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Kitekintő 
 

„Nemes konzervativizmus és rakenroll” 

Konferencia Kemény István életművéről 
Miskolc, 2011. szeptember 23–24. 
 

„Nemes konzervativizmus és rakenroll” – ezekkel a szavakkal jellemezte saját mű-
vészetét Kemény István a Helikon tavaly februárban megjelent számában. Különös 
összetétel, mégis igaz. Ez pedig főként azok számára lehet nyilvánvaló, akik részt 
vettek a MŰÚT szervezésében megtartott Kemény István és kora konferencián , Mis-
kolcon (a program: http://www.avorospostakocsi.hu/ 2011/09/07/kemeny-istvan-
konferencia-a-masodik-muut-napokon/ [2011. 10. 14.]). 

Az első nap a kötetlenebb programok jegyében telt. Kerekasztal-beszélgetések, 
felolvasások barátok és pályatársak társaságában, mint Bartis Attila, Szilasi László, 
Péczely Dóra és Milián Orsolya. A diskurzusok középpontjában Kemény Búcsúlevél 
című verse állt (http://www.youtube.com/watch?v=5EzlmgMpMRs [2011. 10. 14.]), 
amely több szempontból is nagy port kavart fel az irodalmi életben. Hiszen az el-
múlt húsz évben nem volt példa arra, hogy egy költő vagy művész minden pártállás-
tól függetlenül aktuálpolitikai vagy közéleti témákban foglaljon állást. Ennek 
kapcsán az értelmiségiek szerepét boncolgatták a meghívottak, és azt, hogy milyen 
hatása lehet ennek a versnek a költők vagy írók „társadalmára” nézve.  

A feszültségek oldása végett valamivel könnyedebb beszélgetések is vártak a 
résztvevőkre. Így a Kedves Ismeretlen című regényből készült képregényét mutatta be 
Lakatos István. Irodalmi műveknek ilyen típusú feldolgozása elég ritka (volt eddig?), 
de kétségkívül a kortárs irodalom számára is új közönséget jelenthet a képregény-
rajongók tábora. Az este további részében a Kemény lányai (Kemény Lili és Zsófi) 
által alapított Kisszínes zenekar szórakoztatta a megjelent közönséget. 

A második nap délelőttjén a hagyományos értelemben vett konferencia vette 
kezdetét. Három szekcióban vitatták meg az életművet. Az elsőben a Kemény-líra 
volt a központi, szervező elem. A fő előadó Mészáros Sándor irodalomkritikus, 
szerkesztő volt. A jól felkészült előadóknak köszönhetően bizonyos kérdésekben 
érdekes vélemény-különbségeket hallhatott a közönség. Mészáros Sándor első 
mondataival már megalapozta a vita hangulatát, mikor kijelentette, hogy túlzásnak 
tartja ezt a konferenciát, majd Kemény költészetét úgy jellemezte, mint egyfajta 
választ a „költészet hanyatlására”. Kukorelly és Térey bírálataiból is felolvasott Ke-
mény kapcsán, akik a „pongyola” és „hanyag” jelzőkkel illeték. Mészáros kétségbe 
vonta azt is, hogy az elődök közül Ady hatása lenne leginkább érezhető az életmű-
vön, végül azt is felvetette problémaként, hogy Kemény prózáját nem tartja olyan 
jelentősnek, mint líráját, illetve számára kérdéses, hogy mennyiben új dolog pátosz 
nélkül erkölcsi tartásról beszélni, ha pedig új, akkor mennyit ér? 
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A korreferensek idő hiányában csak szűkösen tudták véleményüket kifejteni és 
érveikkel alátámasztani, így mindketten csak néhány pontra tértek ki. Antal Balázs 
Kemény jelentőségét és a költői lét kultuszát taglalta. Kemény lírájában kilép az 
alanyiságból és az alapvető morális értékek újra kimondásával operál, érezhető egy 
nyitás a politika és a közélet felé, ami egyben része lenne az úgyneveztt klasszikus 
költői magatartásnak is.  

Bedecs László a konferenciát nem túlzásnak, hanem sokkal inkább egy kritikai 
gesztusnak, de azon is túl egy mérföldkőnek tartja az életműben.  

