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E kiinyv megielen6s6t a
Nemzeti Kultur6lis Ordks6g Miniszt6riuma
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6s a Nemzeti Kultur6lis Alapprogram

t6mogatta.

Osszedlli totta, szerkesztette, a mutat6t
k1szitette 6s az ut6sz6t irta:

Pint6r L6szl6

@ Pint6r Ldszl6
@ Bertha Bulcsu 6s Csorba Gy6z6 orokosei

@ Pro Pannonia Kiad6i Alapitvriny

ELOSZO

,,Nagyon neh6zkes, beszakad alatta a fcjld" - mondta eg'yszer
valamely hamvAbaholt novell6mra Gy6z6. - Pedig a j6 ir6snak
fttl kell rdppennie. Legal6bb annyira, hogy alig 6rintse a fel-
szirl:t."

A minap Bulcsur6l 6lmodtam. Egy sziik, bolthajt6sos iizlet-
ben vS.rtam 16. A helyszin persze P6cs. Az iizlet telezsrifolva
6ruval, id6nk6nt egy-egy t6rgy tompa zuhan6ssal leesik a polc-
16l. M6r-m6r lemondok r6la, hory meg6rkezik, de akkor nyflik
az ajt6 6s bel6p. Hosszir fekete kab6tban van, egy6bk6nt is
minden ruhadarabja fekete. Val6sziniitleniil sov6ny, amikor
drrimmel megdlelem, 6rzem, hogy a kab6tban nincs test.

Oregedv6n eWSZer csak r66brediink, hogy a teljess6g, ami-
re v6gyakoztunk, amit minden eszkozzel meg akartunk val6si-
tani trilnyom6 r6,szt hi6nyokb6l 6ll.

Huszonegy 6ves voltam, amikor vadidegenk6nt P6csre 6r-
keztem. Az if}dsilg piros g6z6bett azt k6pzeltem, hogy ezt a
v6rost csak az6rt 6pitett6k, hogy nekem legyen mit megh6di
tanom. Es term6szetesen azt gondoltam, hogy egy v6ros kri-
vekb61 6ll. Azthn sz6p lassan engem h6ditott meg a v6ros, de
elk6pzel6seimmel szOges ellent6tben, legkev6sb6 a ktivek.
Olyan emberi, irodalmi kdz0ss6gbe keriiltem, amely6rt nem
gy6zhetek h6i6t adni. Csorba Gy6z6 is, Bertha Bulcsu ishozz5-
tartozik 6letem 6rv6nyess6g6hez.

Mostan6ban m6r nem nagyon szeretek P6csre j6rni, mert
hiAnyuk a r6gi helyszineken frjlerdsodik, szinte fizikai val6s6g-
96 v6lik.

Ez a kis ktitet egy kfvtil6ll6,nak is fel tudja villantani azt a
bens6s6ges, 6letad6an szeretet teli kapcsolatot, amely bera-
Wogta a k6t embert, s amelynek r6szesei lehetttink valameny-
nyien, akik a kdzelukben 6ltunk.

S nekem arra is j6 volt ez a kis lev6lgyfijtem6ny, hogy r66b-
resszen: ami l6nyeges volt, az nem mrilik el soha.

Lilzir Ervin



LEVELEK

1.
Bertha Bulcsu Csorba Gv6z'6hoz. l.r

"Kedves Gy6z6!
A tandcsaid nekem is 6s az ir6snak is haszn6ra v6ltak.

kriszcincim,
M6g n6h6ny napot Gyiirdkcinz t0lt0k, f6lig pihen6ssel,

f6lig ir6ssal.e
Bar6ti szeretettel kiilddm iidvdzletemet:
BalatongyOrOk.
1961. aug. 15."

Kdzird.s. Kdpeslap. A hdp: UduAztet a Balatonr6l.

