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levelez6s dr6mai miifaj. Ha a napl6 a monol6g m(faj6val
rokon, akkor k6t ember lev6lv6lt6sa val6j6ban a folyamatos
p6rbesz6dre, a dial6gusra ad alkalmat.
Az olvas6 most k6t ,,szerepl6' dr6mai pArbesz6d6t' tafija a

A

kezr6ben.
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El6sz6:
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Csorba Gy6z6 a Sorsunk foly6irat versrovat6nak szerkeszt6je 1946. november 2I-6n ezt irta level6ben a Kaposvdron 616
Tak6ts Gyul6nak ,,Fodor A. versei sz6pek, eryet m6ris hozunk
bel6lliik." Ez a vers, cime Tald.Ihozds, m6g Fodor Andor n6ven
ldtott napvil6got a Sorsunk 1946. 6vi 2. (novemberi) sz6m6ban. Fodor Andr6s k6zfuat6ra Csorba Gy6z6 irt el6szor nyomdajeleket.
Fodor Andr6s tov6bbi k6t verse a Sorsunk 1947. 6vi 7-8',
osszevont (irlius-augusztusi) sz6mAban jelent meg el6szcir' A
versek cimei: Napszd.rnosld.nyok az esti rdten 6s Az d'rnyah.
K6s6bb mindk6t vers6t - n6mi villtoztat{ssal - bevette mindh6rom, tiz6v enk6nt me gi ele n6, v6lo gatott vers gy(ij tem6 ny6be.

(A csend sz6litdsa, t969; Kdlt fijra jel, 1979; Ptinkdsdi htrnrik,
1989.)

Amikor Fodor Andr6s versei eljutottak a Sorsunk szerkeszt6s6g6be, 6retts6gi el6tt 6116, tizennyolc 6ves kaposvAri di6k
volt (a verseket osztAlyfdn<ike, Tak6ts Gyula kcizvetitette a
szerkeszt6s6gbe), Csorba Gy6z6 pedig, aki a verseket megjelen6shez segitette, abban az id6'ben tiiltcitte be a harmincadik
6v6t, 6s k6t verseskdtete, A Mozdulatlansrig (1938), valamintA
hid panaszo (1943) ut6n akkoriban v6rta a harmadik, a Szab
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(Lg 47 ) megj elen6s6t.

Tizennyblc 6ves korban tizenk6t 6v korkiildnbs6g m6g sz6mottev6 id6.
Fodor Andrds 6retts6gi ut6n a budapesti Eiitvds Koll6giumba keriilt, 6s ett6'l kezdve f6v6rosi Iakos lett. Csorba Gy6z6
6lete v6g6ig sziil6v6ros6ban, P6csett maradt.
Az id6nek 6s a t6rnek ebben a dimenzi6j6ban kezdddcjtt el
kapcsolatuk, 6s tartott 6letuk v6g6ig. A tizenk6t 6vnyi kiiltinbs6g mindv6gig megmaradt, de virtu6lisan egyre sziiktilt, a k6t
5

ember kdziitt a szem6lyes t6vols6g eg'yre cscikkent. A didkban
616 tisztelet p6lyat6rsi kapcsolatt6, az id6sebb p6lyatdrsban a

