, az Édes otthon.

Nem árt tudni, hogy Körmendi mindig rendkívül jó címeket talált (az olvasó hiába is
erőlködne, hogy pótolja őket, csak alulmaradna a művésszel szemben), amelyek
nyomatékokat tudtak adni a történeteinek. Olykor más, nem is gondolt fénytörést
villantottak elénk, más dimenzióba emeltek, katartikus hatást, lélektisztítást indítottak el
bennünk. Tudta, a jó cím - azon túl, hogy van benne valami a témából és a
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mondanivalóból - bevilágít a mű mélyrétegeibe is. Nemcsak felkelti az érdeklődést,
hanem segít befogadni és értelmezni is az olvasottakat. Körmendi jól tudta: nem másolni
kell a láthatót, hanem a világot kell láthatóvá tenni, és megannyi rejtett értelmét
felfedez(tet)ni.

Vizsgáljuk csak például a könyvcímnek választott-meghagyott Édes otthont és a hozzá
tartozó szövegtestet! Egy síró anya meséli el a lányának: ,,- Ma ötven éve, hogy meghalt
dédnagyanyád." Egy „tucatnyi ávós tört be a házukba", s a haldokló nagymamát is
„fellökték, mint egy zsákot", a teherautóra. A hortobágyi hodályban a haldokló folyton azt
kiáltozta: „Haza!". „Az egyik este megegyeztek, hogy a mamát átviszik a hodály másik,
üres végébe. Négy férfi felemelte az á^vat. „Haza megyünk?" - kérdezte a nagymama.
„Igen" - mondta az egyik férfi. Amikor a hodály túlsó végében letették, a haldokló
megkérdezte: „Itthon vagyunk? ". „Itthon. " Mintha csak ezt várta volna, a mama azonnal
meghalt." A „hétköznapi" szövegtest különös-ironikus feszültségbe kerül a cím
közelében. Valami ki nem mondott, de végiggondolandó, „tovább élhető" dimenzióba,
mert a címben a rossz kontrasztjaként a jó jelenik meg. Lám, a szöveg és a cím együttese
így alkotja meg a remekművet.

Azt gondoljuk tehát: a címeik híján bizonyára valamennyire kevesebbek lettek ezek a
történetek, bárha valóban, megannyi Anonymusként mintha jobban tartanának,
tartoznának egy „Kunhalom" vonzásába. A szerkesztő elképzelése okosnak tűnik tehát:
nem feltétlen zavaró, ha nincsenek meg azok a címek! Egy sorszámozás viszont... mégis
mintha valamiféle láncszerű egybefonódást erősíthetett volna: még ha az egyes terek és
idősíkok távoliak is az egymást követő történetekben.

Körmendi Lajos rovatának frappáns című rövidke írásait hamarosan megkedvelték és
várták a karcagi és környékbeli emberek. Volt, aki kezdettől fogva kivágta és
összegyűjtötte őket. Az élőbeszéd közvetlensége, nyersessége, sokszor szaftos kifejezései
miatt a hétköznapok emberei szerették őket, mert róluk szóltak. Sokan ismerték az írót,
tudták, soha nem alakoskodott, nem okoskodott. Tudták, hogy világéletében szókimondó
volt. Néhányan még azt is megsejthették, noha, bizonyára megélhetési eszköze is volt ez
a ciklusa, de harci eszköze is. Nincs e tájék életének olyan területe, amit meg ne mert volna
írni Körmendi ebben a sorozatban.

E rövideket olvasva azt hiszem, Körmendi humanista, filozófus és művész volt egy
személyben, amikor azt sugallta: Te is .Ember vagy. Mindjárt a kezdetek kezdetén, a
legelső „pillanatfelvételben" szerepet vállal az író. Szerelmi bánatot segít feldolgozni egy
„angyalion szép arcú" tizennégy éves lánynak. Épp csak azzal a témával, hogy az előttük
lévő betonplaccra visszaállíttatja majd a város az angyalos kutat. A költő képes lesz a vele
találkozó síró ember arcára mosolyt varázsolni. Képes lesz vele odaképzeltetni azt a
szárnyas angyalt, aki vigyáz majd rá. A költő olyan gyógyító lesz, akár a népköltészet
mesemondója. - Ez a „valóságos" irodalom jó ügyet szolgált.