A második szekcióban a költő (író) prózai műveiben felfedezhető újításait taglal-
ták. Illetve azt a kérdést járták körbe, hogy mekkora értékük van a líra viszonylatá-
ban. A főelőadó Milián Orsolya három főbb „csomósodási” pontot különített el: az 
intermediális jelleget, a műfajok keveredését, a történelem és az egyedi történetek 
„összecsúszását”.  

A harmadik szekció Kemény hatástörténetét próbálta összefoglalni. Idő hiányá-
ban sajnos a főelőadó és a korreferensek számára sem jutott elég lehetőség arra, 
hogy kifejtsék álláspontjaikat. Benedek Anna felvázolta Kemény műveinek recep-
ciótörténetét, illetve felhívta a figyelmet arra, hogy kortárs alkotóknál nagyon nehéz 
a hatásvizsgálat. Előadásának legérdekesebb része az volt, amelyben nem is Kemény 
hatásának kérdéseit feszegette, hanem azt a viszonyt, ami Kemény és Ady közt 
fellelhető. Előrevetítette, hogy ezentúl nem is az egyes költők, hanem azok egymás-
hoz fűződő viszonyai fogják az alapot szolgáltatni a fiatalabb nemzedéknek. Példa-
ként Pollágh Pétert említette és Jász Attilát, aki beismerte, hogy Kemény által jutott 
el Adyhoz, ami egészen új olvasatot nyújtott számára. 

Kemény István művészetének „megkerülhetetlenségét” régóta hangoztatják a 
kortárs irodalomban jártas „szakértők”. Ezt egyesek irigykedve vagy neheztelve 
figyelik, míg mások természetesnek veszik. Ezen a konferencián nemcsak Kemény 
István, a költő került közelebb a közönséghez, de jelen volt apaként, férjként, barát-
ként és nem utolsósorban magyar értelmiségiként. Egy emberként, aki tudja, hogy 
annak, amit mond, súlya van, és amiért felelősséget kell vállalni, így közeledve afelé, 
hogy a magyar irodalom egyik legfontosabb hagyományát élessze újjá, és a közéletre 
való reflektálást visszacsempéssze a költészet tematikájába. 

A nap végén több kategóriában adták át a MŰÚT nívódíjat.  
 

Novák Alexandra 
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„A szó muzsikusa, a nyelv festője” 

Bakó Endre: Nadányi Zoltán világa 
Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft, Debrecen, 2009. 
 

Ugyan a költő már több mint ötven éve halott, ám csak most jelent meg az életét 
feldolgozó monográfia Bakó Endre gondos munkájának eredményeként. 

Nadányi Zoltán minden méltatója formanyelvének és kifejezőeszközeinek ter-
mészetességét és egyszerűségét hangsúlyozza, de ha csupán ennyit mondanánk róla, 
tulajdonképpen nem jutnánk közelebb művészetéhez. Ugyanígy messzire kerülünk 
Nadányi költészetének lényegétől, ha a trubadúr-költészet újbóli megalkotójának 
nevezzük (Illés Endre szavával „Bihari trubadúr”), mert az ilyen kategóriák figyel-
men kívül hagyják költészetének szatirikus és filozofikus oldalát. De ki is Nadányi 
Zoltán? Karinthy szerette költészetét és felüdítették az újságok hasábjain felbukka-
nó költeményei. Ma már azonban Nadányi Zoltán nevét rendszerint ki szokták 
felejteni a költők felsorolásából. Ezen próbál változtatni Bakó Endre nemrég meg-
jelent monográfiája, a Nadányi Zoltán világa című kötet, amely méltó folytatása a már 
korábban megjelent Bakó Endre által írt két kötetnek (Nadányi Zoltán élete és költésze-
te, illetve Emlékkönyv). 

Bakó Endre monográfiája minden korábbi anyagot felölelve és kiegészítve arra 
vállalkozott, hogy bemutassa a teljes életművet, fogadtatását, s mindezek ismereté-
ben megpróbálta elhelyezni a költőt a magyar irodalom kánonában. Hiánypótló 
munkát végzett Bakó, az eddig töredékes és nehezen hozzáférhető, elfeledett forrá-
sokat felhasználva kívánt rávilágítani Nadányi érdemeire, amellyel a mai olvasót 
kívánta megszólítani az elfeledett költő helyett. Ennek megvalósításához életrajzi 
dokumentumokat használt fel, irodalmi kapcsolatainak és műveinek részletes bemu-
tatása mellett korábbi kritikák elemzéseit összefoglalva újragondolta a szerző a 
Nadányi-alkotásokat. A fejezetek bemutatják a Nadányi család történetét követően a 
költő nagyobb korszakait és legjelentősebb műveit, így a könyv segítségével megis-
merhetjük a Furcsa vendég című kötetét – ezzel érett igazi költővé –, a Piripócs-verseket, 
a Szegény ember naplóját, a Nem szeretsz sikerét, színpadi próbálkozásait és műfordítói 
erényeit. 

