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„Nyugat csapatjának keleti zászlója 
Tanulmányok a Nyugat kelet-magyarországi 

kötődéseiről, szerk. Mercs István

A N yugat centenáriumához a nyíregyházi Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület 
olyan konferencia megrendezésével járu lt hozzá, mely tovább tudta árnyalni leg
jelentősebb m odern irodalm i folyóiratunkról az évforduló m iatt is dinam ikusan 
alakuló képet. A konferencia és az előadások írott változatát tartalmazó kötet a re- 
gionalitás, azon belül is a kelet-magyarországi, erdélyi és kárpátaljai kapcsolatok 
szempontját emeli be a látszólag szorosan csak a fővároshoz kötődő lapról szóló iro
dalomtörténeti diskurzusba. Ezt viszont szerencsére nem  a komparatisztika egyik 
régi ága, a kontaktológia üres távlatából teszi, ugyanis nem  csupán azt vizsgálják 
az egyes tanulmányok, hogy a Nyugat első vagy második nemzedékéből ki, m ikor 
já rt a keleti országrészen. M ég csak nem  is arra szorítkoznak, hogy m it írtak az itt 
található városokról, falvakról. Sokkal inkább arra kíváncsiak a kötet szerzői, hogy 
a N yugat és a Kelet sok-sok jelentéssel terhelt imaginárius terei hogyan játszhatók 
ki egymás ellen, a hozzájuk tapadó képzetek pedig m ilyen oppozíciókat terem te
nek a nyugatos írók szövegeiben.

Ezért is tartom  központi jelentőségűnek az egész kötet szempontjából a nem 
rég elhunyt János István írását (Móricz Zsigmond publicisztikája), aki az induló N yu
gat programadó írását, Ignotus Kelet népe című cikkét teszi meg értelmezése vezér
fonalául. Nyilvánvaló, hogy az az allegória, miszerint az emberiség, a történelem  
(és így „Kelet népe” is) egyaránt keletről nyugatra tart, legjobban Móricz életmű
vére vonatkoztatható, de János István hasonlata (Móricz m int a „kelet népének fia 
nyugatra tek in t”) m indenképpen kiteljeszthető arra a szellemi körre és mozga
lomra, amit ma nekünk a N yugat jelent. M ert egy olyan attitűdről van szó, amely 
újszerűen és másként, tehát idegenként látja a sajátot, és ezáltal képes a felmutatás 
mellett életképes megoldási javaslatokkal is élni -  például a vidéki M agyarország 
gondjainak megoldására (ilyen a szerző által kiemelt móriczi népfőiskolái prog
ram  is, amit im m ár a Kelet népe főszerkesztőjeként propagált). Es ilyen újszerű
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látásmód a szociofotó is, s m int János Istvántól m egtudjuk, M óricz szintén készí
te tt ilyen fotókat -  a kötet függelékében meg is tek in thetünk  kettőt ezekből.

É rthető m ódon tehát a K elet-N yugat-ellentétpár leginkább Móriczcal vagy 
még Ady val hozható kapcsolatba, és ezt tükrözik  a kötet arányai is: a tizennégy 
tanulm ánynak több m int a fele, nyolc foglalkozik a fenti két szerzővel (öt M óricz
cal és három  Adyval), a többiek (Babits, Krúdy, Szabó Lőrinc, Kaffka M argit, 
N agy Zoltán és Gara László) életművét csak egy-egy szöveg választotta témájául. 
Persze ez a felosztás nem  lehet pontos, m ert az írások egy része kifejezetten a szö
vegek közötti átjárásokra koncentrál, ilyen például Mercs István cikke Babits és 
Földessy Gyula Adyról szóló vitájáról (Kiilönper a Különvélemény előtt. Földessy 
Gyula és Babits M ihály Ady-polémiája az 1920-as évek elején), amit csak felületesen 
lehetne pusztán Ady-tanulm ánynak aposztrofálni. Az írás érdeme éppen az, hogy 
számtalan, más életmű felé vezető kijáratot kínál, annak ellenére, hogy központi 
alakja a nyíregyházi születésű irodalmár, a szinte fanatikus Ady-rajongó Földessy 
Gyula. O  és Babits m ár a tízes évek elején összekülönböztek Petőfi ürügyén Ady 
megítélésének kérdésében, hogy Ady halála után közvetlenül m ár nyíltan róla foly
tassanak vitát. M eglepetésünkre Mercs István filológiai adatokkal tudja igazolni, 
hogy Babits nem  utasította el teljesen Földessy nézeteit, hiszen jelölés nélkül vesz 
át tőle m ondatokat. Fontos megállapítás a szerző részéről az is, hogy Babits Ady- 
kritikája egyértelm űen megelőlegezi Kosztolányi híres különvéleményét. így a 
polém ia még véletlenül sem marad egy költő és egy tudós párbeszéde, Kosztolá
nyin kívül bekapcsolódik N ém eth László is, aki az Ady verseléséről szóló vitájukat 
próbálja meg egy, mindkét álláspontot magába foglaló szintézisben feloldani. S vé
gül még egy kijárat: a tanulm ány zárása m eggyőzően bizonyítja, hogy Földessy 
még 1955-ben is soha nem  m úló Ady-rajongásának köszönhetően tudja Juhász 
Ferencet a korszellemben ellenében megítélni.