Körmendi ékei gyakorta vaskosak voltak. Körmendi előszeretettel emelte be a
szépirodalomba a közbeszéd durva, nyers őszinteségű, velős „bemondásait". íme, csak
néhány példa közülük: „- Vége a pártnak, nektek már szarral meszeltek " (18. írása), „-
Hét végén már olyan vagyok, mint a szikkadt szar: még gőzölögni sem tudok" (25), „-

- 2 2 3 -



KÖNYVISMERTETÉS

Édes fiam, akkora pofont kapsz, hogy a takony menetet vág a nyakadony" (36), „- A
lábamon alig-alig-alig, oszt mégis elhányok a falig... " (179), „-Jaj, Istenem, Istenem, ki
hajint mán be nekem? " (182).:

Körmendi örök népi szószóló volt, poénjaival önfeledten adomázott, kacagtatott,
pihentetett bennünket. Miközben eszközeivel számtalanszor nevelt erkölcsre. Ha kellett:
együtt éreztetett valakivel, vagy éppen meggyűlöltetett valakit.

Érdemes lenne az ebben a könyvben összegyűlt rendkívül gazdag anyagot egyszer
tematizálni, rendszerezni.

Vannak közöttük például olyan művek, amelyek tanulságos életszinopszisok. A 120.
történet is ilyen. Hiába „tántorgott" ki Amerikába az igyekvő házaspár, oly ismeretlenek
voltak nekik az ottani viszonyok: hamarosan a tornádótól való állandó rettegésben kell
élniük, a fiuk az iskola ledöntött fala alatt hal meg.

Körmendi több novellát saját életkörülményeiből merítve fogalmaz meg. Saját
betegségét tapasztalva írja meg az asztmás emberek szenvedéseit (19, 42, 92). A 19.
történetben arról ír, hogy milyen gonoszok is tudnak lenni az irigy gyerekek. Egy alig
flekknyi terjedelemben mély gyűlöletet tud kelteni bennünk az osztály királynői ellen,
ugyanakkor mély együttérzést a lányok szagosítójától egész nap fuldokló asztmás fiú iránt:
„Diadalmasan nézték, ahogy elviszi a mentő: most már ők a legjobbak. "

Körmendinek mindig igen friss rálátása és fantáziája volt. Már egy-egy pompás mondat
elég volt neki ahhoz, hogy köré valamilyen sztorit szerkesszen. Mi, karcagi emberek, akik
ismertük őt, tudjuk, hogy milyen hatásosan épült be egy-egy általunk is hallott vagy éppen
mondott „pletykaszöveg" az ő írásaiba. Én a 126. novellából csak a második bekezdést
hallottam egyszer élőbeszédben. Pár hét múlva megjelent az írás, és amikor említettem
neki, tudom, honnan vette a témát, ő már nem emlékezett rá, honnan való, ki mondta, miért
mondta a „pletykát". Hamar rájöttem, neki csak egyfajta építőanyag volt a „pletyka". Az
érdekelte benne, vajon mit lehet felépíteni belőle. Könnyen lehet, hogy már az elhangzás
pillanatában elkezdődött egy novellamorzsa holdudvarának a megszerveződése.
Kisújszálláson egy közös kisúji ismerősünkről említette egyik költő barátunk a házuknál
elfogyasztott babgulyás-vacsora közben: „Hazaérve a kis unokája rohant elé a kapuhoz,
ám amikor meglátta őt, megtorpant, és felkiáltott. - Papának a pofáját kicserélték a
kórházban. " Ez utóbbi mondat volt az a mágnesmag, amihez aztán Körmendi kikerekítette
a 126. történetet. Azt hiszem, Karcagon az író sok volt barátja, „pletykás hírvivője"
kikeresgélhetné e könyvben, hogy vajon mi volt az az eredeti szöveg, amit ő mondott el
az írónak. Sokan csodálkozhatnának el azon, hogy mi minden is lehetett belőle a művészi
ihlet kohójában! Hogy hogyan lehet a kapott nyersanyagból szépirodalmat csinálni. Hogy
hogyan lesz az aranyrögből karikagyűrű. Sokan rádöbbenhetnének arra, hogy az az egy jól
elhelyezett pompás mondat már elég volt ahhoz, hogy Körmendi Lajos írását hétről hétre
keressék az emberek a Karcagi Szuperinfóban, a környék 15 településén.