A könyv kronologikusan halad Nadányi éltének és munkásságának bemutatásá-
ban. Megmutatja a miliőt, amelyben költővé válhatott, a hatásokat, amelyek elindí-
tották a pályáján. Már tizenhat évesen, 1908-ban kezébe vehette első verseskötetét, 
amely Versek címmel jelent meg. Juhász Gyula elismerően köszöntötte a fiatal poé-
tát: úgy látta, hogy belőle még „valaki lesz valamikor”. Nadányi már „indulásakor 
birtokában volt az egész modern magyar költészet technikájának, formai színvonala 
semmivel sem volt a Nyugaté alatt, de hangütése, nyelvezete mégsem a Nyugathoz 
kapcsolta őt, sokkal inkább a századforduló »nagyvárosi« költőihez”. 

Bár Nadányi 1917-re ismert költő lett, a család támogatására nem számíthatott. 
Egyik verse is mutatja édesapjának elutasítását költői ambícióival szemben:  
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Meg-megfedd olykor engem az apám: 
Térjek eszemre, legyek végre józan.  

Vessem el tollam […] 

Versírásból megélni nem lehet. 
Legyek csak gazda. Fogjak ekeszarvat...  
Kövessem őt, mondjak búcsút a dalnak. 

Dobjam sutba a költészetet. 

Teljesen nem fogadta meg ezt a tanácsot: a jogi karra iratkozott be, és a kezdetektől 
mindvégig jelen volt a korszak irodalmi életében. Több lapnak is munkatársa volt, 
versei és kritikái rendszeresen jelentek meg, a Nyugatban is publikált, megélhetését 
azonban Bihar megye főlevéltárosi állása tudta biztosítani számára. Bakó Endre 
legnagyobb erénye a dokumentumok összegyűjtése. A kéziratok, visszaemlékezések 
és Nadányi életében megjelent cikkek, tanulmányok idézetei tanúskodnak amellett, 
hogy Nadányi milyen szerepet játszott az akkori irodalmi életben. 

Nadányi azonban a perifériára szorult, nem tudta elérni, hogy ne csak elismert, 
hanem országosan ismert költő váljon belőle. Mint többen is felhívták rá a figyel-
met, hasonlóan nehéz helyzetben érezte magát az irodalmi és társadalmi életben, 
mint Bessenyei, akit A testőr című versében idéz meg. Ugyanakkor nem sikerült 
maradéktalanul beváltania Juhász Gyula reményeit. Kritikusai, köztük Tóth Árpád 
is, „tanítványlírának” nevezte a költő életművét, ami Babits és Kosztolányi árnyéká-
ból tünedezett elő, de „érzésvilága és szemléletmódja, vízióinak horizontja mégis 
sajátosan egyéni”. Mint Tóth Árpád írja róla: „Egyénisége nem a leleményben, az 
újításban nyilvánul, hanem az örökség szerint rászállott formák újraalkalmazásá-
ban.” Nem volt nemzedéki költő, mind földrajzilag, mind társadalmilag a perifériá-
ról próbálta „bejutni” az irodalmi életbe, és ha sikerült, a legegyszerűbb nyelvvel és 
sokszor észrevétlenül, természetességgel nyűgözte le az olvasóit. A szerelem volt a 
legtermékenyebb témája, a rejtett, gondolatokat izgató erotika, a fájdalom, a boldog-
ság, a boldogtalanság, mint megélt, leírandó és filozofikus, elgondolkodtató tartal-
mak rendre visszatérnek lírájában, ezek a darabok találhatóak meg a Nem szeretsz 
című kötetében, illetve az Ezüstkertben, amely az országos ismertséget hozott neki.  

A két szemed szeretett legtovább. 
Be furcsa szerelem. 

A szád már néma volt, de a szemed, 
az még beszélt velem. 