1. Bertha Bulcsu a k6peslapot a Baranya Megyei Kdnyvtrirba cimezte. Csor-
ba Gy6z6 1952-1956-ig a P6csi V6rosi Ktinywt6r or<ik6be l6p6 Baranya Me-
gyei Krinyvt5r csoportvezet6je, majd 1956-t6l igazgat6helyettese volt,
nyrrgdijba menetel6ig, 1976-ig: (1957-ben, egy 6vig, a kdnyvtrir megbizotl,
igazgat6ja.) Irod6j6nak ajtaja minden miiv6sz (leend6 rniiv6sz) el6tt nyitva
6llt, kdnyvtdri cim6t mindenki tudta, aff6le irodalmi mened6khely volt ez
P6csett, ahol a kiiltd fogadta bar6tait, l6togat6it, s ahonnan 6ts1t6lt a Je-
Ienhor foly6ftat szerkeszt6s6g6be vagy a N6dor K|v6h6zba, asztalt6rsasd-
gAhoz. M6g nyugdijazrisa ut6n is sok6ig a Megyei Ktinyvtrirban tctltrttt he-
tente eg-y napot.
Az ir6 sziilei ekkor Balatongyajrdkdn laktak.
Bertha els6 kiitete - Ldnyoh napfi6nyben : Elbeszdl,6seh - 1962-ben jelent
meg.

2.
Bertha Bulcsu Csorba Gy'62'6hoz. 2.

[...] t kiildom Moszkv6b6l.2
Hideg van az emberek m6r t6li kab6tban j6rnak. Ren-

geteget m6szk6lok, [hiszen]s tapasztalni val6 b6ven akad.
Bar6ti szeretettel:

Bulcsu

Bulcsu

2.



Oriilok, hogy itthon iilhetek az ir6g6pem el6tt. - Rebesgetik,
hogy a szdvets6gr0 kdltsdgvet6se is bizonytalan mdr.

Margitk6nak k6zcs6k, T6ged szeretettel
dlel: Bulcsu

Bp. 1986. XII. 11."

Kdztrds. ir6lap.

L. Vissza lthahdba. Bp. : Magvetd, 1986. V6logatott versek kirtete a kitltd 70.
sztilet6snapjrira.

2. Bizonytalan olvasat. Az Angelika pesti kdv6hriz (pressz6), ahol sok felol-
vas6 estet tartottak ebben az id6ben a m(iv6szek, kedvenc tal6lkoz6hely-
iik volt a hivatalos alkalmakon kiviil is.

3. Bata Imre irodalomkirt6n6sz.
4. Vissza lthahdbo, ld. 1. jegyzet.
5. Arnyah ds louasoh. - Bp. : Sz6pirod. Kiinyvk., 1986. Bertha rijabb k6tete,

v6logatSs megjelent ir6saib6l. Ld. kdvetkez6lev6l, Csorba vrilasza.
6. Pesti Vigad6. Itt is tbbbsz<ir tal6lkoztak ir6k, miiv6szek
7. Giincz Arprid (L922-) ir6, a Magyar ir6k Szdvets6gdnek elndke 1989-1990-

ben, k6s6bb a Magyar Ktizt6rsas6g eln<ike.
8. Mag'yar lr6k Sztivets6ge.
9. Ld.. m6972/2.
10. Magyar ir6k Sziivets6ge.
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Jelenkor (rj fdszerkeszt6j6v6. A kiilt6 bar6tja, Csorb6r6l sz6l6 l<6tetel< ir6-
ja, szerkeszt6je, ern16k6nek 6s hagyat6kSnak elkotelezett 6po16ja.

15. Thiery Arpdd (1928-1995) ir6. Csorb6t mester6nek tartotta.
16. Szakonyi K6roly (1931-) ir6, Bettha sziil< bar6ti kijr6hez tartozott.
17. LdzAr Ewin.
18. Bertha balatonszepezdi nyaral6j6nah 6pit6s6rdl van sz6
19. Ti. Csorb6nak a r6vfiil6pi h6z6pit6s alapj6n irott tan6csait. Ld. 19/1.
20. Ekkor kiiltdzcttt Bertha a Szentendrei ritra.

