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t6mogat6s6val jelenik meg.

Sajt6 al6 rendezte, azut6sz6t irta 6s
a jegyzeteket k6szitette Pint6r Lilszl6.

Az eI6sz6t Tiisk6s Tibor irta.

Tak6ts Gyula leveleit 6s Tak6ts Gyula dedik6ci6inak
szoveg6t szilmit6g6pbe irta Pint6r LdszI6.
Csorba Gy6zfleveleit 6s Csorba Gy6z6 dedik6ci6inak
szciveg6t szilmit6g6pbe irta Parill Orsolya.
Sorozatszerkeszt6: Szirtes G6bodr
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ELOSZO
Tak6ts Gyul6t 6s Csorba Gy6z6t sztilet6stik idej6t tekintve
(Tab, 1911; P6cs, 1916) ot 6v vdlasztotta el. Ez az 6t 6v hirszharminc 6ves 6letkorban m6g jelent6s tdvols6g k6t ember ktizcitt (Csorba Gy6z6 Tak6tsot hozzd irt els6 level6ben, 1941-ben
m6g ,,Kedves Gyula B6ty6m!"-nak sz6litja, citven-hatvan 6vesen m6r 6szre sem vehet6. Csorba P6csett, Takdts Kaposv6rott
di6koskodik, majd mindketten ugyanabban a v6rosban,
ugyanannak az egyetemnek, az Erzsibet Tudom6nyegyetemnek a hallgat6i, de Tak6ts 1929 6s 1934 ktjzcjtt a bijlcs6szkar
elSad6sait hallgatja, 6s m6r akkor Werires S6ndorral, Tatay
S6ndorral bar6tkozik, Csorba viszont 1935-ben az egyetemjog6s 6llamtudom6nyi kar6ra iratkozik, ahol 1939-ben szerez
diplom6t 6s doktor6tust. Tak6ts els6 versesktitete, a Ktit, 1935ben l6t napvil6got. Csorba els6 krinyve, a Mozdulatlansd,g
1938-ban jelenik meg. Tak6ts Gyula 1935-ben visszaktjlttjzik
Kaposv6rra, el6bb 6raad6 tan6r, majd 1949-t6l 1971-ig a kaposv6ri Rippl-R6nai Mrizeum igazgat6ja. Csorba P6csett marad, 1941-t6I v6rosi kozigazgatilsi tisztvisel6, majd L943-t6I a
v6rosi, k6s6'bb a megyei krinyvt6r igazgat6ja, illetve igazgat6helyettese. Szem6lyesen az 1931-ben alakult p6csi Janus Pannonius Irodalmi T6rsas6g iil6sein tal6lkoznak. Tak6ts a t6rsas6g tagja, Csorba pedig a t6rsas6g p6nzt6rosa, majd 1941-t6I a
t6rsas6g foly6irat6nak, az akkor indul6 6s V6rkonyi N6ndor
szerkeszt6s6ben megjelen6 Sorsunk munkat6rsa. Tak6tsnak
kor6n - Csorb6n6l kor6bban - kialakul kdlt6i tudata, viszont
Csorba az, aki szerkeszt6'k6nt a beki.ildtitt k6ziratok f<iltitt
I941-tA drjnt6si helyzetbe keriil. Ett6I kezdve Csorba minden
p6csi irodalmi foly6irat - I94l6s 1948 krizritt a Sorsunk, 1949ben a Katk6 Istvdn szerkesztette ,,elsf' Dun6ntirl, 1952 6s
1956 koz<itt a Sz6nt6 Tibor szerkesztette ,,m6sodik" Dun6ntirl,
1958-t6l a Jelenkor - szerkeszt6s6ben rrividebb-hosszabb kihagy6sokkal, mint rovatvezetfi, t6rsszerkeszt6 illetve f6munkat6rs j6form6n hal6l6ig, 1995-ig r6szt vesz.Ily m6don 6 az, akrnek folyamatosan m6dja van Takdts Gyui6t6l k6ziratot k6rni,
illetve akinek Tak6ts Gvula k6ziritot kuld.