A kezed már hideg volt, jéghideg, 
nem is adtál kezet, 

de a szemed még megsimogatott, 
nálam feledkezett. 

És lándzsákat tűztél magad köré 
hideg testőrökül, 

de a szemed még rámleselkedett 
a zord lándzsák mögül. 

És ellebegtél és csak a hegyes 
lándzsák maradtak ott, 
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de a szemed mégegyszer visszanézett 
és mindent megadott. 

A két szemed szeretett legtovább, 
még mostan is szeret. 

Még éjszakánkint zöldes csillaga 
kigyúl ágyam felett. 

(A két szemed szeretett a legtovább) 

Lánya visszaemlékezése szerint – aki maga is író lett – Nadányinak minden kötete 
közül kedvence az Ezüstkert (1931) volt, amely korábbi verseinek válogatása. Ennek 
egyik legjelentősebb része az úgynevezett Piripócs-versek (1922-ben kezdte el írni), 
amelyeknek Bakó is külön fejezetet szentel könyvében. Ezek az alkotások Tóth 
Árpád és Kosztolányi szatirikus verseivel állíthatóak egy sorba. Ebben a ciklusban 
Bakó Endre értelmezésében ismét a költő magánya artikulálódik, szatirikus hangja 
ennek köszönhető, amellyel a „kisvárosi élet furcsaságait” mutatja be. A szatirikus-
ságban rejlő lehetőséget Bakó és más kritikusok így ragadták meg: „Vajon miért 
nem vállalkozott Nadányi nagyobb lélegzetű szatirikus munkára, például színpadi 
műre, hiszen egy magyar Gogol éles szemével látott?” Egy másik, Bakó által fejezet-
címként is kiemelt mű, a Szegény ember naplója című írásainak hasonlóan valós, min-
dennapi emberi problémák az alaptémái, ezek ma is „társadalomtörténeti-
szociológiai forrásként szolgálnak”.  

Nadányi Zoltán nem csupán verseiben, hanem cikkeiben is érzékenyen reagált a 
korszak eseményeire, a politikai igazságtalanságokat szóvá tette, és segítette a bajba-
jutottakat. Megélhetését biztosító munkája mellett mindig maradt ideje, hogy a köl-
tészettel foglalkozzon. Azonban az idő előrehaladtával alkotásaiban megjelentek a 
jelen problémái „a valóság áttört a Nadányi-vers légnemű anyagán”. A zsidóüldözés 
következtében családjának is menekülnie kellett, ezután Budapesten élt haláláig. 
1949-ig a Magyar Nemzet munkatársa volt. Ezután jelennek meg jelentősebb mű-
fordításai, ugyanis más formában nem adtak módot neki a nyilvánosság elé lépni. 
Kényszerhallgatása idején barátai, Füst Milán, Szép Ernő segítették. Mint a mono-
gráfia rámutat, itt is vannak említésre méltó művek.  

Ha van hozzá jó szemed 
és a dalaimba nézel, 

szép fiatal hölgyikét látsz 
andalogni ott le és fel. 

Ha van hozzá jó füled, 
sóhaját is hallod ennek, 

kacaját, dalát s e hangok, 
jaj neked, szívedre mennek. 

Mert úgy fon be téged ő, 
ahogy engem: szóval, szemmel. 
Tavaszlázban bódorogsz majd 
zöld erdőn, szerelmes ember. 

(Ha van hozzá jó szemed…) 
(Wenn du gute Augen hast) 
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Pályája megtört. Domokos Mátyás szavaival: „hirtelen szilencium alá helyezték, 
mintha nem is volna, verseit többet nem közölték, és tartott ez az állapot egészen 
1953 utánig. Volt neki két sora, ami a szerelmi beteljesülés extázisát azzal jellemezte, 
hogy »díjak miatt nem fáj fejem, enyém a mennyei díj«. Tehát valamelyik donna, akit 
ő megszerzett, és állítólag a kor hivatalos prüdériája következtében, vagy ki tudja, 
mi minden miatt még, Nadányi indexre került”; ahogy Lator László ugyanezt meg-
fogalmazta: „kiseprűzték az irodalomból, mert nem volt hajlandó beállni az egyszó-
lamú zenekarba.” 