segitd gesztus kollegi6lis viszonnyd alakult, nemesedett, 6s
mindkett6jiikben a kapcsolat 6szinte bar6ts6gg6 m6lyiilt.
EI6bb hunyt eI Csorba Gy6z6 78 6ves kor6ban, 1995-ben. Fodor
Andr6s k6t 6wel6lte tril: 68 6ves kor6ban, 1997-ben halt meg.
Csorba Gy6z6 6s Fodor Andr6s 225 fennmaradt, oda-vissza
irt level6ben egy 0tven 6ves kapcsolat tcirt6nete bontakozik ki.
Az olvas6 aki,r ld.gy is forgathatj a ezeket a leveleket, mint egy
lev6ldokumentumokb6l fril6pitett fejl6d6sre g6ny lapjait. A,,1ev6lreg6ny" k6t szerepl6je, a dial6gus k6t,,fele", a k6rd6sek 6s a
v6laszok kOztitt a term6szetes fesziilts6g mindv6gig jelen van,
megmarad, 6s az olvas6 figyelm6t 6s 6rdekl6d6s6t 611and6an
6bren tartja.
A levelek mindenekel6tt ir6jukr6l vallanak. Kapcsolatuk
alapja k6t kiil<jnbozf alkati, habitusri ember (ezt maguk is
tudt6k!) k<ilcsdniis tisztelete, a mdsik ember agg6lytalan elfogad6sa. Ez abban is megmutatkozik, hogy ugyanarra a jelens6gre ktil0nf6lek6ppen reag6lnak. Az udvarias fordulatok mdgtitt is kolcsonrjs 6szinte elismer6s 6s megbecsi.il6s rejlik. Kezdetben tal6n a tapintat sz6lama er6sebb a levelekben; amikor
Fodor Andr6s a Csillag foly6irat szerkeszt6s6g6be keriii, 6
,,egyengeti" Csorba Gy6z6 irtj6t; k6sobb egymAs kdnyveinek
elktild6se 6s m6ltatSsa, valamint a praktikus 6s gyakorlati
dolgok keriilnek el6t6rbe; v6giil - az id6 6s a betegs6gek srilya
alatt - megn6 a levelek tragikus hangja.
Eietem 6s munkAm ajdnd6k6ul kaptam, hogy mindkett6jtiket szem6lyesen ism.ertem, 1995-t6l magam is a levelez6s
egyik szerepidje vagyok, mindkett6ji.ikr6l sokat, k6nyveket is
irtam, Csorba Gy6z6veI egy v6rosban 6ltem, Fodor Andrdssal
mintegy hatszfn-hatszdz levelet v6ltottunk. Nem feladatom
(ha van is v6lem6nyem) a levelekben szerepl6 616 6s holt szem6lyek jellem6t, tetteit 6rtelmezni, a r6gi trirt6n6seket, p6ld6uI a Csorba Gy6z6 6s Fodor Andr6s bar6ts6g6n Ftilep Lajos
megit6l6se miatt tdmadt s(rrl6d6sokat,,,reped6seket" magyar6zni, it6lkezni. Az olvas6ra 6s az ut6korra kell biznom ezek
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Mint ahogy egy el6sz6nak nem lehet feladata az sem, hogy
trjrt6neti t6nyek, a levelekben szerepl6 irodalomttirt6neti adatok, valami nt a hozz|juk fiizott kom mentArok, j e gyze tek ii gy6ben 6ll6st foglaljak. Ugyanakkor nyomat6kosan szeretn6m
felhivni a figyelmet arra, hogy a levelekben az emberi tdrt6n6sek, a levelez6 t6rsakkal kapcsolatos szem6lyes mozzanafok,
az lletrajzi t6nyek mellett legal6bb annyira jelen van a kor, a
huszadik sz6zad m6sodik fel6nek mag'yar val6s6ga, irodalmi
6lete, int6zm6nyek 6s szewezetek (az ir6szdvets6g, a foly6iratok, a kdnyvkiad6s s - mivel mindketten kdnyvt6rosk6nt dolgozlak - a kiinyvt6riiry stb.) ttirt6nete. Ez adja a levelez6s
gazdag informdci6s tartalm6t.
Valami jelk6peset l6tok abban, hogy mindketten a levelek
zom6t k6zzel irt6k. Hozz6 m6g Csorba Gy6z6 f6lkarjdnak hi6nya miatt mindig csup6n eryetlen k6zzel, balkez6vel, eryszer'
re a tollat is tartva, a papirt is leszorftva. A lev6lsz6vegekjelen
nyomdai kdzl6se ezt nem tudja visszaadni. A szem6lyess6g, az
emberi sz6 eleven jelenl6te azonban a levelekben ezt a hi6nyt
mindv6gig p6tolja. A levelekben el6g gyakran t6rt6nik hivatkoz6s arra, hog'y ezt vagy azt a dolgot ,,majd ink6bb sz6bant", a
szem6lyes tal6lkoz6s alkalm6val megbesz6lik. A lev6lir6k j6l
tudt6k, hogy a diktatrira 6veiben minden gondolatukat nem
bizhatjilk a cenzirilzott levelekre. A levelek sz0veg6ben azonban a sejthet6 hi6nyok ellen6re olyan elevenen van jelen az
6let, hogy olvas6skor a lev6lir6k hangi6t is halljuk. Csorba
Gy6z6 kiss6 rekedtes, m6lyen zeng6 6s Fodor Andr6s hajl6konyabb, sim6n s2616 hangj6t.
A levelez6s kdzz6t6tel6vel a levelek ir6i mell6 az olvas6
szem6lye harmadik szerepi6fl<6nt t6rsul, 6s bel6p, beleavatkozik a t0rt6netbe. A levelek intimitdsa, eredetileg k6zl6sre nem
szhnt szovegek bens6s6ges hangja, kozvetlens6ce (egy kivesz6
mfifajjal tort6n6 tal6lkoz6s!) az olvas6t6l is meghitts6get, figyelmet, meg6rt6st 6s szeretet v6r.
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Ti.isk6s Tibor

m6rlegel6s6t 6s 6rtelmez6s6t.
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LEVELEK
l.
Fodor Andr6s levele Csorba Gyriz6hozL.
,,Kedves Szerkeszt6 Ur!
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Tak6ts2 t. (rrt6l tegnap kaptam vissza a verseket,