Körmendi sokszor csak egy-egy tulajdonságot emel ki és világít meg. Találkoztam egy
emberrel, aki tanácstalan volt, szerelmes volt, sérült volt, csodálatosan muzsikált stb.
Valamennyi történetének közös vonása azonban, hogy mindegyik az expresszív

2 A zárójelbe tett számok a történet sorszámát jelentik.
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kifejezések szövetéből épül fel. Csak a nagyon jó megfigyelő képes így, néhány vonással
összekapva, a teljesség érzetét keltve jellemezni. A 66. történet hőse például egy dolgos,
inas kis feleség, aki halálra akarja etetni az urát, mert, mint megvallja szomszédasszo-
nyának: ,,- Kislány koromban mindig megvert. Akkor elhatároztam, hogy a felesége leszek,
és megbosszulom. De nem én fogom megütni, hanem a guta." Figyeljük csak meg, a
slusszpoén előtt milyen az építkezés technikája! Milyen pontos és intenzív tartalmi
erősítés, nagyítás történik! „A férfi kövér volt és vörös arcú ", „arca lassan lilára váltott",
„becsukta a szemét, tátott szájjal kapkodott levegő után", „pihegett", „leplezetlen
mohósággal falni kezdett", „boldogan bólintott". A szomszédja „rikkantott". A feleség
ádáz ellenség voltát így fejezi ki, közvetlenül a zárlatot megelőzően: „A fürge kis asszony
szeme felszikrázott a gyűlölettől."

Látjuk, Körmendi mesterien tud nagyítani, ki tud kerekiteni egy ártatlannak látszó hírt
is. Mások is írtak a zsurnalisztikában kedvelt apró színeseket, Szép Ernő is, Nagy Lajos is.
Körmendi tehát magyar hagyományt folytat kifogyhatatlan történeteivel, amelyekben a
mese könnyűszerrel ömlik, a színeket váltogatja, a komort a derűssel. Jórészben
impresszionista-naturalista-realista - helyenként groteszk elemeket felvonultató -
pillanatfelvételek, vázlatok, karcolatok ezek a művek. írójuk szintetizáló elme.

A továbbiakban - címek híján - néhány téma körülírásával igyekszem szemléltetni a
kötet élethelyzeteinek, magatartásformáinak, jellemeinek bőségét. Figyeljük csak meg a
részletekben a szépséget és az egészben a szellemet!

Érdekfeszítően írja le a klasszikus hármas egység szerkezetében egy figurás fiatalember
(11) - mint ahogy utóbb, a befejezésben kiderül - undorító viselkedését. A magát
fogyatékosnak álcázó csaló pingponglabdákból készített muris figurákat ajándékozgatott
önsajnáltató cédulákkal egyetemben a vonat fülkéiben, főleg a nőutasokat megcélozva.
Fizessenek az emléktárgyért 300 forintot a süketnémának, szólt a szívhez szóló üzenet. Az
írót bántja, hogy „itt nincs egyetlen nemes lelkű ember", hogy „nem segítenek rajta."
Annál nagyobb a megdöbbenése, amikor visszafelé, az állomás gyorséttermében felcsatta-
nó röhögésre lesz figyelmes. A jóhiszeműség vámszedője, „Egy fickó mesélt valamit nagy
hangon. " Az író „megtapasztalással" óv, félt, int, felkészít bennünket.

