
Varró Judit: 
Ha az ember a "szillogizmus" kifejezést hallja, általában a 

formális logikában megszokott Öncélú következtetésekre gondol. 
Ebben a versben azonban a látszólag formális következtetések 
mögött súlyos szociálpolitikai kérdés rejtőzik. A fiatal, nem-
rég kikerült értelmiségiek anyagi gondjai elgondolkoztatóak, 
annál is inkább, mivel a beilleszkedés az új környezetbe önma-
gában is nehéz, hát még akkor, ha mindennapos töprengések egé-
szitik ki. A kérdés talán kicsit erőltetettnek hat, mivel nem 
érezzük olyan szorosnak a kapcsolatot a lakás és az emberi mi-
volt között, mint amilyennek az iró tartja. Ha azonban úgy kö-
zeledünk felé, hogy egyből a közepibe vágunk ezzel nyilván a 
megdöbbentés a cél, akkor már nem is olyan erőltetett. 

A vers legfélelmetesebb része az a paradoxon, amely a WiUlyü-
léa" okaként szerepel, amelynek hiánya ugyanakkor még kilétás-
talanabbá, kifosztottabbá teszi életét. 

Az utolsó gondolatok már nem épülnek be olyan azorosan a vers 
gerincébe, mint az előzőek. Hasonló a probléma vele, mint az 
első résznél, és goromba ez a törés. Csak tisztelni tudom az i-
róját, aki e nehéz körülményeket is "emelt fővel" viseli, s egy-
szerűen a tények közléaére szoritkozik sirás, nyavalygás helyett. 

Mlkola Mária: 
Szomorú. Éppen azért, mert minden 

dolog, ami szomorú: a Szillogizmusok 
/ is: szép. Egészen az abszurditásig fe-

sziti a helyzetét. /Bár az első 3 sor 
még igy is erőltetett./ Nem is tudjuk, 
hogy nevessünk vagy megdöbbenjünk raj-
ta. De inkább megdöbbentő. Ennek a 
lánynak joga lenne ahhoz, hogy megkapja 
a hiányzó 26o ft-ját, amivel még mindig 
csak az elemi, elengedhetetlen szükség-
leteit tudná kielégiteni. 

Mert a sok "nincs"-be, "nem lehet"-be 
belehülyül, vagyis: szeretne egy jobb. 



elviselhetőbb életet. S az emberek i-
gényét a boldogságra tisztelni kell! 
Csak az él igazán, akinek igényei van-
nak, s ennek a lánynak vannak igényei, 
de - önmagán kiviilesŐ okokból - be van 
zárva az 166o ft-os fizetésébe. 

Nem siránkozik, nem nyöszörög. Ép-
pen ezekkel a szinte tőmondatokba sű-
rített kijelentésekkel éri el a szán-
dékát: oda kell figyelnünk. Azt hiszem, 
sajnálom őt. Wem tud kitörni, nincs ki-
út? Vajon ez a lány tudja a megoldást? 
S ha meglenne a lakása, ruhája, pénze, 
szórakozási lehetősége, észrevenné-e 
azokat, akiknek most őhozzá hasonló 
gondjai vannak? 

Pincehel.yi Klára: 
Igaz, hogy hülyitő, ha az ember nem jön ki a fizetéséből, ha 

nem futja szinházra, könyvre, mozira, ruhára. /Egy fokkal kevésbé 
hülyitő, ha a nyugdijából nem jön ki, de addigra a havonta ada-
golt pénzecskével arányosan csökkennek az igények is. Vagy - ami 
még valószinübb - az ember el sem jut odáig, hogy felfogja, addig 
ra ugyanis tökélyre fejlődik az emiitett hülyülési folyamat./ 

Legyen gombárus a Váci utcában, i-enne pénze. Vagy neki az kell 
hogy emellett olyasmivel foglalkozzon, ami. szive vágya? iJahát ez 
luxus. 

Megoldást nem tudok. Esetleg ne egyen - oénzt takarit meg. 
Vagy felhagyhatna a gondolkodással. 
De ha még egy-két irását elolvasom, még most, a kezdet kezdetén 

Seres Éva: 
Hallottam egy mesét nemrégen 

egy királylányról, aki szépsé-
ges szép volt. a napra lehetett 
nézni, de rá nem. Eladósorba 
került, és kihirdette országá-
ban ahhoz megy feleségül, aki a 
leghihetetlenebb dolgot meséli 

sürgősen pályát változtatok. 
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el neki. Az egyik kérő azt mondta, 
hogy két hegyet zsebre tud vágni, 
a kiinni a Duna cizét. ¡Jégsem kel-
lett a királylánynak. ISgy másik 
kérő azzal kérkedett, hogy megtaní-
totta Albertet focizni, de ő sem 
kellett férjül. Hanem akkor egy fi-
atal tanár a királylány lábaihoz 
borult mondván: Én meg tudok élni a 
tanári fizetésemből! 

- A királylány a fiatal tanár 
nyakába ugrott... 
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