awal
a biztat6ssal, hogy igy ahory vannak tov6bbitsam az eg6sz
csom6ts P6csre. - Emlitette, hogy el6zetes megdllapod6s: a
1 Csorba Gy6z6 ekkor a Sorsunk c. p6csi irodalmi lap szerkeszt6je volt, a versrovat felel6se.
z Tak6ts Gyula (1911) Kossuth-dijas kri1t6, Csorba 6s Fodor k<izos ismer6se,
bar6tja. Fodor A. oszt6lyf6ndke a gimn6ziumban, versel6 tehets6g6nek felfedez6je. K6s6bb is Kaposv6ron dolgozott mrizeumigazgat6k6nt. A Balaton mellett
Becehegyen volt szciIfije, hol sok ismer6se, bar6tja felkereste. Ld. m6g k6s6'bbi

Ieveleket.

Eredetileg ,,eg6szel' volt, ezt javitotta ,,eg6sz csom6t"-ra Fodor, akinek nem
ez volt az els6 jelentkez6se a Sorsunhn6}. Fodor 1946-ban itt l6tta el6szor
orszdgos lapban nyomtatilsban a nev6t, a Taldlhozds c. vers6t 1946. novemberben (4. 6vf. 2. sz. p. 72.) kiiziilte a foly6irat, m6g Fodor Andor n6v alatt.
(Fodor Andr6st az anyakonywekbe Fodor Andor n6ven irt6k be, k<ilt6k6nt vette
fel az Andr6s nevet.) Jellemz6, hogy a vers a Balatont id6zte. Err6l 6s a vele
kiilddtt trtbbir6l irta Csorba Tak6ts Gyul6nak: ,,Fodor A versei sz6pek, egyet
3

m6ris hozunk beI6'IUk." (Ld. a 183. lev6l v6g6n a csillaggal jelcilt betold6st 6s a
Iev6l 2. jegyzetnt.) Fodor pedig igy ir a megjelen6srdl: ,,A Sorsunh volt az els6
foly6irat, mely tizen<it 6ves koromban kezembe keriilt. K6t 6wel k6s6bb, 1946ban, az rijra indult Sorsunh m6sodik sz6ma [...] kin6lt meg az els6 publik6ci6
tirijm6vel. A Tak6ts Gyula.r6v6n P6csre keriilt versk6zirat nyomd6ba kiild6
keresztapj6t mindig is a kiilt6 t6rs-szerkeszt6ten, Csorba Gy6zffien tiszteltem;' (Jehnhor, 7975. 6. p. 516.) Hogy milyen fontos volt ez a megjelen6s
Fodornak, j6l jelzi a krivetkez6 k6t mondat is: ,,1947. XIL 13. Szombat Megtrelent aVdlasz, s ott van benne Kornos6val egyiitt az 6n versem is. Oriildk, de
nem annyira, mint egy 6vvel ezel6tf, amikor a Sorsunk-ban el6szilr l6ttam
fr6somat orszrigos nevek tdrsasdgdban." Q4 Kolldgiurn : Napl6, 1947-1950. p.
59.) A Talalhozds c. vers, kisebb vriltoztatdsokkal, megjelent a Pilnkdsdi hirndh c.kotetben is, akkor m6r Csorba Gy6z6nek aj6nlva,,,Fony6d, 1946. VII. 6."
dat6l6ssal. Ld. 207/I. j. Az itt emlitett ,,eg6sz csom6" versb6l kett6 Napszd.mosld.nyoh az esti rdten 6s Az drnyah - a Sorsunh 1947. jtiliusaugusztusi risszevont sz6m6ban (p. a17-a18.) jelent meg. Ezek a versek is
bekeriiltek Fodor k6s6bbi v6logatott k<iteteibe, a Napszdmosldnyoh az esti
rdten cimii p6ld6ul Ldnyoh a rdten cimmel a Piinkiisdi hirntihbe (p. 11-12) is.
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nagyobb v6logat6si lehet6s6g kiv6nja ezt igy- Magam ftsz6r6'
szivesen vetem al6 magam e hathrozhsnak. A megfeleld vers
v6tel6hez val6ban ez a legiobb m6dszer'
A mell6kelt ir6sok egy6bk6nt 46. jriliust6l 47. janutuig