A nyugdíjas sorsra való berendezkedés mély megértésén alapszik a nyugdíjas kertje (13)
témájú humoros feldolgozás. A bevezetés arról tudósít, hogy az író találkozott egy emberrel,
„aki vett egy kertet, miután nyugdíjba ment. Sok-sok meggyfát ültetett. Épített egy kis
házacskát, kutat is fúratott. Egyszer aztán arra ment ki, hogy ellopták a szivattyúját. Néhány
hét múlva feltörték a kunyhóját. " A tárgyalásban „felhőnyi madár" eszi le a meggyet. Hiába
a madarakkal való gigászi küzdelem, mindig túljárnak a gazda eszén. Még finom politikai
felhangot is kap a történet, hogy hitelesítse a kor, amelyben született: „másik ágra szálltak le:
„Mint a politikusok választás után"". A nagy kálvária, a sok hűhó után bölcsen hangzik a
befejezés filozófiája, életfelfogása: „- Azért csak jó ez a kert - mondta fáradtan. - Üljek
otthon, és várjam a tévésorozat végét? Meg az enyémet? "

Egy „teljesen új, frissen elkészült intézet" „fehér öltönyös, nyakkendős, csontszinű
cipőben álló" fűtője (16) oly hozzáértéssel beszél a kazánokról, hogy szinte mesebeli
hősként érdemli ki csodálatunkat. Vele szemben az egyik megyei vezető képezi a
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kontrasztot, a feltűnő különbséget: „-Lássa, milyen értelmes?", „Tudhassuk, kicsoda?".
Az olvasónak olyan jóleső, kellemes a Körmendi-próza csattanója, mint valami Fazekas
Mihály-os, Ludas Matyi-s elégtétel: a vezetettek is Emberek! „Az ember, akivel
találkoztam, szép lassan a többiek fölé magasodott, a városi, megyei és minisztériumi
potentátok pedig szemmel láthatóan zsugorodni kezdtek. "

Körmendi könyvében mindenféle ember van, mint egy nagy mezővárosi búcsú színes
forgatagában. Jó is, rossz is, vegyesen. Közönséges és emelkedett élethelyzetek és annak
megfelelő magatartásformák váltják egymást. Hol a tartalom hozza meg a formát, hol a
forma a tartalmat. De a teljesség érzetének kialakulásához megíródik mindaz, ami
szükséges: pontosan annyi, amennyi kell, és úgy, ahogy valóban megfelelő.

Megható például, ahogy bemutatja a természet lágy ölén, a berekfürdői strandon pihenő
mozgássérültek igyekezetét, suta ügyességét, ahogy elfogadják és derűvel szeretik az
életet (27). A befejezés így szól: „-Hú, de fajin! /Az asszony akkor már úszott, egy kézzel,
egy lábbal. Újabb tolókocsis jött, mindkét lába hiányzott, ügyesen beletornászta magát a
medencébe, s megszólalt. /-Jaj, még a lábam sem érte a földet! /A sérült férfi és a többiek
úgy nevettek a fajin vízben, hogy még a feketerigó is felrebbent. "

Az író a megyeszékhely sétálóutcáján találkozik egy idős erdélyországi muzsikussal.
Emberbarátságból egy korsó sörrel kínálja meg a képzett zenészt, valaha elismert művészt,
aki átjött az anyaországba, hogy az összekalapozott pénzt hazaküldje munka nélküli
családjának. Vonaton alszik, állomáson. „Amikor a hegedűs az utolsó sorhoz, a „Ne hagyd
elveszni Erdélyt, Istenünk!" szövegrészhez ér, ismét kövér verejtékcseppek gördülnek alá
homlokáról. De hajói megnézi az ember, nem csak a homlokáról." így fejezi be az író a
szomorú karcolatot (28).