23.
Csorba Gy6z'6 Bertha Bulcsuhoz. 14.

,,P6cs, 70.VI.22.
Bulcsum,

h6t, ha valami eg6szen v6ratlan dolog ktlzbe nem jon,
jrinius 28-dn, vasernap R6vfiil6pdn leszek. 29-6n d6lben j6vdk
vissza P6csre. Szeretettel v6rlak a paloteban.l

Ha most nem taiS,Ikozhatndnk, csak valamikor jrilius
k0zep6n leszek ott ujra, pontos ddtumot m6g nem tudok. Jer,
ha m6dod van, iissiik ny6lbe a dolgot!2 K6sziilj ftjl, 6n rigy se

Ieszek haszn6lhat6: No6mit3 viszem el6z6 nap Szombathelyre a
Tanit6k6pz6'be frjlv6teliznia, s Szombathely el6g messze van, s

nary a meleg.
M6s r1.is6g nincs. Sz. Ervin5 e h6t csiit0rt0k6n teszi le a

francia sz6belit. Drilt.
K6zcs6k a N6'l<nek, T6ged olellek:
Gy6z6'

PIM V.5473/1174..

Kdztrds. H ajtogatd,s ndlkhli ir6lap.

A r6vfiilcipi nyaral6 csrifond6ros neve.
Szederk6nyi Ervin l<itiin6 sorozatot inditott a Jelenhorban: megbizta
Bertha Bulcsut, hogy k6szitsen interjrikat a l<or kiemelkedd alhot6ival. A
sorozatban irodalomtort6neti jelent6s6gii darabok szulettek. (Kotetben is
tobbszijr megjelentek ezek a besz6lget6sek. Ld. airibb!) Bertha a Csorbd-
val li6szitend6 interjrit kezdte szervezni. az eI6z6 lev6lben, Csorba pedig
ilyen ielkesed6ssel fogadta a k6r6stl K6s6'bb ugyan n6rni felh6k is gytle-
keznek a ,,v6lla1koz6s" folott (ld. kovetkez6 levelek), de v6giil a besz6lge-
t6s az egyik legjobb Csorba vallomiissii alakul, s megielenik. (Jelenkor.

1970. 10. s2.867-874. p.; Meztelen a hirdly :Tizertrit portrd / Bertha
Bulcsu. - Bp. , Sz6pirodabni Kdnyvk., L972. p.230-253.: Bertlm Bulcsu
beszdlgetdsei. - Bp. : Mag6nkiadris, 1999. - p. 28-49.; Nyilatkozatoh, irt'-

terjtih, uallomdsoh I Csotba Gy6z6 ; V6l. 6s szerk. Tilsl<6s Tibor. - P6cs :

Pro Pannonia, 2001. - p. 58-70.) Ld. mdg 42/I.
Csorba No6mi, Csorba Gy6z6 m6sodik le6nya.
No6mi a Szombathelyi Tanit6k6pz6 F6iskola n6pmiivel6-konyvt6r szak6n
tanult a kdvetkezd 6vel<ben, s - k6vetve 6desapja p6ld6j6t -, konyvt6ros
lett.
Szederk6nyi Ervin.
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Kriszdnetek

Kdszrin0m Csorba Gy6z6n6nek, Margitkdnak, hogy hoz_
zalilrult a kozl6shez, mindv6gig t6mogatott a munk6*dan, a
n6hol nehezen olvashat6 k6zir6s,,megfejt6s6t61l" eml6keinek
felelevenit6s6ig. N6lkiile sok dolog szdmomra is hom6rvban
maradt volna.

_Kciszrindm Nagy Francisk6nak, Bertha Bulcsu ozvegy6_
nek, hogy szint6n hozz6j6rult a k6zl6shez, leg6pelte es atJdta
nekem a Berth6nak kiildOtt csorba kdtetek dedikdcid,inak
szriveg6t, s tan6csokkal segitett tribb dologban.

Kiiszrin0m, LAz6r Ervinnek, hogy elolvasta a revelez6st. s
v6ratlan gyorsas6ggal megkiildte a k6rt eI6sz6t, a nagyszerii
eml6kez6st.

Kcisztinrim varga Katalinnak a pIM K6ziratt6ra kedves
vezet6n6j6nek, a munkdmhoz nyirjtott segits6get. Szerencs6_
sen taldlkozik szem6ly6ben a tud6s a foglalkozdsa 6ltal meg-
kdvetelt segit6il<6szs6ggel 6s odaad6ssal.