terjed6 f6l6vnyi id6szak term6kei egyben a legut6bbiak is'
(Kiss6 kellemetlen a novekv6 t6vols6g, de csak id6m nincs; ig6nyeim el6g er6teljesek magammal s a kdzelg6 ny6rral szemben.) A gyiijtem6nyb6l h6rom p6ld6nv hi6nyzik (Di6riumn6la,
D6lszigetn6ls van) azittk6vcir< kdzi.il pedig kett6: a 2-es 6s a Qos a Dun6ntirli Helikonn6lo v6rja a j6szerencs6t' - A tobbiek
nincsenek lekotve sehol. Azt hiszem egy6b hozzdfiznival6 nem sziiks6ges' Jelenlegi helyzetem is pr6zai kiss6 az ilyesmihez: az fuilsbeli
6retts6gik keli6s kozep6n vagyok' El6re koszonom filtadsilg|t a versekkel kapcsolatban'
A ktivetkez' szilmban - ha nem ienne tril neh6z, egyes kiils6
okok miatt is - szivesen l6tn6k viszont bel6liik valamit; h6l6s tisztelettel:
Fodor Andr6s.

Hunyadi J6zsefett
tidvdzl0m.

-

Kd.zird,s. Leudlpapir,

KaPosv6r. 1947. V. 16."

- A botit6k nincs meg.

(Ld. m6e Tiisk6s Tibor el6szavdt')

Magyar Egyetemi
Nyomda Mqg,y ar Kdinyubardfo& csoportja jelentette meg' Leginkdbb a Nyomda

aitat teszitiit konyvekb6l, azok szerz6it61' kiizillt ir6sokat, viszont kritikai

rovat6ban 6ttekint6st nyrijtott ahazai ktinyvkiad6s jelentdsebb esem6nyeir61.
1948-ban sziint meg.
6

jelent meg H6dmez6v6s6rhelyen,

Dundntrtli Helihon:,,Irodalmi 6s trirsadalmi szemle", 1938-ban adt6k ki

az

els6 sz6m6t Gydrben. Mindtjssze n6gy sz6ma jelent meg'
z Hunyady J6zsef (1921-1983) p6csi sziilet6sii Baumgarten-dija9 i16, rijs6gir6,
p6ly6j'a pZcsett indult, 1948-ban kdltiizdtt Budapestre. Hunyady J. csal6dne-

v6t,,y"-nal irta.
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,,Kedves Szerkeszt6 Or!

A ,,Dun6ntfl"L szdm6ra kiilddk n6h6ny verset. - Tudok
a foly6iratr6l, egy izben messzftfl" lilttam is, de megszerezni
Iehetetlen. Ide B.pestre nem is ki.ildik fel?
Ami 6rtestil6st szereztem p6csi dolgokr6l, az ktiltinben
Tak6ts Gyul6t6l szdrmazik. - R6Ia, azaz vele kapcsolatban
annyit irhatn6k, hogy S6rktizin62 a,,Feh6r Holl6"-vale hajland6
lenne kiadni az Egry-Tak6ts kotetet, de a lehet6s6g rengeteg
neh6zs6gt6l fiigg, s val6sziniileg a v6g6n nem lesz ,,Vizitiikcir".
-n Maga d ,){6lasz"5 is er6sen kall6dik. - Esetleg m6g m6rcius1 Dundnttl: P6cs 6s Baranya irodalmi-miiv6szeti lapja, melyet a Sorsunk
megsziin6se ut6n inditottak. Csorba ennek is szerkeszt6je volt. Itt az (rn. ,,elsd'
Dundntillr6l van sz6, melyet 1949 elej6n inditottak, s melyb6l rjsszesen h6rom
szrim jelent meg. A ,,miisodilC' DundntrtI L952-ben indult, s hrisz sz6ma jelent
meg. Kezdetben 6vente n6gy, majd hat sz6mot adtak ki. 1956-ban sziint meg.
Utols6, 1956. oktobefi sz6ma a forradalom utrin jelent meg, 1957. janurirjdbarr,
fekete kerettel a cimlapjrin. (Ld,. az A .udros oldnld.ban c. Csorba interjrikdtetet,
p. 164. (P6cs : Jelenkor K., 1991. Tovdbbiakban A udros oldaldban)
2 S6rkQzi Gydrgyn6 Moln6r M6rta, Moln6r Ferenc (1878-1952) szerkeszt6, ir6,
miifordit6 l6nya- Az 6 m6sodik f6rje volt S6rkrizi Gyiirgy (1899-1945) krtlt6, a
Vdlasz c. foly6irat szerkeszt6je. (Ld. m6S 5. sz. jegyzet.)

a Feh6r Holl6:

i Diarti*, irodJmi, kritikai foly6irat. 1931-ben, a Kirdlyi

s Ddlsziget.. irodalmi szemle 1946-1947-ben
6s Hatvanban indult rijra 1986-ban'

2,

Fodor Andr6s levele Csorba G36z&toz2.