Novellái mára ugyancsak feledésbe merültek, talán érdemes lenne ezeknek is egy 
újabb kiadást szentelni. Nadányi ezeken kívül írt színikritikákat, habár, mint Bakó 
írja, „kritikusnak azért nem nevezhetjük, mert impresszionista írásműveiben mindig 
a személyes tetszés, egy ötlet, egy asszociáció dominál, s nem az iskolázott esztéta 
elméleti kategóriáinak következetes érvényesítése”. De nemcsak így állt hozzá közel 
a színház világa. Zilahy Lajos bíztatásának köszönhető Az ajtó a Magyar Színházban 
több előadást is megélt, habár osztatlan sikert nem aratott: jól mutatja ezt Schöpflin 
Aladár kritikája a Nyugatban. A kritikusok úgy látták, hogy a nem megfelelő fogad-
tatást, az értetlenséget – parádés szereposztás ellenére – a mű túlzott líraiságában 
kell keresni. A legismertebb darabja a Hét falu kovácsa, amely több feldolgozásban 
(opera, rádióhangjáték) is a közönség elé került, és ma is gondolkodnak újbóli szín-
padra állításán. 1956-ban jelent meg könyv formájában, de ezt nem élhette meg. 

1955. február 2-án, amikor meghalt, több lap is hírül adta a szomorú eseményt, a 
Magyar Írók Szövetsége saját halottjának tekintette, Devecseri Gábor mondott 
gyászbeszédet sírja felett. Nekrológját Füst Milán írta. A Nadányi-életmű szinte 
teljesen kiesett a köztudatból. Kosztolányi látogatása Nadányinál költőnk szem-
pontjából említésre méltó a monográfiában, a Kosztolányi-irodalomban azonban 
szinte nyoma sincs barátságuknak. 

Bakó monográfiája bemutatja a Nadányi-nemzetség történetét, a nagyváradi pá-
lyafutást, költészetének kibontakozását, és művészetének sokrétűségét. Külön érté-
ke a kortársakkal való szándékos vagy véletlen gondolkodás-párhuzamok 
számbavétele, a kortársak egymásra hatásának megkeresése, és az életmű teljes egé-
szére kiterjedő elemzői munka, ami olyan, a magyar irodalmi kánonból jól ismert 
személyekre hivatkozik, mint Füst, Zilahy, Schöpflin, Babits, Kosztolányi, Lator 
László és Szabó Magda, Rónay László, mutatva, hogy minden korszakban voltak 
hívei a szerelem költőjének. 

Híz Ágnes 
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Szenczi Ibolya: Kádár Lajos élete és munkássága a népi írói mozgalom 
tükrében 

Csongrád, 2010, 150 l. 
 

Vannak alkotások, életművek, amelyek a kutatóra különleges feladatot rónak: fel kell 
fedezni őket. Szenczi Ibolya Kádár Lajos-monográfiájában nem pusztán műveket tett 
mérlegre – előtte részben ismeretlen, részben hozzáférhetetlen írásokat tárt fel.  

„Az irodalom süllyesztőjéből, a betiltott könyvek közül hozom vissza irodalmi 
megmérettetésre Kádár Lajos első regényét, a Doni halálbányát, mely 1936-ban 
Zilahy Lajos előszavával az Atheneum kiadásában jelent meg” (24. l.) – írja a szerző, 
elvégezve a legfontosabb és leghasznosabb munkát a többi írással kapcsolatban is: 
megmentette őket. 

Szenczi Ibolya nézőpontjának igazsága vitathatatlan: „A magyar irodalom válto-
zó szemléletű értékeléseiben egy-egy író munkássága előtérbe került vagy feledésbe 
merült, de az írói csoportosulásokat, szellemi mozgalmakat, amelyekhez tartoznak, 
nem lehet az irodalomtörténetből kitörölni.” Nemcsak Kádár Lajos, hanem szellemi 
köre, a népi írók világa is megérdemli, hogy megpillanthassuk a saját korában Mó-
ricz, Zilahy által méltatott, majd 1958 után tiltott, ezáltal a feledésnek átadott író 
hiteles portréját. Szenczi Ibolya a népi írói mozgalmat áttekintve mindig összefüg-
géseiben tárgyalja a Kádár-írásokat. Hangsúlyozza a művek „láncszem”-voltát szel-
lemi közösségében.  