A PrM K6zirattdra munkatrirsainak szint6n kOszrinettel
tartozom se git6k6 szs6 gi.rk6rt.

Kcisz6ncim Bert6k Ltszl6 6s Tiisk6s Tibor elfizetes tan6-
csait. Ha valamit rosszul tettem, az csakis rajtam mrilott.

Kdszrinom dr. szirtes G6bor bizalm6t 6s a kiad6shoz
nyfjtott segfts6g6t.

A jegyzetekben a m6sik jegyzetre val6 hivatkozfust a ,,Ld..
m6.g 1613" formdban alkalmazom , ahol azels6 sz6m a levelet. a
m6sodik a j egyzet sz6m6t jeliili.

198
199

A LEVELtrK ID6RENDI TABLAZATA

A bettik jelent6se: B = Berthai Cs = Csorba; d. n. = dat6l6s
n6lktil; kl.g. = k6peslap g6pir6ssal; k]. k. = k6peslap k6zirds-
sal; L g. = lev6l g6pfr6ssal; l. k. = lev6l, k6zir6ssal; ll. k. = le-
v elezcilap, k6zir6ssal

I

I
I

Sz6m Levelek Dr{tum Forma Mesiewz6s PIM sz6m
I Btl 1961. aug. 15. ht. h Balatongydrdk +

Mooroi KAntntttr
B

Bt2 1961. szept. 8. hLh Moszkua + Megyei
Kiintutdr

B

Cs/1 63. dec. 05. l. k. Jelenkor fejl6ces
ir6lap + Dun6ntirli
NanlA SzavlraczfKc6o

v.5473tur.

Csl2 66. jan. 21. (?) meghiv6 meghiv6 Cs. Gy.
ktilt6i estj6re P6csre,
1966. ian. 30-ra

v.547s|u2.

cv3 68. jan. 07. kl. k. miiv6szi - cimz6s
ett6l: XIV. Martos
Fl6ra u. 8. fszt. 1

v.5473/U3

o B/3 1968. mdi. 17 LE. B
7 Csl4 6U. aus. 31. l. k. v.5473/U4
8 Bt4 1968. szent. 4. l. p. D
o Cs/5 68. szent. 26. kl. k. P6rizs v.54731V5.
l0 uvb 68. dec. 06. l. k. v.5473tU7.
t1 Bt5 1968. dec. udge hl. h. uduozlo, uoloszltlil-

stlhetd ddtunt
B

t2 Cs/7 68. dec. 30. kl. k. iidv6z16 v.5473/U6.
13 US/b 69. auE. 19. ll. k. v.547st7/8.
L4 B/6 1969. aug.22. l.g Ctmzds: Rdvfillfp,

l{neerth n 1t
B

15 B/7 1969. aug.22.
ut(tn

l.g ual.6szinfisithetd
rilltum

B

IO Cs/9 69. szent. 1 lt. k. v.54731719
l'.l Cs/10 69. nov. 18. l. k. v.5473tV70.
t8 Bt8 1969. nou.21. I. o. B
19 Cs/11 69. dec. 14 tt- v.5473tU1r
20 Cs/12 70. ian. 05, kt. k. muveszr v.5473t7t72.
2l Cs/13 JU, ADT. Ub. l. k. v.54731U13.
22 Bt9 1970. mdj. 14. tij ctm hdzldse: Obuda

IlL Szentendrei u.
2tB. M24

b

23 Csl14 70. jnn.22. l. k. cimz6s ett6l: Obuda
IlL Szentendrei u.
aB.M24.

v.5473tU14.

Csif5 7n tq l. k. v.547311tr5.
ZJ Bt10 1970. jtil. 22. + rnell., az interjil

kdrddsei
B



Ami a jegyzetekb6'l kimaradt...

A jeryzetekkel kapcsolatban sok j6tan6csot kaptam, ame-
lyeket ehelyt is kdszdniik, mert a kdzl6snek frilt6tleniil hasznS.-
ra v6ltak.