„Ma, lassan újabb fél évszázad eltelte után talán m egint aktuális lehetne egy 
ilyen felmérés és összeállítás” -  íija zárójelben Bertha Zoltán Erdélyi költők Ady-ver- 
sei című tanulmányában, Déváid László 1969-ben keletkezett, az addigi A dy-em - 
lékverseket számba vevő listájának az említése után. Ügy gondolom, hogy alapos 
gyűjtése megfelelő kiindulópontja lehetne egy ilyen újabb áttekintésnek, hiszen 
valóban a teljesség igényével vette sorba az Adyra emlékező szövegeket a két világ
háború közötti erdélyi lírától kezdve egészen a mai kortársakig, a legfiatalabb Iancu 
Lauráig bezárólag. De figyelme kiteijedt más műfajokra is: Szilágyi István A dy  cí
m ű „prózaversszerű kisesszéje” újabb bizonyítéka annak, hogy Kelet és N yugat 
valóban sarokkövei a magyar irodalom imaginárius térképének: „jött vörös-fényes 
őszön, holdas nagy téli éjen, harsogó tavaszban Zilah fele, Kelet fele. M intha e rom- 
hegy Meszesnek akarta volna vetni a hátát iíjan, hogy itt töltse föl példázatos lelkét 
sok százados szándék, m ielőtt N yugatnak, Holnapnak, Európának szegül.”
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A ntal Attila tanulm ánya (Apályról és a Nyugatról. A  Patroklos alszik című vers 
kapcsán) m integy függelékként kapcsolódik Bertha Zoltán áttekintéséhez, hiszen 
az ott már említett A  halott A dy emlékének alcímű vers tüzetesebb elemzését vállalta 
fel. Az olvasat épít ugyan az Áprilynál nyilvánvaló Ady-hatásra, de továbbmegy 
ennél: állítása szerint az 1920-as szöveg elsősorban persze az Ady halála után újra 
fellángoló kanonizációs vitára reagál, de kijelentései és megszólalásmódja valami
lyen m ódon meg is előlegezi a transzszilvanizmust. Azaz Áprily szemléletében is 
módosulást hozott ez a vers, éppen ez készíti elő azt a változást, amely lehetővé te
szi, hogy csatlakozzon hozzá, de egyben alakítsa is ezt az egyedi, a regionalitást elő
térbe helyező eszmerendszert. Az értelmezés emellett m űvészettörténeti kontex
tust is nyit, m ivel m eggyőzően tudja kö tn i a holtak szigetének toposzát B öcklin 
svájci szimbolista festő azonos cím ű festményéhez.

A kötet M óricz-tanulmányai szintén olyan kontextusokat keresnek, amelyek 
az életmű újraolvasásának örvendetes reneszánsza ellenére is érintetlen területek 
maradtak. A legszembetűnőbb példa erre Baranyai N orbert kísérlete (Móricz Zsig
mond zsoltárai a Nyugatban), amely Móricz eddig nemigen ismert oldalát, költői te
vékenységét, annak is egy érdekes részletét vette górcső alá. Mivel a zsoltárparafrá
zisokban alig érhető tetten módosítás, így az elemző figyelme olyan jelenségekre 
is kiteljed, amelyek nem  feltétlenül részei egy intertextuális olvasási stratégiának, 
ám itt elkerülhetetlen fontosságra tesznek szert. így például maga a válogatás is 
interpretációnak tekinthető, a változtatások m inim ális számát pedig a megőrző 
újramondás kategóriájával tudja a szerző leginkább körülírni. A kevés átírás persze 
így még felértékeltebb szerepet kap, s az értelm ezés ezeket a következőképpen 
magyarázza: az igék múlt idejének jelen idejűvé változtatása a 120. vagy a 30. zsol
tárban például a m odern em ber távlatát emeli be, hiszen nincs m ár bizonyosság, 
biztosan bekövetkező, múltként kezelhető jelen ezen a horizonton — akár párhuza
m ot is vonhatunk a majd három  évtizeddel későbbi Jónás könyve megoldásával.