Remek sztori a sztoriban! A formai változatosságra, bravúrokra is folyton törekvő író
kitűnő figurákat varázsol elénk ezúttal is, de talán csak az í-ző tájnyelvűség kedvéért készíti
el az illatokra érzékeny ember rajzát. Bőrbajuszú semmit nem vesz az üzletben, csak azért
megy be, mert érezni akarja a jó vaníliaillatot. Ebből a bagatell ötletből a magatartások remek
paródiája lesz. Miközben az elképesztően hatalmas termetű boltos idegesen fal, és rá-
rámordul a pult mögül, őbelőle - nagyokat szippantgatva a bolt levegőjéből - valósággal
ömlik a szó. Körmendi nyelvi bátorságát csodálhatjuk, amikor hőse - mintegy a karcolat
betétjeként - ízes szavakkal kerékgyártó inaskora kocsmázó mesteréről adomázik („felesíge ",
„süssíl", „tettík", „szípen", „íccaka" , „kellel", „ítke" stb.) (55).

Körmendi Lajos a jellemképek alkotásának nagymestere! A bivaly pap (65) alakja egy
fenegyerek. Itt is egy jellemkép expresszív parádéjával állunk szemben: gazdagon
zuhognak egymás után a tartalmi erősítés, az állandó fokozás szebbnél szebb színei!
Először a fiatal pap a „fenevad" farkaskutyát szelídíti meg, hiába rontott az az idegenre
„tajtékozva", „ugatva, vicsorítva". „Az atya keményen a házőrző szemébe nézett, s mély,
öblös hangon ugatni kezdett. Az eb döbbenten torpant meg, s némán farolt, csak néha-néha
vakkantott vissza gyámoltalanul. A házigazda is kiugrott a házból, hogy kimentse a
tisztelendő urat szorult helyzetéből, ám csak földbe gyökerezett lábbal nézte, ahogy
legendásan vérszomjas kutyája a farkát a lábai közé húzva, szűkölve elkotródik az udvar
mélye felé. " Aztán a házszentelés után asztalhoz ülnek. Az unicum dicséretére egy szép -
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sőt: briliáns - imádságot kerekít ki a pap az „aranykereszt", a „mártírok bíbor színe", az
„istengyerek kegyelme", az „édesanyánk megszentelt emlőjéhez hasonló" „kebelforma"
jegyében. Végül a vörösborok és a fehérborok elfogyasztása utáni pillanatokra is tartogat
fényes csattanókat az író: „Másnap a férfi elragadtatva beszélt munkatársainak az új
plébánosról. - Nekünk ilyen bivaly papunk még nem volt! Még az én karomat is lenyomta
szkanderban, pedig ez eddig senkinek sem sikerült!"

A kötet központi témája - akárcsak Boccaccio dekameronjában - a férfi és a nő vonzal-
ma, de ez a szex - akárcsak Boccaccionál - inkább csak testi kapcsolat, mint lelki viszony.

Az író „megénekli" azt, akinek „a szex két óráig tart"(32), aki „megkérte a lány kezét"
(34), akinek „a nő tulajdonképpen egy nagy víztömeg" (35), aki „jó húsz esztendővel
fiatalabb nőt vitt a házhoz" (41), aki „soha nem csalta meg a feleségét" (43), aki „szexuális
késztetésű" gyógyszert szedett (54), akinek „leszóltak a magasból" (59), aki „még most,
jóval ötven fölött is naponta... "(71), aki „szomorú, félmeztelenül táncoló" gyereklány
(77), akik mellől húsz évig sem halt ki a nyolcvankét esztendős öregasszony, akivel
„ eltartási szerződést kötöttek " (78), aki papucsférj volt (108), a „pity-puttyos " embert, aki
özvegy lett (110), a boccaccio-i furfangot eszünkbe juttató öreg férjet, aki maga „veszi
meg azt a tudja mit az asszonyka tudja kiének" (123), azokat, akik viszik utána a gyereket
(130), aki katéteres középkorú (151), akinek kilesték a gondolatát (152), az öregasszonyt,
aki megátkozza a férjét, akivel tizenöt éve házas (160), aki „egész úton a lányokkal
piszkálta a sofőrt" (172), aki maga az „Istennő" (177), akik az autóban szerelmeskedtek
(178), aki fehérmájú (182), a bajuszát rágcsáló felszarvazott férjet (183), akit Rózsinak
hittak (185), a vén bolondot, aki „huszonhárom esztendős bombázót" vett feleségül (188).