A k6t kcilt6 ktjzcjtt a munkat6rsi kapcsolat bens6s6ges bardtsdggd 7947-7948 fordul6j6n v6lik. Mindketten - csek6ly
elt6r6ssel - azonos id6'ben mintegy f6l 6vet a R6mai Magyar
Akad6mia tiszt<indijas vend6gek6nt Olaszorsz6gban ttiltenek. A
Via Giulia 1. sz6m alatt, a Palazzo Falconieriben laknak, kciztis
r6mai s6t6kat tesznek, egyritt l6togatjSk a mrizeumokat,
egyritt indulnak firenzei 6s sziciliai kirdndul6sokra. Ugyanakkor m6s ir6k, tud6sok, trjbbek krjz<jtt Wecires S6ndor6k, Nemes
Nagy Agnes6k, illetve Frilep Lajos, Ker6nyi Kdroly is az akad6mia vend6gei. Tak6tsot 6s Csorb6t a kcizcis 6lm6nyek 6letre
sz6l6an ekkor k<jtik cjssze, s ezek a kcizcis 6lm6nyek azok, amelyekre leveleikben, illetve a kril<inf6le jubileumi alkalmakkor,
a kerek szi.ilet6si 6vfordul6kon az egymisnak aj6nlott verseikben k6s6bb is sokszor hivatkoznak. Egy6bk6nt ez a f6l6v volt
az az rd6, amikor Csorba Gy6z6 is szril6v6ros6t6l a leghosszabb
ideig t6vol keriilt, s amikor Tak6ts Gyula 61et6nek szintere is lesz6mitva a munk6csi tandrkod6s r<ivid idej6t - nem Kaposv6r volt. Ily m6don, b6r Tak6ts Gyula 6s Csorba Gy6z6 eg6sz
61ete k6t ktikjnboz6 dun6ntrili v6rosban telt el, s egym6st6l
tdvol mtikridtek, a ktjztuk l6v6 t6rbeli t6vols6g l6gvonalban
akkor sem volt t<ibb ritven kilom6tern6l.
Levelez6siik az I94l 6s 1995 ktjzcjtti id6b61 mintegy 150
dokumentumot tartalmaz. (A megl6v6kb61 elveszett levelekre
is kcivetkeztetni tudunk.) A levelek id6beli eloszl6sa nem
egyenletes. Vannak 6vek, amikor siirtin v6ltanak levelet, 6s
vannak 6vek, amikor megritkul a levelez6s, s6t p6ld6ul 1949 6s
1952, 1959 6s 1964, illetve 1966 6s 1969 ktjztjtt teljesen hi6nyzik. F6'h6nt 1970 ut6n csappan meg a levelek szdma, az utols6
hirsz 6vben 6vente csupdn k6t-h5rom oda-vissza kiildrjtt lev6l
sztiletik. A lev6lv6lt6st alkalmank6nt a szem6lyes tal6lkoz6s
p6tolhatta, hdr feltfin6, hogy P6cs 6s Kaposv6r ugyan nem esik
messze egym6st6l, a levelekben inkdbb a virt 6s 6hajtott, mint
a megtcirt6nt 6s reahzillt tal6lkoz6sokr6l esik sz6. Takdts Gyula Fony6dra, Bec6re, Budapestre j6r, Csorba Gy6z6 ritk6n
mozdul ki ahdza ktiriili kertb61, a v6rosb6l, a r6vfi.il<ipi nyaral6soknak is a kellemetlen szomsz6dok miatt hamar v6ge szakad.
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Milyenek s mir6'I sz6nak ezek a levelek? Terjedelrniik 6ltal6ban rcivid, 6s tcibbnyire gyakorlati dolgokr6l van benniik sz6.
A levelekben visszat6r6 fordulat a k6rd6s: ,,Hogy 6lsz?",,,Hogy
vagy?",,,Mi irjs6g n6latok?". F6'k6nt krilonf6le ,,iigyekr61", hirekr6l, esem6nyekrfl, k6ziratok sors6r6l 6rtesiilunk be16hik.
Csorba Gy6z6 verseket k6r az 6ltala szerkesztett foly6iratok, a
Sorsunk, a Dun6ntirl, a Jelenkor szdmdra, Tak6ts Gyula k6ziratokat kiild, majd egy id6 ut6n krildem6ny6nek sorsa feI6'I
6rdekl6dik. Megjelen6 k6nyveiket elkuldik egym6snak, azokat
megkciszcinik, 6s p6r sorban v6lem6nyt mondanak. Csorba kiss6 b6vebben, Tak6ts rtividebben. Tak6ts Gyula irja az Ocsildi
6uek-r&:,,Nagyot v|ltozott a g6pe1t p6ld6ny 6ta. Nekem f6nyesebb lett, mint a korahajnali ftilledt erd6, amikor f6nypilszm6kat kap. Szebb lett, ami igaz 6s j6 volt. Gratul6lok." Csorba
Gy6z6 Takdts Vitorld,s a berken. cimii reg6ny66rt igy lelkesedik:
,,Csod6latos vil6got, atmoszf6rdt, figur6kat tudt6l teremteni,
pontosabban: csod6latosan meg tudtad teremteni 61cet. Teljes
meggy6z6d6ssel vallom, hogy az egyik legszebb, s maradand6
magyar ifiris6gi reg6nyt teremtetted meg. Forr6 testv6ri szeretettel rilellek 6rte, 6s gratul6lok hozz6." Ha valamelyikuk irodalmi dijat kap, gratul6lnak. Jubileumok, sziilet6si 6vfordul6k
alkalmdval k<iszrint6 levelet irnak, net6n, ktisztint6 verset aj6nIanak 6s kiildenek egymgsnak. A kor bezdrtsdgilt, fojtott 169krir6t, a vid6ki 6let ingerszeg6nys6g6t jelzi a levelekb6l kiolvashat6 hir-6hs6g, az egymds sorsa irSnti visszat6r6 6rdekl6d6s. A levelek ktiz6 meghiv6k, k6peslapok, kardcsonyi 6s irj6vi
j6kiv6ns6gok is keriilnek. Az irodalmi 61et t6gabb k<ir6r61 tud6sitanak azok a levelek, amelyek egy-egy ktinyv kiad6i sorsS16I, p6ld6ul a Tak6ts Gyula-Egry J6zsef: Yizitiil<dr c. kritetr6'I,
vagy Csorba Gy6z6 Faust-forditils|r6I, egy-egy foly6irat bels6
ugyeir6l sz6lnak. A levelek hangja mindig 6szinte, bar6ti. N6ha abb6l tudjuk meg a lev6lir6k v6lem6ny6t, gondolatait, amit
nem mondanak ki, amit elhallgatnak.
Milyennek ismerjiik meg a levelekb6l a k6t lev6lir6t, a k6t
kdlt6t? Ahogy mirlik az id6, a levelek hangja irgy lesz egyre
melegebb, bens6s6gesebb. Vita, f6lre6rt6s, n6zete1t6r6s sosem
zavarja meg kapcsolatukat, ilyennek nincs nyoma a levelekben. Ha a r6mai eml6kek valamelyiki.iknek az esz6be jutnak,