Miért boldog A boldog ember? -  teszi fel ezt a látszólag egyszerű kérdést tanul
mánya címében Margócsy István. Azonban ez a kérdés bonyolult összefüggések
re vezethet: ahogyan a szerző fel is hívja rá a figyelmet, nem  lehet véletlen, hogy 
Móricz regénye nem  árulja el, m it is ért boldogság alatt. Joó György élettörténete 
pedig ekörül a kérdés körül forog, a főszereplő folyamatosan boldognak látja ma
gát, m íg az elbeszélő és így az olvasó -  legalábbis értelmiségi távlatból -  nem  te
kin theti a maga fogalmai szerint boldognak. Margócsy István értelmezését a bol
dogság fogalmának eltérő kategóriáira fűzi fel: a m agyar irodalm i hagyom ányban 
egyik oldalon a boldogság a nyomor, az otthontalanság és kiszolgáltatottság ellen
téte, a másik oldalon viszont a szerelmi beteljesülésé. A regény e két felfogást nem  
ütközteti egymással, inkább egyensúlyt próbál találni közöttük, mégis a végered
mény az lesz, hogy a narratíva a kétféle boldogságkoncepció széthúzó erején nem
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tud  igazán felülkerekedni. A tanulm ány befejezése retorikailag is rendhagyó: kér
dések soijáznak (például: „A boldogság tehát belül van? De kiben?”), de más, az el
beszélés és az élettörténet etikai viszonyát firtató kérdések is elhangzanak. Választ 
a regény ezekre a kérdésekre sem ad, írja a tanulm ány szerzője, aki egy Petőfi - 
idézettel igyekszik a megválaszolhatatlan kérdések sorát lezárni: „s ő boldog, /  
Hiszi tehát, hogy a világ is az.”

A Gerliczki András által elemzésre választott regény, a Boldogult úrfikoromban 
nemcsak címével kapcsolódik a boldogság kereséséhez. Fő helyszíne ugyanis a bu
dapesti Király utcában található ,,Bécs városához” címzett fogadó ugyancsak egy 
olyan hely, ahol, ha ideig-óráig is, de a vendégek rem énykedhetnek abban, hogy 
a M onarchiával tovatűnt fiatalságukat, „boldogult ú rfikorukat” újra átélhetik. 
Gerliczki András a Krúdyra oly jellem ző ételleírásoknál „lassított olvasással” m u
tatja ki, hogy m indez illúzió, hiszen a vendégek hosszú monológjait ironikusan 
érvényteleníti az elbeszélt cselekvések (itt főként a kiszolgálás) kisszerűsége. Az 
,,ételm ítoszok” egy olyan álomvilág narratívái csupán, amit ezen a foucault-i ér
telemben vett heterotópián kívül nem  szimulálhatják azt, hogy megállt az idő (azaz 
úgynevezett heterokrónia jö tt volna létre). A nap végére m indenkinek világossá 
válik, hogy ezt még a fogadóban sem lehet elérni, ezért is fontos a zárlat előtt 
Stranszki úr megjelenése, aki számára az étel nem  az emlékezésre, pusztán a ve
getatív funkciók kielégítésére szolgál. Vitatkoznék viszont Gerliczki Andrással ép
pen Stranszki ironikus narrátori megszólításának értelmezésében: nem  arról van 
szó, hogy közvetlenül a szerző mondja el a szereplőnek a tanulságot élet és álom 
különbségéről, hiszen éppen maga Stranszki képviseli az ellenpontot a többi álm o
dozóval szemben, az irónia inkább abban lakozik, hogy ösztönlényként ő ezt meg 
sem értené, felesleges neki elmondani.