a Sdrkdzin6 szerkesztette Vdlnsz konyvkiad6ja, a foly6irat

megsziin6s6vel a kiad6 is megsz(int.
a A ktitet v6gul 1955-beri P6csett jelent meg. (Egry Jdzsef-Takdts Gyrrla:
Vizitilhdr. - P6cs : Dun6ntirli Magvet6, 1955.) A ktjtetben Tak6ts versek olvashat6k a Balatonr6l, Egry illusztr6ci6kkal. Mindk6t miiv6sz a Balaton szerelmese volt. Ld. m6g kijvetkez6 lev6l 4. jegyzete 6s 11/5.
5 Vdlasz: a korszak egyik legjelentdsebb irodalmi-m(iv6szeti lapja. S6rkdzi
Gyrirgy hal6la ut6n S6rkijzi M6rta saj6t p6nz6b& szerkesztette a lapot, k6sdbb
m6g villdjdt is eladta, hogy a nyomdai tartoz6sokat rendezhesse. Srirkdzi
Mrirta val6sdgos irodalmi szalont tartott fenn, Ndmeth Ldszl6, Illy6s Gyula
rilland6 vend6g volt nrila 6s term6szetesen publikriltak is a lapban. Kdzdlte pl.
N6meth L6szl6 Iszony c. reg6ny6t is. A Vdlasz m6sodik korszaka 1945-ben

indult, mikor az ostrom utdn Sdrkiizi Miirta visszatdrt Budapestre. A rijra
megindftott Vdlaszban jelentek meg Fodor Andrds versei is. Fodor A. napl6iban sokszor emliti,,M6rt6t', s k6s6'bbi vit6ikat is meg<iriikiti. (Ld. m6g 2. sz.
jegyr,et.)
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IDEZETT NAPLOK, VALLOMAS OK
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Csorba Gy6z6: A v6ros oldalSban : Besz6lget6sek
Csuhai Istv6n. - P6cs : Jelenkor K., 1991.

-
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Az el6zm6nyekr6l
k6rdez6

,,... 6lni kell, ameddig 6liinlC' : Csorba Gy6z6 6s Bertha
Bulcsu levelez6se, 1961-1995 / szerk., jegyz.Pint6r L6szl6. P6cs : Pro Pannonia,2005.

-

Fodor Andrds: A somoryi di6k : Napl6, L945-I947.
Pro Pannonia, 1999.

-

- Fodor Andr6s: A Koll6gium

: Napl6, 1947-1950.

vet6, 1991.

-

P6cs

:

- Bp. : Mag-

Fodor Andr6s: A hetvenes 6vek : Napl6. - 2 kot. [1. kitt.:
Lg70-L972.,2.kbt.: L973-L974.1. - Bp. : Helikon, 1995.

-

Fodor Andr6s: A hetvenes 6vek : Napl6, 1975-1979.

Nap K., 1996.

- Fodor Andr6s: Ezer este Fiilep Lajossal
- 2 kdt. - Bp. : Magvet6, 1986.

368

-

Bp.

: [Napl6, 1947-t97t.1.

:

Csorba Gy6z6hagyat6k6b6l hal6la 6ta 6vente adott ki kdtetet
a Pro Pann6nia Konyvkiad6, a kriltd sziilet6snapja (november
21.) kdriili id6pontra id6zitve a bemutat6t. A sort a kiad6
2005-ben (a kolt6 hal6l6nak 10. 6vfordul6ja) irjabb kdtettel
szerette volna folytatni. Szirtes G6bor, a kiad6 vezet6je, a
Csorba-levelez6s tov6bbi feldolgoz 6sdf, szorgalmazta (2004-ben
az"...6lni kell, ameddig 6liink." c. Csorba-Bertha levelez6skritet jelent meg), igy kertilt a ,,l6t6t6rbe" Csorba Gy6z6 @6cs,
1916. november 21. - P6cs, 1"995. szeptember 18.) Os Fodor
Andr6s Q{aposm6r6, 1929. februhr 27. - Fony6d, 1992. jirnius
27.) Ievelez6se. A jogut6dok - Csorba Gy6z6n6, Margitka 6s
Fodor Andrrisn6, Sdrika - beleegyezett a kiad6sba, a Kiad6
p6nzt is szerzett a kiitethez, nekil6thattam az rij k6tet 0ssze6llitdsrinak.
A megl'elentet6sbe beleegyezl Fodorn6 elki.ildte nekem a
Fodor-hagyat6kban fellelhet6 Csorba leveleket, igy el6szor
azok kertiltek szAm it6g6pbe.
Azutdn, hasonl6k6ppen, mint az el6z6 levelez6skotet rjssze6llit6sakor, most is Budapestre mentem aPet6fi Irodalmi Mirzeumba, Fodor Andrds Csorb6nak irt leveleit f6nym6solni.
(Amikor Csorba Gy6z6t a Digit6lis Irodalmi Akad6mia - DIA tagiai kdz6 vil,asztottrik, k6ziratos hagyat6k6t driikciseinek a
Pet6fi Irodalmi Mfrzeumban - PIM - kellett elhelyezni.) A
m6solatokat hazahoztam., azokat is g6pbe irtam, s 22B lev|lhez
kezdhettem jegyzeteket k6szfteni.
Krizben megk6rtem Ti.isk6s Tibort: irna el6sz6t a kiinyvhOz,
hiszen Csorb6t 6s Fodort is j6l ismerte, mi t6bb, bardtjuk volt,
tanulm6nyokat irt, kriteteket 6llitott cissze r5luk-t6liik. Ti.isk6s
Tibor ,,els6 sz6ra" v6llalta a feladatot, s6t, miel6tl eI6szav6t
megirta, a ktjtet els6, ,,munkavilltozat|t]' itolvasva, javaslataival, hibaiga zitdsal al is segftett.
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Itt most a Csorba-Bertha levelez6,sklLethez irt szavaimat
id6zhetem: ,,igy dJlt Ossze a k<itet, mely, rem6lem, minden olvas6j6nak azL nytjtja, amit nekem: k6t ember hal6lig tart6
m6ly 6s igaz bar6ts6g6nak dokument6ci6jit!' Legtiiljebb azt
tehetn6m hozz6: ez vit6tkt6l sem mentes bar6ts6g volt. A vit6k
azonban csak m6lyitett6k a kapcsolatot: a n6zetelt6r6sek nem
a kapcsolat boml6s6hoz vezettek, hanem az okosan 6s er6s