ha alkalom ad6dik ezeket frjlid6zni, a levelek szcivege mindig
dtmelegszik, a hang szem6lyesebb lesz. Mintha bar6ts6gukat
6letre sz6l6an ez az egyitt tdltdtt cit h6nap alapozta volna meg.
Ha hosszabb kihagy6s ut6n veszik fril ism6t a levelez6s fonaI6t, Itillia mindig frjlid6zhet6, a kciztis 6lm6nyekre mindig hivatkozni tudnak.
Ugyanakkor azt is l6tni kell, hogy Tak6ts Gyula 6s Csorba
Gy6z6 bar6ts6ga k6t elt6r6 alkatir k<ilt6 kapcsolata. A levelekb6l. ez is kiolvashat6. Mintha az emberi kapcsolatokra 6rv6nyes pszichol6giai kcizhely igazol6dna az 6 esetiikben is: az
ellent6tek vonzzdk egym6st. Tak6ts Gyula aktiv, tev6keny 6s
term6keny alkat, sokat ir. Csorba sz6fukar, krj1t6'k6nt a tcimors6g, a kev6ssel sokat mond6s hive, keveset ir. Takits gyakorlati, cselekv6 ember, a val6sdgizii krilt6szet hive. Csorba
meditativ alkat, tcjbb kiizdelemmel ir, kevesebbet dolgozik.
Tak6ts a vil6g fel6 fordul, Csorba a vil6g trjrt6n6sei el6l a saj6t
bels6 krireibe vonul vissza. A k6s6'bbi 6vekben ez mindkett6jiikben kitapinthat6an tudatosul. Amikor Tak6ts Gyula
1982-ben elkrildi Csorb6nak a Helyettdk sz6ljd,I c. verseskcitet6t, a barilt ezekkel a szavakkal kdszcini meg a ,,gcirrigi' Takdts
Gyula konyv6t: ,,Sz6momra, aki meglehet6sen sziklr, szdraz
ktilt6szetet csin6lok, hatdrozott boldogsdg olvasni ezekben a
k6pekben, szinekben tobz6d6 verseket." Tak6ts a ,,sz6thr n6lkiil 616 vi16gnak" ad szavakat. Csorba krjlt6szete viszont ,,medd6 elm6lked6s az amirgy is megoldhatatlanon". 1989-ben egy
irjabb Takdts-kcitet, a Kdutil az id6 darabjait olvasva Csorba
Gy6z6 n6mi rezign6ci6val ism6t azt jelzi, hogy nagyon is tudat6ban van annak, hogy m6s-m6s 6letszeml6let 6s kcilt6szetfelfog6s hivei. ,,Nem tudtam meg6llni, hogy egyv6gt6ben el ne
olvassam. Megtdrt6nt, igaz circimet tal6ltam benne. F6k6nt
brilcs 6s alighanem egyetlen lehets6ges dregkori emberi 6letszeml6letedet 6s magatart6sodat irigylem 6s helyeslem. Sajnos, 6n erre k6ptelen vagyok." Fdjdalmas frjlismer6s ez egy
kdlt6i p6lya v6g6n. Ugyanakkor elgondolkoztat6 6s vigasztal6
szavak: elt6r6 alkatuk 6s ars poetic6juk nem forditotta 6ket
szembe egym6ssal, volt erkcilcsi erejiik, 6s a krilcjnbs6gek fril6
tudtak emelkedni.
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Tal6n az6rt, mert mindkett6ji.ik sors6ban volt valami kozris,
valamif6le meg6lt azonoss6g. Ez pedig a vid6ki 6let h6tr6nyainak 6s el6nyeinek a tudatos meg6l6se. Mindkett6jriket az alkati kultjnboz6s6g ellen6re szorosan tjsszekcitcitte vid6ki l6thelyzetrik. Mindketten ismert6k a vid6ken 616 aikot6 ember hitr6nyait. Es mindketten ugy hoztak l6tre szuver6n, egy6ni, ert6kes, hiteles 6s egyetemes 6rv6nyti ir6i-krilt6i 6letmiivet, hogy
mindv6gig meg6rizt6k htis6giiket a vid6khez.
Ezeknek a leveleknek a mai olvas6 sz{mAra tal6n ez a ma
is 6rv6nyes, legfontosabb rizenete.