A hozzáférhetetlen N yugat (a monarchikus Bécs) és a valós, de kizárni kívánt 
Kelet (a húszas évek Budapestje) oppozíciója után egy újabb, az időbeli távolság 
m iatt hozzáférhetetlen tér tű n ik  fel Veláczki László Im re „Szülővárosom, sose lesz 
szemed kóbor fiadon?” A z  otthon, a szülőföld és a haza megjelenése Szabó Lőrinc Tücsök- 
zenéjében című tanulmányában. Ugyanakkor, ahogy a szerző megjegyzi, a szonet
tekből életrajziságuk ellenére hiányzik minden nosztalgikus jelleg. Az írás két do
logra koncentrál igazán: az egyik a szépirodalomban megjelenő otthon, haza és 
nem zet fogalmának a tisztázására (mely talán tú l hosszúra sikerült), a másik rész 
pedig a vizsgált szövegkorpusz teijedelmessége m iatt -  a keleti regionalitás jegyé
ben — a tiszabecsi gyerekkori emlékeket felidéző szonettekre. Végkövetkeztetése 
abban áll, hogy a fölvillanó falusi emlékképek sorozata csakis az egyéni emlékezet 
kereteiben belül értelmezhető, nem  lehet egy kollektív emlékezet általános érvé
nyű megnyilvánulásaiként kezelni, ily m ódon a Szabó Lőrinc-i versvilág ellenáll 
az első szakaszban felvázolt kérdezéshorizontnak.
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Kétségkívül Szabó Lőrinc m ár nem  a N yugat első nemzedékének tagja, R ad
nóti M iklós, Végh Balázs Béla tanulm ányának (Kaffka Margit életműve Radnóti 
Miklós olvasatában) egyik főszereplője pedig a harm adik generáció tagja, de szere
peltetésük mindkét esetben indokolt, hiszen erős kötődésük a N yugathoz vitatha
tatlan. M aga a szerző is reflektál a nem zedéki különbségre: írása elején leszögezi, 
hogy R adnóti doktori disszertációjában m ár kellő távolságból, az új klasszicizmus 
felől értelm ezhette Kaffka és más nyugatos szerzők életművét. A tanulm ány ér
dekesjátékot űz az anakronizmusokkal: R adnótit követve, aki a francia nouveau 
románhoz is hasonlítja Kaffka regényeit, Végh Balázs Béla is a későbbi Kaffka- 
filológia eredményeivel veti össze R adnóti olvasatát, természetesen ügyelve arra, 
hogy ne feledkezzen meg a későbbi recepció nagyobb időbeli távlatából eredő hely
zeti előnyéről. Bár teijedelm i korlátok m iatt csak a K affka-oeuvre két aspektu
sára, a feminizmusra és a valós-fiktív m eghaladott oppozíciójára tér ki a szöveg, 
még ezt a szűkített témát is érdemes lett volna jobban elrendezni, nevezetesen kri
tikatörténeti távlatba helyezni. A kritikai norm ák közötti különbségek áttekin
tésének híján, nem  tudjuk meg, hogy melyek voltak meghatározó szempontok 
Kaffka, majd R adnóti idejében, illetve a későbbi Kaffka-befogadás történetében, 
továbbá hogy m i következik ezekből az eltérésekből — így viszont az értelmezés 
néhány részlete valóban anakronisztikus párhuzam okat állít fel.