indulatok n6lktil lezajl6 nlzelitkdztet6sek ut6n a m6sik iintcirv6ny(is6g6nek elisme r6s6hez vezettek, a kdt6d6s er6scjd6s6nek segft6i, kov6sza lettek.
CsorbS.nak tdbb kOtete is volt m6r 1946-ban, amikor Fodornak, a fiatalabb krilt6nek a verseit k6ziratban ellszor olvasta.
Csorba, aki akkor a Sorsunh szerkeszt6je volt V6rkonyi N6ndor fdszerkeszt6 mellett, azonnal felismerte az ifji, 17. 6v6t
6ppencsak betOltdtt di6k tehets6g6t, s megsziiletett a sokat
id6zett, Takdts Gyul6nak irt mondat: ,,Fodor A. versei sz6pek,
egyet mdris hozunk bel6liik." Innent6l kezdve dat6lhat6 a kapcsolat ak6t alkotd 6s a k6t ember kozott, a ,,Tisztelt Szerkeszt6
IJr!" megsz6lit6st6l az ,,Olellek, Gy6z6'-f6Le kev6Iz6r6sokig. A
versei kcizl6s6t k6r6, ismeretlen fiatalember 6s az 6t bir6I6
,,mindenhat6" rovatszerkeszt6,,hivatalos" kapcsolata eg6sz
6leten 6tiveI6 tartalmas emberi kapcsolatt6, m6ly bar6ts6ggi
alakult.
Fodor, miut6n az ELTE ,,elitk6pz6j&e", az Eritvcis Kol6giumba felv6telt nyert, nem ment vissza sziil6faluja, szeretett
Balatonja mell6, Budapesten maradt, ott alapitott csal6dot, ott
Iett elismert kdlt6. A ,,sziilottem fcild"-et azonban soha nem
hagl'ta eligazdn, Fony6don 6s feles6ge faluj6ban - 6cs6nyben
- dolgozott nyaranta, 6s a hal6l is sziil6faluj6hoz kcizel, sokszor,yersbe irt" tavilban 6rte...
Csorba P6csett sziiletett, ott is tanult, ott vlgzett jogot, ott
alapitott csal6dot, ott 6rte el sikereit, ott is halt meg. Szeretett
v5ros6t6l f61 6vn6l hosszabb id6re nem t|vozott el, amint azt
egyik ismert vers6ben irta P6csr61l: ,,Nekem: a VAROS minddrcikre". A maga m6dj6n teh6t mindk6t k6lt6 hfis6ges volt szi.il(fitely6hez: az egyik a f6v6rosb6l segitette a ,,brilcs6t", Somogyot, a m6sik,,f6vdrosl' csindlt,,vid6ki" lakhely6b6l.
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P6rhuzamos 6letutak ezek abban is, hogy mindk6t kcilto
dij ak sokas 6gdt kapLa munk6j a elismer6sek6ppen, diszpolgdr-