Szeretettel olellek:
Gy6z6
Leuelez6lap. Cdrn: Nagys. Takd'ts Gyula ir6 rtrnak Kaposud'r
Koud,ts Sebestydn u. 9. utd,na: Fony6d, Gy6gyszertd'r. Felado:
Csorba Gy6z6 Pdcs V6'rosi Krin'yutd'r
rovat6nak szerkesztdje 1946. november 2l-6neztfuta level6ben a Kaposvaron
616 Tak6ts Gyul6nak: >Fodor A. versei sz6pek, egyet m6ris hozunk bel6liik.<
Ez a vers, cime Tald.lkozd.s, m6g Fodor Andor n6ven l6tott napvil6got a Sorsunk 1946. 6vi 2. (novemberi) sz6m6ban. Fodor Andr6s k6zirat6ra csorba
Gy6z6 fut el6szdr nyomdajeleket."

16.

Tak6ts Gyula levele
Fony6d 946. XII. 5.

Kedves Gy6z6m,

Ievelez6lapodat 6p ma kaptam k6zhez, ugyanis 6n m6g
mindig Fony6don dolgozom. Ugyancsak i1y i6rt Bajcsa Bandi
Ievelez6lapja, aki arr6l 6rtesitett, hogy rrov. 24.-6n Kaposban
lesz 6s tal6lkoz6t adott. Igen bdnt ez az:d.gy is, de neki is azonnal irok. A Sorsunk ts ezzel a kiiidem6nnyel 6rkezett.
El6sztjr levelez6lapodra v6laszolok. Kop6nyi kiitetel megvan, de sajnos otthon. Arra k6rlek' ha nem tal6itok valakit
addig, f;gy vfir dtok meg 6s 6n a janu6ri sz6m r6sz6re, rigy
iinnepek ti$6n, kiilddk egy kritik6t, de el6bb nem tudok. Ez a
szilm mir kialakui6ban van. Verseid kiiziil a Fogy6 v1l6g2
m6ly, teli igazdval 6s ttjmrir dallam6val egyar6nt ,,I6ngra
gyirlt" bennem. Nem szeretek dics6rni, sok embert tal6n eI is
idegenitettem ezzel, de verseiddel mind melegebb bar6ts6got
k6tdk. Kiiidj6l, ha tudsz, 6s irj6l is. - Ja, majd elfelejtettem,
vigyilzzatoka korrektirr|kra. S6t6rB ir6s6ban sok a szed6shi1