VoIt olyan 6szrev6tel is, mely dvott att6l, hogy a jegyzetek-
ben ktivetkeztet6seket vonjak le a miiv6szek politikai, eszt6li-
kai n6zeteire vonatkoz6an, akkor is, ha azokat sok helyen egy-
6rtelmiien meg is fogalmazzik, mert az illtalam vallottak
esetleg nem eryeznek a ,,hivatalos" irodalomkritika ,,categori-
kus imperativus"-aival, vagy 6ppen a v6lem6nyezd 6ll6spont-
jtwal. K6szs6ggel elfogadtam a javaslatot, n6hdny vitatott k6r-
d6st azonban ezen a helyen jelezn6k - ak6r a szerdnytelens6g
vildjdt is vdllalva - az irodalomtudom6ny szakemberinek to-
v6bbgondol6sra.

Csorba minden kritikus 6szrev6tel6t mindenkinek dszint6n
megmondta, Biztos vagyok abban, hogy Bertha miiveivel kap-
csolatban sem tesz m6sk6nt, tehdt a dics6rete, ha n6ha ttiz6-
nak tiinik is, mindeni.itt val6di dics6ret. Ez6rt nem gondolom
azt, hogy Csorba n6melyik elismerd szava - mert nem akarta
megb6ntani Berth6t - ink6bb kicsit grinyos trilz6s. Ez a fajta
,,c6lozgatds" Csorbdt6l abszohit idegen. Ami nem tetszett neki,
arra azt mondta: ,,Nem j6, nem tetszik." Inkdbb az volt,,vele a
baj", hogy sokan f6ltek t61e egyenes besz6de, 6szinte kritik6ja
miatt. P6link6s Gy0rgy p6csi kdltd pL azt mondta, az6rt nem
mutatta meg Csorb6nak kcitete megjelen6se el6tt a verseit,
mert att6l f6lt, hogy a kritik6ja utdn m6r nem is mern6 meg-
jelentetni azokat.

,,igy kell ezt csin6lni.", irjd Csorba 7. level6ben (12. lev6l).
Ewel a mondattal kapcsolatban 6n rigy v6lekedtem, hogy ez
Csorba 6letfiloz6fi6j6nak fontos r6sze: ki kell haszn6lni a lehe-
t6s6geket, a pilyizatokat is, a boldogul6s 6rdek6ben. Hivat-
koztam arra, hory pl. Csorba forditott a Szoujet Irodalom c.
lapba is, vary irt az Etet as lrod,alom-ba a ,,felszabadul6si"
eml6keiro1l, de rigy, hogy soha nem kellett visszavonni azok
egyetlen betfij6t sem. En itt sem 6rzek girnyt a krilt6 v6lem6-
ny6ben, m6g akkor sem, ha 6 soha nem vett r6szt ilyen p6ly6-
zatokon, azir6 pedig t6nyleg sok p{ly6:zati lehet6s6get kihasz-

n6lt, 6s ez ,,n6melyeknek gyanris." Csorba rigy v6lekedett,
Bertha j6l tette, ha pillydtzott. Ir6saival legal6bb val6di sz6p-
irodalmat csemp6szett be a sok szem6t koz6, ami az ilyen pir
lydzatol<ra 6rkezett,6s magdn is segitett, ha a p6lyadfjat meg-
kapta, ez6rt irta:,,igy kell ezt csin6lni." Ha Csorb a azt akarta
volna mondani, hory nem iry kell csin6lni, akkor azt mondta
volna. lin olyan embernek ismertem meg. Feles6ge sem kifogd-
solta ezt a v6lem6nyemet.

Hallottam olyan v6lem6nyt is, hogy Bertha kicsit ,,tril k0zel
keriilt a t(izhi5z", tal6n sokszor az6rt merte megirni, amit
megirt, mert ,,engedt6k neki", mert ,,magas helyen voltak t6-
mogat6i", 6n azonban rigy v6lem, ez nem igaz. Bertha 6szinte
ember volt, az indulatai ragadtdk el, amikor valamit hirtelen
megirt, ,,odamondott", varyis nem m6rlegelt, nem volt aff6le
,jrodalmi Hofi". Ezt tttmasztja al6 pl. a 132. lev6lben leirt
,,Goncz-aff6r" is. S 6llithatom, Csorba is bizott benne, 6szint6-
nek tartotta, mindig minden k6nyes k6rd6st megbesz6lt vele. S

ery megbizhatatlannak tartott embernek csak nem ir olyan
mondatot, hogy ,A torv6ny egy hatalmas rak6s szar, s az 6rei
is,tt?