M óricz és Schöpflin Aladár m ár ebben a tanulm ányban találkoznak, hiszen 
Végh Balázs Béla R adnó ti radikális Kaffka-értésének előzményét ebben a két 
szerzőben találja meg -  Karádi Zsoltnál (Schöpflin és Móricz. Schöpflin Aladár bírá
latai Móricz Zsigmond drámáiról a Nyugat hasábjain) viszont m ár teljesen ők kerül
nek a középpontba. A két írás kritikatörténeti érdekeltségében is rokon: Karádi 
Zsolt elsőként áttekinti a N yugat színikritikai gyakorlatát, és arra a megállapításra 
ju t, hogy a korszellemnek megfelelően nem  választják szét eléggé a dramatikus 
szöveget és az előadásszöveget, ellenkezőleg: szoros kapcsolatot tételeznek fel a 
kettő között. A dráma és a színház fogalmát tehát gyakorta összemosták, s ez alól 
Schöpflin sem volt kivétel, ahogy a M óricz-drám ákról írott kritikái sem. Karádi 
Zsolt értékelésében Schöpflin egész kritikusi gyakorlata leginkább az impresszio
nista kritikának feleltethető meg, valójában irodalm i értelmezéseket adott az elő
adásokról, a rendezői megoldásokat szóba se hozta. M óricz drám ái kapcsán vi
szont ő volt az egyetlen, aki észrevette, hogy az író m ennyire küzd a drámai 
forma kötelmeivel, és ez a kritikusi érzékenység Karádi szerint Schöpflin saját 
drám aírói gyakorlatának volt köszönhető. R itk án  tapasztalható összhang alakult 
ki kettejük között, ahogy a R éz Pál szerkesztette Móricz és Schöpflin című kötet 
is bizonyítja, művész és kritikusa a kezdetektől egymásra találtak, Schöpflin az 
egyetlen kritikusa volt, aki végigkísérte a pályáját, több m int hatvan írás szentelt 
M óricz műveinek.
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Márkus Béla és Kulin Borbála egy-egy, mára m ár elfeledett, de a N yugat és az 
emigráció egykor fontos irodalm i szereplőinek, N agy Zoltánnak és Gara László
nak a portréját rajzolja meg oly módon, hogy azokban ott lapul egy kismonográ- 
fia ígérete. Sipos Lajos viszont -  aki egy hatalmas életmű monográfusa -  ezúttal 
egyetlen, de annál lényegesebb m om entum , Babits pályakezdésének és A  Holnap 
irodalm i m ozgalm ának részletes bemutatására vállalkozott. A tanulm ány igyek
szik a fiatal Babits lélektani motivációit is feltárni, feltételezi, hogy Ady túlzott 
sikere hátráltatta a költőt első verseinek közreadásában. Végül A  Holnap két an
tológiájában lépett az olvasók elé -  ahogyan Babits később visszaemlékezett rá: 
Juhász Gyula így cibálta ki a nyilvánosság elé. Sipos Lajos szerint az antológiák 
amellett, hogy fordulatot hoztak Babits életében, komoly hatással voltak a kor
társ irodalm i életre is, hiszen ezáltal jelentek m eg más költői is az addig magá
nyosnak tűnő Ady mellett a magyar irodalm i progresszióban, így 1908—9-re im 
m ár három  markáns hang határozta meg ezt a poétikai megújulást: Adyé, Koszto
lányié és Babitsé.

N agy Zoltán neve a leghalkabb szavú nyugatos lírikus, Tóth Árpád nevével 
fonódik össze. Márkus Béla portréjából (A harmonikus jajdalom költője. Nagy Zoltán 
elfelejtett írói munkássága) megtudhatjuk, hogy gyerm ekkoruk óta ismerték egymást, 
hiszen ugyanabba a debreceni iskolába jártak. Az egykori kritikusok, például Kosz
tolányi 1913-ban, úgy em legették őket, hogy „a debreceniek”, ezt a fordulatot 
később még Babits is átvette értékelésében. Az őket követő generációk is sokra 
tartották Nagy Zoltán költészetét. A tanulmány szerzője megtalálta Szabó Lőrinc
nek azt a naplóbejegyzését, amelyet 1945-ben, N agy Zoltán halálakor vetett pa
pírra: „a legjobb költő, akit a m agyar irodalom nak eddig a zsidóság adott, igen, 
a legjobb.” A háború után viszont m intha teljesen visszhangtalan maradt volna az 
életmű. Ugyan 1967-ben megjelent a prózáiból egy válogatás, de a mai fülnek már 
egyáltalán nem  cseng ismerősen a neve. Pedig lírájának színvonala talán csak egy 
árnyalattal marad el Tóth Árpádétól.

Kulin Borbála szomorúan konstatálja tanulmánya (Gara László és a nyugatosok) 
végén, hogy Gara Lászlónak sincs még emléktáblája sem: sem Budapesten, sem 
Párizsban. Pedig a húszas évektől Párizsban élő irodalm ár életcélja és munkájának 
eredményessége m indenképpen elismerést érdemelne az utókortól: egész életét 
arra tette fel, hogy a magyar irodalmat népszerűsítse Franciaországban, számtalan 
művet tett közzé franciául, az ötvenes—hatvanas években olyan szövegeket is, ame
lyek itthon meg sem jelenhettek. (így például Mészöly Miklós A z  atléta halála című 
kisregényét vagy Illyés Gyula Kegye ne című drámáját, ez utóbbinak neki is köszön
hetően volt Párizsban az ősbemutatója). A franciák „garaizm usnak” nevezték el 
azt a náluk nem  ismert műfordítási módszert, melynek alaptétele, hogy költőt csak 
költő fordíthat, ügyelve a formahűségre.