Garaboncids
Megielent Csorba Szabadulds 6s Osszegyiijtdtt uerseh c. k6tet6ben is. (p. 134.)
3 S6t6r Istv6n (1913-1988) ir6, irodalomtdrt6n6sz, akad6mikus, egvetemi ta'
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150.

Takdts GYula levele
99L.02.28.

Kedves Gy6z6m, Ieveled, melyet Csuhai Istv6nl felolvasott
80. 6vfordul6m alkalm6b6l, nagyon meginditott. El6sziir, mert
vdratlanul 6rt, azuthn pedig irgy megrohantak bar6ts6gunk
eml6kei, hogy az6ta is hat6suk alatt vagyok. Ritka az ilyen
gesztus ebben a szikkad6 6s egyre durv6bb vil6gban. Ez6rt
azt6n ide tettem soraidat az asztalomra figyelmeztet6nek.
Igen, ilyennek kellene lenni, hogy iilnepek legyenek h6tkcjz'
napjaink 6s tetteink 6s mondataink. Ortil6k, hogy bar6todnak
mondasz, s hogy 6rezhetem soraidb6l azt' a szeretetet, amelyik
egyedtil teheti sz6pp6 az embert. OIeIIek csal6doddal egyutt a
r6gi szeretettel
Gyula
Leu6l. K6zird,s.

GYUM'feliratil

A teuillpaptr bal fets6 sarkd.ban ,,TAKATS

bdlyegzf. A boritdk nincs rneg.

csuhai Istv6n (1961,) irodalomtrirt6n6sz, volt a Jelenkor szerkeszt6je is, 6
volt A vdros old.ald,ban c. besz6lget6 k6tet szerkeszt6je 6s Csorba besz6lget6t6rsa-k6rdez6je.
1

151.

Tak6ts GYula levele
991. 03. 26

Ked.ves Gy6z6m, nagyon kdszcinom gratul6ci6dat 6s j6ki'
v6ns6gaidat. Mindezt Stefi nev6ben is mondhatom, aki, ahogy

irtad, bizony vtgyhz r6m. Igen elf6radtam, mert kicsit sok volt
az egym6sut6ni ,,'szerepl6sek"-b61.1 De ezen is tirlestiink. Neked is minden j6kat, Margitkdnak sok k6zcs6kkai, - cs6kkal
stefit6l - <ileliink
T. Gyula
1
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A kdlt6 80. sziilet6snapja kdriili szerepl6sek sokas6g6r6l van sz6'
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q. j6bard.tnah szeretetdbe aj6,nlom.
Pdcs, 2000. nou. 21.
(A szennycimlap uerzdjd,n az irdskdpre mer1legeseru olueshat6
aj d,nld.s C sorb a Gy 6z6nd h,6zird,sa. )

Tqhdts Gyuld,nak,

Szab6 Wadimir rajza Takdts Gyuld,r6l

az 194l-es hcitet borft6idn
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Dundntitli ir6k els6 tal6.thoz6ja, Bad,acsonyi Rod,ost6 Turistct,
hdz. Csorba h4zirdsa a kdp hdtoldald.n: ,,1946. mdjus Badqcsony Rodost6" (A datdld,s t6ues, helyesen. 1947. mdjus 3-4!)
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Durudntili lr6k els6 taldlkoz6ia. Badacsoruy 1947. mdius 3-4.
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Tatay Sd,ndor, Wedres Sd.ndor, Kulcsd.r Adorjdn, Hun1odi,,li-

Dundrutilli ir6k els6 tatdthoz6ja, Bad.acsony 1947.
mdjus

S_4.