A negyedszáz történetkéből kiemelkedik a kutyaütő ember (49). Már-már az
ízléstelenség határát súrolja, ahogy az alkalmi szexelő elmeséli a kalandját. Az író ebben
az írásában az erkölcsi gátlástalanságot jeleníti meg. „- Hatalmas szája volt! - mesélte
később a férfi a barátainak. - Rám tapadt, mint egy budi-pumpa! Micsoda telivér kanca! /
Pillanatok alatt az ágyban hemperegtek. A nő már a meztelen férfitest látványától is
sikoltozni, nyüszíteni kezdett. A férfi megrémült: még azt hiszik a szomszédok, hogy
gyilkolom, gondolta. Aztán átadta magát az élvezeteknek, büszke volt magára, hogy így
meg tudja visittatni ezt a telivér kancát. " Az író számít ránk: ítéljen a jóérzésű olvasó is!

Körmendi több története a kocsmában játszódik vagy ott kezdődik. Többnyire jókat
beszélgetnek ott, s épületes dolgokat találnak ki. Van ott olyan figura, aki félt a feleségétől
(24), akinek „a feje nem két lábra való" (61), vannak, akik bombával viccelődnek (63),
sajátos a vidéki és a pesti ember esete (69), tragikus a zuhéra ivóké (86), vannak, akik a
szú-szarról cserélnek eszmét (105), van, aki soha nem volt szabadságon (128), aki
potyautas (145), aki elvonókúrás (179).

Körmendi mindenkire oda tud figyelni. Ismeri azt, aki „megjósolta a rendszerváltást"
(18), azt, „aki megrendítette a Szovjetuniót" (38), ismeri az amerikás magyart (74), a fájó
Trianon-emléket (72), a rongyembert (99), a hazaszeretetet (107), a „legendásan vörös be-
állítottságú " tanárt (113), a régi ünnepségeket (143), a Cigány és a képviselő esetét, ahol
is értik a viccet (118), tudja, mit jelent „a tegnapmúltkor holnapján " gyermekszáj szöveg
(131).

- 2 2 7 -



KÖNYVISMERTETÉS

Összefoglalva megállapíthatjuk, Körmendi Lajos nagykunsági kisnovelláinak legtöbbje
közvetlenül a hétköznapjainkról szól, és etikai ítéleteket vázol fel. Az író a Találkoztam
egy emberrel... ciklusának őszinteségével, frissességével, azaz az Édes otthonnal (2007) a
magyar mozgékony kispróza kiemelkedő nagymesterévé fejlődött.

A kötet impresszionisztikus, esetleges, laza kohéziójú egészére tekintve - a történetek
hőseinek sorrendjét a puszta véletlen hozta össze Körmendi Lajosnak; ezt a laza egységet
maga az eleven nagykunsági gondolkodás, a „barbaricumi" stílus ad hoc produkálta -
elfogadhatjuk a másik jó barát, Sárándi József találó megjegyzését is: „ Körmendi Lajos
kétpercesei korunkat megjelenítő érdekes mozaik-regénnyé álltak össze. Körmendi
művészete azt igazolja, hogy a 21. században a novella már csak így, egy rövidebb
formában újulhat meg."

Körmendi Lajos interjút ad Dr. Orsi Juliannának - Karcag, 2002
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