-------------------------------- „ N Y U G A T  C S A P A T J Á N A K  K E LETI Z Á S Z L Ó J A ” ----------------------------------
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Persze a fordításelmélet rég megállapította, hogy pusztán csak közvetítésről le
het szó, de a vágyról, hogy tökéletesen visszaadjunk egy másik nyelven egy szöveget, 
mégsem tudunk lemondani. Ném ileg egyszerűbb helyzete van egy életmű emlé
kezetének az ápolásakor a filológiának, persze e tudom ányterület művelői szintén 
tisztában vannak a szöveggondozásnak is inkább konstrukció, sem m int rekonst
rukció voltával, de az ideológiailag motivált torzításokat azért nagy pontossággal 
tudják feltárni. H egyi Katalin (Torzítások és tények Móricz Zsigmond életútja és m ű
vészetek körül) ilyen erőfeszítésekről számol be a M óricz-kultusz területén. Olyan 
szövegromlások, melyek m ögött nemcsak az elmúlt évtizedek cenzúrázási törek
vései, de éppen kortárs politikai megfontolások is állhattak (például az első világ
háború propagandagépezete), gyakorta előfordulnak más életművek esetében is, 
az azonban, hogy ideológiai okokból 1952-ben egyszerűen más házat jelöltek meg 
Móricz szülőházaként Tiszacsécsén, példátlannak mondható. H am ar Péter kuta
tásai alapján, a recenziónk tárgyát képező könyv kiadója, a Móricz Zsigmond Kul
turális Egyesület 2006-ban székely kapuval jelölte meg a m ár lebontott szülőház 
eredeti helyét, melynek képe a címlapra is rákerült. Ez a kép még egyszer föltűnik 
a kötet színes mellékletében, mely — a m ár em lített M óricz-szociofotók mellett
— más kuriózum okkal is szolgál, így például M óriczról és Holics Jankáról készült 
fényképekkel. Az egyik ezek közül éppen a két emberalak között van megtörve, 
m integy szimbolikusan előrevetítve ezzel a pár későbbi tragédiáját (Hegyi Kata
lin  el is nevezte „m egtört id illnek”). Dicséretére válik a mellékletet összeállító 
szerkesztőnek, hogy m inden tanulm ányhoz talált odaillő fotót, ráadásul m inden 
esetben elkerülte, hogy azokat képeket közölje újra, amelyek szinte m inden tan
könyvben, tudom ányos m unkában visszaköszönnek.

A kötet kérdésfeltevései is ezt a benyomást erősítik: az ünnep alkalmából nem  
közhelyeket, eddig ismert tényeket m ondanak újra, a képekhez hasonlóan olyan 
témákat kerestek, amelyek kevésbé közismertek. A tizennégy tanulmány számta
lan helyre elvitt bennünket: Nagyváradra, Nyíregyházára, Erdélybe, Tiszacsécsére, 
Szegedre, Debrecenbe és Tiszabecsre, és a keleti régión is túlra, Bécsbe és Párizsba. 
M ég messzebbre is eljutunk velük: a Boldogult úrfikorombannú kapcsolatban fel
merült, a hagyományostól eltérő, ám valós helyekre, heterotópiákba is, m ert fou- 
cault-i értelemben heterotópia például a színház is. A heterotópia ellentéte az u tó 
pia (a ,,nem -hely”), mégsem gondolom, hogy akár a N yugat, akár a Kelet utópia 
lenne, inkább toposzok, olyan szöveghelyek, melyekre m indennapi retorikánkkal 
olyan gyakran rátévedünk. A N yugat persze im m áron több m int száz éve egy 
kitörölhetetlen tájékozódási pont az irodalom történet térképén, s ezt a pontot kö
zelítette meg most egy kicsit más oldalról ez a kötet, m égpedig keletről.

(Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, Nyíregyháza, 2010.)
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