zsef, Kanyar J6zsef, Andrds Endre 6s termttszcl.enut.
Csorba Gy6z6 6s Takdts Gyula ald,trdsd,wrl.
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1961. jill. 29-6n, a Pdcsi Nyd,ri Szabadegyetemen tartott irodalmi matindn, Fels6 sor: Pd,kolitz Istu6,n, Csorba Gy6z6, kttzdps6 sor Ttiskds Tibor, Kend.e Sdndor, Takdts Gyula, balotdalt
ekil Bdrdosi Ndmeth Jd.nos

1961. jil. 29-6n, a Pdcsi Nydri Szabadegyetemeru tartott irodalmi matindn. A hdlgyeket nem isrnerem, balr6l a m6sod.ik,
erSsen takarua Kende Sd,ndor, hdz6pen tdshdual Pdkotitz Istudn, mellette Bdrdosi Ndmeth Jd,nos, a kdp jobb szdldn Takdts
Gyula. Tdrdel Csorba Gy6z6.

ritra, els6 osztd,lyra,
Csorba
Talzdts
Gyrizd
Gyula
,s)iceuerse,", ,,Sig.
- Sd.n'dor Wedres
Ingyenjegy 1948-b61, Roma-Catania

Amely Wetires - Bal6.zs Lengyel - Signora Lengyel" r,6szdrc
(Eredeti mdret, a neueleet Weijres Sd,ndor trta a ,,biglietto"-ra.)
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Berzsenyi tinnepsdg Nikl6,n, a kiilt6 szillet4sdnek 200. 6ufordul6jd,n. 1976. md.jusban. A rnd,sodik, sor kdzepdn Bert6lz Ld'szl6,
Csorba Gy6z6, Tilsleds Tibor. A kdp elfterdben Fodor Andrd's 6s
Takd,ts Gyula.

Takdts Gyula, Csorba Gy6z6 6s Galsai Pongrd.c,
1982. szeptember 2-d,n a Balatoni ir6tald,llzoz1n
(Az idfpont 6s a hely Csorba feljegyzdse alapjd.n.)

Kanyar J6zsef, Tak6,ts Gyula 6s Csorba Gy6z6 1976. m6'ius
11.-6n Kaposud,ron. (Az id6pont 6s a hely Csorba feljegyzdse
alapjd.n.)
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Magvet Kiadd, Budapccr
Stefih4nek 6s Gyuldnah tisztel6 h,6zcs6khol 6s r6gi-r6gi
bardtsdgunk dlel|sduel hilldrim. Gy6z6 Pdcs, 8G. nou. 24.
Stefil?6nel? 6s Gyuld.nalz tisztel6 kdzcs6kh,al 6s igaz bardti cjlel6ssel ajd.nlom, ktikin is a ,,Becei gordg"-ot. Gy6z6 P6cs, 83. olzt. 16.
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Csorba Gy6z6 bejegyz4se az A semmi d,rnydka c. Tahdts kcjtet
bortt6jd.nah bels6 oldald,n a bal fels6 sarokban: 80. IIL 22,
Benne 60 6.ues kciszrint6m

Csorba Gy6z6nek bard,ti szeretettel 6s tisztq. bard.tsd.ggal
980. 3. 12 Takdts Gyula
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Csorba Gyozo neve Osszefomott Pecscsel, TakS,ts
Gyulae Kaposv5,rra1, hiszen mindketten eg1sz
eletukben hiis6gesek maradtak a ,,szulottem
f61dh6z", Baranyd,hoz 6s Somog5rhoz. Mindekozben az evek mu1t5,va1, p5,1y6,juk kite$esed6s6ve1
mindketten egyre jelentcSsebb helyet vivtak ki
ma$[rknak a 20. szS,zadr ma€brar iroda]omban. A
gazdag es jelentc5s 6letmiivel rendelkezo ket Kossuth-dijas kolt6 levelez6sk6tete alkotoi 6s embe-

ri

kapcsolatuk hri tukre, a szellemi periferia, a
,,vid6k" jelentos ku1tur6,lis k6zpontjajnak (Pecsnek es KaposvS,rnak) a szelleml eletebe is bepillant6,st nffito dokumentuma. A 155 kozOlt level
6s eg5zeb dokumentum persze enn6l is tS,gabb horizontot fog 5,t: Budapesten 5,t eg6szen Rom5,ig,
a bard,tok es alkot6tS,rsak mellett a hazai szellemi elet szS,mos neves szereplojelg...
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