Bertha szerintem tiszta 6s dszinte ember volt, ebben to-
v6bbra is Csorb6val 6rtek eryet. (Rem6lni merem, hogT Csor-
b6ra szabad hivatkoznom ez iiryben, hiszen rd a gyanri 6rny6-
ka sem vettilhet...) Az id6 pedig irgyis igazshgot szolgiltat.
Ebben a k6rd6sben is.

A fentieken kivi.il is nagyon sok politikai szinezetii utal6s
van a levelekben. Kriziiliik tdbb olyanra ftilhfvtam a firyelmet,
amelyik sz6momra eddig nem volt ismert, vagy amit nagyon
fontosnak tartottam. Kaptam olyan firyelmeztet6st, hagyjam
ki ezeket a jeryzeteket, mert vary belemagyardzdsok, vary
pedig kdzhelyek. Nem varyok irodalomtdrt6n6sz, eszt6ta, nem
ismerem a jelenlegi ,,direktivdkat", azt, hory mostan6ban mi
nyilv6nval6, mi nem, nem tudom, hogy mi ,,politikailag kor-
rekt", meg az okosabb, ,,v6jtfiilff' emberek kritik6j6ra oda
szoktam figyelni, ez6rt a kifogdsolt megjeryz6seket szint6n
kihagytam. Itt azonban tal6n nem kdvetek el hagyom6nyrom-
bol6st 6s formabont6st, ha megirom: ezek a megjegyz6seim
arra vonatkoztak, aztigyekeztem nyomat6kosftani, hogy a kor,
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amelyben az ir6 6s a krjlt6 6It, mennyire nem kedvezett az al-
hot6 embetnek. Mert mif6le mfi lesz az, amelyiknek megir6sa
kdzben nem az igazsdg kimond6sa, megmutat6sa, 6br6zol6rsa,
hanem a f6lelem, az ,,eIvdtilsokhoz" val6 igazodds vezeti az
alkot6 kez6t? S mif6le kor az, amelyikigazsdgtalans6gaival, kor-
rupci6j6val lelkileg megnyomoritotta, elmag6nyositotta 6ket, s
amelyben t6mogat6k kellettek a Kozponti-, s6t a Politikai Bi
zottsdgb6l, ha valamit ,,el akartak intdzni", vary ha valamit
m6gis meg mertek irni 6s az6fi t6mad6sok 6rt6k 6iket?,,...nem
lehet veliik egyi.itt 6lni" dtihting Bertha, ,J.[em lehet 6bni!" vissz-
hangozza Csorba. Val6ban igaz, ezen m6r nincs mit nyomat6-
kositani, maradtam teh6t inkdbb Csorba gondolat6n6l, mely-
nek konklrizi6jdt (L20.lev6l 1. bekezd6s) a kdtet cim6til v6lasz-
tottam: ,,Kedves Bulcsu, fura lenne, ha vigasztaln6lak, hiszen
az 6n koz6rzelem legal6bb olyan rossz, mint a Tied. Viszont;
6lni keII, ameddig 6liink."