A népi írók munkásságának feltárására és újraértékelésére kevés figyelem esik 
napjainkban, ezért is van nagy szükség hasonló munkákra. A monográfia az életmű 
teljes ívét megrajzolja, és irodalomtörténeti értékelését is elvégzi.  

Rokonszenves az az odafordulás, ahogy az első művekhez közelít a szerző. A kí-
sérletnek, próbálkozásnak tűnő első versek kézirata néprajzosok szívét is megdo-
bogtatja: a juhászbojtár legszebb írásával rótt Nagyböjtben sorai sutaságukban is 
megindítóak. A nem-író ember gondos, igyekvő kézírása sokat ad a folklórkutató-
nak is. E versek Kádár Lajos későbbi írásainak kiindulópontjai is, így irodalmi 
szempontból sem érdektelenek. Szenczi Ibolya ezeket a szépre törekvő kéziratlapo-
kat a könyvében is elhelyezi. A Doni halálbánya című regény bemutatása különösen 
fontos a monográfiában is, mert „hiányzott az irodalomból az orosz hadifogságba 
került nyolcszázezer magyar paraszt visszaemlékezése, az ő tudatukkal átélt valóság 
világa”. A Tyukász Péter című Kádár-műben Csongrád–Bokros–Tiszalpár pusztai 
életét, a pásztorok, uradalmi, cselédek világát ismerhetjük meg. Szenczi Ibolya felku-
tatja a korabeli elismert regény rangos folyóiratokban megjelent tíz kritikáját. A 
személyes élményforrás és a dokumentum-érték adja a legtöbb, népi írói körből 
származó mű aranyfedezetét, ezért is fontosak a Kádár-írások.  

A monográfia végigjárja a szellemi-írói érlelődés-fejlődés útvonalát, állomásait, a 
művészi szempontból figyelemre méltó Rozika című regénytől a Kádár Lajos beér-
kezését meghozó évekig, sorra veszi regényeit (Cigányok, Kujtorgó lelkek, Istentelenek), 
bemutatja a kapcsolatot a népi írók körével. Bepillanthatunk a Tücsök Irodalmi és 
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Művészeti Szövetkezet mindennapjaiba, és leülhetünk Sinka István mellé a magyar 
hatodosok asztaltársaságában. A szellemi-művészi szempontból gazdagodó pályára az 
1940-es években már kevesebb fény hullt: a Taposóka, Halászok, Lidércsziget nem 
váltott ki a korábbihoz hasonló visszhangot. A Börtönnapló és a különösen értékes 
Kolomp szól a ködből… című önéletrajzi regény bemutatását Szenczi Ibolya összekap-
csolja a felkutatott életrajzi tényekkel, adatokkal, a megtalált sajátkezű önéletrajzzal. 
Sok adatot „nem csupán az irodalom süllyesztőjéből, hanem a szándékos téveszté-
sek, feledések, letagadások világából kell felszínre hozni”. 

Mi adja ennek a szép kiállítású, gazdagon illusztrált könyvnek az egyediségét, 
mással fel nem cserélhető értékeit? 

Az, hogy a szerző megtalálja az egyensúlyt a kutatás és tényfeltárás, a népi írói 
mozgalom bemutatása és Kádár Lajos műveinek korba ágyazottsága és méltatása 
között. Elénk tárja a fellelhető teljes, nehezen hozzáférhető műveket, kiemeli belő-
lük az igazi értékeket, felkutatja és ismerteti a korabeli kritikákat, Kádár Lajos ké-
sőbbi mellőzésének útját. E sokirányú munka eredményeit az irodalom iránti 
alázattal, egyszersmind elegánsan írja meg, felélesztve a szakmabeliek és más 
könyvbarátok érdeklődését. 

A monográfiához példaértékű bibliográfia kapcsolódik, csak a szépprózai írások 
között huszonnyolc kiadatlanra bukkanunk. 

Kádár Lajos egyéni ízeket, színeket adó munkásságának „helye van a magyar 
irodalomban”, s a népi írókról való tudásunkat is árnyalja. 

Zilahy Lajos leírja, hogyan került hozzá egy Kádár-kézirat: „A bőrtáska védi és 
oltalmazza a benne rejlő reménytelen szívdobogást, az ismeretlen kéziratot.” Szen-
czi Ibolya újra kinyitotta nekünk ezt a „bőrtáskát”. 
 

Kissné Kovács Adrienne 
 