s6gt6l Kossuth-dijig, s p6rhuzamosak m6g abban is, hogy ,,ci-

vil" 6letiik szakm6ja is uryanaz: mindketten kdnyvt6rosok
voltak, eg6szen a nyugdijas korig. (Csorba a P6csi Tudom6nyegyetem Ktinyvtar6ban V6rkonyi N6ndort6l, autodidakta m6don tanulta a szakma fort6lyait, Fodor,Jrivatalosan", az ELTE
k0nyvtdr-sz ak6n szerzett diplom6t. )
Az I947-es els6 lev6lt61 az l994-es utols6ig k6t nagyszerii

ember, k6t kiv6l6 kolt6, miifordit6, kdnyvt6ros 6ietritj6nak
kcivet6se a leveleken keresztiil olyan lehet6s6g, amely segit a

versek keletkez6s6nek, a cselekedetek emberi-tdrsadalmipolitikai h6tter6nek megismer6s6ben, meg6rt6s6ben. Olyan
szem6lyes ismereteket kapunk olvasds kiizben, amelyeket Fo-

dor napl6i, Csorba vallomdsai, nyilatkozatai sem tartalmaznak: a levelek k6t ember kapcsolat6nak hol dr6mai, hoi h6tkdznapi, ritkdbban mulats6gos, gyakrabban szomorri, n6hol
tragikus epiz6djain kereszti.il teszik lehet6v6 k6t alh,ot6 61etritj6nak megismer6s6t. Az emberi kapcsolat 6s az q.Ikot6 rnunka egym6sba 6lland6an 6ttrjn6 egyiittese az, ami a levelez6st
sz6m.omra is 6lvezetess6 tette, revel6ci6k6nt hatott, s 6tsegitett a mechanikus irodalomtiirt6neti,,apr6munk6k" neh6zs6gein.

Az m6r csak ,Jrab a tort6n", hogy a szem6lyes kapcsolatokon, egy6ni bajokon-Or0mrik0n kiviil a levelez6sben a mag'yar
irodalmi 6let 6s a politikai-t6rsadalmi klzeg, melyben ez ak6t
6letmii l6trejritt, alakult, j6l nyomon kovethet6. N6hoI csak
utal6sszeriien, villan6snyira, n6hol alaposabban,,kririilirva",
de minden nondat6ban a jobbit6s sz6nd6k6val a tenni akards
vdgyfxal telve. Mivel jobbat frni most sem tudok, id6zem a
Csorba-Fodor kotethez irt ut6sz6 mondatait: ,Nem is lehetett
m6sk6ppen, hiszen a levelez6flr 61es szemii megfigyel6k voltak,
s pontosan l6tt6k a "szocialista vivm6nyokn fOliratri t6bla m0g6tt lev6 mocsarat is."
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A LEVELEK IDORENDI TABLAZATA

Kdszrineteh

Krisz6n0m Csorb a Gy6z6n6nek, lVlargitkinalf hogy hozztl dttult
a kdzl6shez, mindv6gig t5mogatott a munk6ban, a n6ha nehezen olvasha t6 k6zir 6s,,me gfej t6 s6t6l' e ml6keinek felelevenit6s6ig.

Ktiszdndm Fodu Andnisnenalr S:erikinah hory szint6n
hozzdjdrult a ktizl6shez, elktildte nekem Csorba Fodorhoz irt
leveleit, valamint leg6pelte 6s efiuttatta hozzdm a Fodornak
ktlddtt Csorba ktitetek dedik6ci6inak sz0veg6t, s hosszri lev6lben se gitett tan6csaival, kiiltinf6le adatok kdzl6s6vel.
Kdszdndm fiisk6s fibornah hogy elolvasta a levelez6st,
megirta a szem6lyes hangv6telii, eml6kez6 bevezet6st, s ,,tandri" tan6cs aival, hib aj avft6s aival segitett munk6m sor6n.
Kdszdndm Varga I{atalinnah a Petdfi Irodalmi Mirzeum
K6zfuattilra kedves vezet6n6j6nek a munkimhoz nyirjtoft segits6get. Szerencs6sen tal6lkozik szem6ly6ben a tud6s a foglalkoz6sa 6ItaI megkovetelt segit6[<6szs6ggei 6s odaad6ssal.
A Pet6fi Irodalmi Mirzeum K6zrattilra munkatrirsainak
szint6 n kcj szonettel tarto zom

se

git6ik6 szs6 gi.ik6rt.

K0szdniim Kiss Tanu4sra$ a POTE Ktinyvt6r kiv6l6 kdnl'vt6ros6nak, hory a jegyzeteket szakmai szempontb6l alaposan
6tn6zte 6s javaslataival, korrig6l6s6val azok pontoss6g6n so-

A betiik jelent6se: Cs = Csorba; F = Fodor; d. n. = dat6l6s
n6lktil; kl. k. = k6peslap k6zfrdssal; l.g.= lev6l g6pir6ssal; l. k.
= lev6l k6zir6ssal; lL k. = Ievelez6lap k6zir6ssal.
Strsz6m

D6tEn

Levelek

Fmna

Megiegu6s
(b@ft6k, dmz6s)

Kanosv6r. 1947. m6i. 16.