Megjeryz6sek

Sajnos, nem tudjuk a teljes levelez6st ktiz6lni, mert eg6szen
biztos, hogy - eddigi ismereteink szerint - nincs meg minden
lev6l. Ezt igazo\a pl. az is, hogy Bertha haryat6k6b6l hi6nyzik
az, amelyiknek piszkozat6t megtal6ltam Csorba Gy6z6 konyvt6-
r6ban az Egy tr6 d,Ilatkertje c. k6tetben. (Cs. Gy. levele piszkoza-
t6t sok esetben abba a kdnyvbe tette, amelyet 6ppen megk6-
sztint.) Vagy pl. az Ilyen az egdsz dleted c. kiinyvben a kdvetke-
z6 me$eryz6s olvashat6 a fi.il alatt: ,,81. I. 24' .Ismerem a kolt6
szokdsait, tudom, hogy ez azt jelenti, akkor kdsz6nte meg
Berth6nak lev6lben a kcinyvet. A kirszondlev6l viszont nem
tal6lhat6 a Bertha dosszi6ban a PIM-ben. Vagy Margitka em-
l6kszik 16,hogy Csorba utols6 kdzzel irf leveldt 1995. janudr-
ban Berth6nak kiildte. Ez a lev6l sincs a PIM g:yfiitem6nyben,
s Bertha Bulcsu feles6ge Nary Franciska sem tud r6la.

A leveleket id6z6jelben kOzltim.
A levelez6s a PIM-ben szitmozott dobozokban tal6lhat6, a

levelek kiild6je nev6nek betiirendj6ben, a betiirenden beliil a
dat6l6s szerint sorolva, sorszdmozva. Ahol a leveleken a PIM
sorsz6ma szerepelt (csak Csorba Berth6nak kiildott levelein),
azt kdzl6m, egy sor kihaga6sa ut6n a lev6l v6g6n (Pl. PIM
v.547g/LtL.)

Ut6na, szint6n ery sor kiharydssal, d6lt betfrhkel, de nor'
m6l betiim6rettel a lev6l form6j6t adom meg - pl. Kdzird's.
Kdpeslap. -, vagy n6hdny formai jeryet ismertetek, pl. Moszk-
uai ld.thdp stb. Mivel a kiitetben lev6l, levelezfIap 6s k6peslap
egyar6nt szerepel, a kiildem6ny form6j6t mindig jelzem. A
klzirils min6s6g6re csak akkor teszek kiilon megiegyz6st, ha
valami6rt nag:yon rossz a ktilalak (betegs6g, siets6g).

Ezek ut6n kdvetkeznekajegyzetek. A jegyzetel6s sordn arra
tdrekedtem, hogy minden fellehet6 magya#natat megadjak a
Iev6lben szerepl6 ir6sok, nevek, helyszinek, esem6nyek ismertet6s6
hez, a lev6lben esetleg csak ery-ket sz6val jelzett esem6ny h6tterenek
megvil6git6s6hoz. Rem6lem, a sok hivatkozas felkelti az 6rdeH6d6st a
miivek ir6nt is! Mert a m(i az alap. A Iev6I csak heg6szit6s, magyat{z'at

-m6gfra6rdekes is.
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i (1916*1995) 6s
(1935-1997) a tuIester 6s a TanitvS,ny kapcso-
lattal kezdcjdcj, majd alkotot6,rsi, bar6,ti viszo-
ny6,rol tan0skodo mintegy h6,rom es fel 6vtize-
des levelez6se k6t naggrivu 6s jelentc5s alkotoi p5,-

lya mindezid6,ig ismeretlen, fontos dokumentu-
ma, szS,mos vonatkozS,sban irodalomtdrt6neti
kuriozumnak tekintheto tanus6,g$etele. A leve-
lekben nem csak k6t nag5rszerii ember 61et6t k6-
vethetjuk nyomon, hanem a korszak irodalmi 6s
politikai 6let6nek jellemzoivel is megismerkedhe-
tunk, ,,A k6tet egy kivul6:116nak is fel tudja vil-
lantani azt a bensos6ges, 6letad6an szeretetteli
kapcsolatot, amely beragyogla a k6t embert, s
amelynek r6szesei lehettunk valamennyien,
akik a k6zelukben 61tunk" - irja a k6nyv el6sza-
v5,ban L6z6* Ervin. Es hozz6*teszi: ,,Nekem arra
is jo volt ez a kis levelgffijtem6ny, hogy rd,6b-
resszen: ami l6nyeges volt, az nem mrilik el so-
ha." Hisszuk, elolvasd,sa ut6,n ezze! az 6rz6ssel
teszi majd le a konyvet, az Olvas6 is.
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