1

F/1

2
3

Ft2

4

F/3

Bp. 1954. okt.

l. k.

Borit6k nincs
Boritek nincs
Csillag Szerk.
Bp.VL Gorkijfasor L0. sz.
Borit6k nincs

b

F/4

Bp. 1954. dec.23. [dat6l6s a postai b|lyegzfu6Il

kl. k.

P6cs, Meg'yei

Rn 1955 mii 1R
P6cs. 1955. nhi.24
d. n. [sorrend a tartalom

l. k.
l. k.
ll. k.

Gcisler Fl rr R
Borit6k nincs
Borit6k nincs
BoriGk nincs

alani6nl
P6cs,1955. aug.L7.

l.

Bp.VI.Bajcsy

d. n. t1954. szeot. eldttl
Cs/1 Bp. 1954. szept. ?6. [datril6s a postai b6lyegz6-

l. k.
l. k.
l. k.

rrill

tt
n

F/5

8

F/6

Cs/2

I

Cs/3

14.

Kiinyvtrir,

g.

Zsilinszky u.

$n

katjavitott.
Cs/4 P6cs. 1955. dec. 17.

10

Lg.

Csillag Szerk.

Bp.VI. Gorkij11
L2
13
14
15
16

Ft7
F/8

F/9
F/10

T7

18
19

F/1r
F/12

t20

384

27

F/13

22

F/14

Bp. 1955. dec.21.
Bo. 1955. dec.23
Cs/5 P6cs.1956. ian.77.
Bn. 1956. ian. 21.

Bp.

11956.1

m6i. L7.

l. k.
l. k.

Lk.
l. k.
l. k.

Cs/6 P6cs, 1956. iriLn. 5.
Cs/7 P6cs. 1959. ian. 5.
Bp. 1959. miirc. 30.
Bp. 1959. dec. 30.

l.

Cs/8 P6cs. 1960. m6i. 12.
tso. 1960. iril. 7.
Bn. 1960. dec.21.

I. k.

e.

l. k.
I. e.
kl. k.

l. k.
I. k.

fasor L0. sz.
Borit6k nincs
Borit6k nincs
Mint 10. lev.
Borit6k nincs
Borit6k nincs
Mint 9. lev.
Mint 9. lev.
Borit6k nincs
P6cs, Damjanich u. 17.
Bp. OSzKKMK
Borit6k nincs
Borit6k nincs

385

i

t
I

A huszadik

sz6,zad mS,sodik fele jeies iroinak,
Csorba Gy6z6nek es lJodor Andrasnak a leveiez6se k6t, e6grm6,shoz kuiondsen szoros szalakkal
kot6d6 alkoto mintegr f6l 6vsz6.zados kapcsolatd,nak emberi 6s kortdrteneti dokumentuma. A
fellelt 225 1ev61 nem csak a k6t Kossuth-diias
k6lto palya,jd,nak hu tukre, hanem a kor- es balyatS,rsakr6l, a tarsadatmi-politikai viszonyokrol
is ert6kes adalekokat nffit6, 6szinte, 6rdekes 6s
erfekes vaIlom5,sa is. Szemelyes vonatkozd,sok
6s a kor e!firutt 6s szinte azonos sullyai vannak
jelen a leveiekben, ezekben az intim, kozlesre
nem Sz€rtt, 5,m az Orokosdk na€b/vonalusS,ga
eredm6nyek6nt most mindannyiunk okul6,sd,ra
megiscsak olvashat6 irS,sokban.
Az Irodalmunk fomd,sai sorozat ujabb, immd,ron 22. kdtetet az olvaso akd;r u€b/ is forgathatja - i{a a k6nyv eLoszav6"ban Tuskes Tibor ,,mint eggr lev6ldokumentumokb6t folepitett fejlcid6sregeny lapjait. A >leveireg6nyu ket szereplc5je,
a dialopgs k6N rfelen, a k6rd6sek 6s v6,laszok kozott a termeszetes feszultseg mindv6gig jelen
van, megmarad, 6s az olvas6 figgrelmet es erdek16d6s6t S,lland6an 6bren tartja". Mind.ehhez hozzdj6,ruI a leveleket sajt6 alii rendezo 6s ertekes
jeggrzetekkel e116,t6, az olvas6t a legaprobb r6szIetekben is eligazito Pint6r Laszl6 munkd,ja.
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