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fele hazai irodalma k6t jeles
irojS,nak a levelez6se k6t, egymeshoz igen szoros sz4'lakkal kdt6d6 a1kot6 minteg$r f6l 6vsz6,zados kapcsolatS,nak
emberi 6s kortort6neti dokumentuma. KuL0nos jelentcis6gtt ez a k6tet, hiszen az e15 Mester, Takdits Gyula Kossuth-djjas k6lt6, valamint a kordn elhunSrt Tanitv6'ny,
Podor Andrd,s Kossuth-diias k61t6 orokosel eg$rtittesen
6rv6nyesul6 na$yvonalirsS,$5,nak kdszonhet6en kettejuk
teJjes levelez6si anyaga most nyilv5,noss5,gpa kerulhet.
A levelek, amelyek korszakos v5,1toz6,sokat jelent6
id.6k tanrii, kul6nbdz6,,o1vasatokat" kin6,lnak. E5$rr6szt
olvashat6k a korszak tort6neti lenyomatak6nt, az orsz6,g elet1ben, a kulturS,ban, a"z irodalomban vegbement
vd,ltoz6,sokat, fontos esem6nyeket, kiad6i mtihelyeket,
szerkeszt6s6$eket, foiy6iratokat, alkot6t6,rsakat, a mind.enkori nyilv5,noss5,$ot, a,,kulttrpolitiket" bemutat6 6s

A huszadik

sz*,zad. md,sodik

jellemz6 dokumentumk6nt. 1Vl6,sr6szt oivashatok egy
nagy ivfi szem6lyes, emberi kapcsolat,, egy tanitvS,ny 6s
mester k6zdtti viszonyb6l kibontakoz6 6s e$rce elmel5rultebb6 v5,16 bard,ts5,$ forrS,sanyagak6nt. V6$ezetul o1vashat6k a k6t k0lt6 61et6nek 6s alkot6i p5,ly5;j5,nak, jelent6sebb mtiveinek ert6keles6t ttj abb informS,ci6kkal segt6, az eddigieket pontosit6, 5,rnya16 ismeretek I'6'th5'zak6nt is.
Az lrodalmunk forcd"sai sotozat 31. kdtet4nek mindegyik ,,olvasata" 6rdekes, uj, g$rakran meglep6 ismeretekkel gazdagithatja a kutat6kat 6s az 6xdekl6d6 olvasokat egyar6,nt.
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Nem?eti Kul{urdlis Alap

tdmogat6s6val jelenik meg.

El6sz6: Tiisk6s Tibor

Az autogrt,J k6ziratok szdmit6g6pbe irdsa:
Fodor J6nos, K6rijs Katalin, Parill Orsolya

A jegyzeteket, a n6vmutat6tk6szitette 6s a konyvet
szerkesztette : Pint6 r Lhszl6

O Fodor Andr6s <irokrisei

Tak6ts Gyula
Pint6r Lilszl6
O Tiisk6s Tibor
O Pro Pannonia Kiad6i Alapitv6ny
@
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Van valami sorsszerii - v6letlen vagy tiirv6nyszertis6g? - abban, hogy 1941. szeptember6ben, a tan6v kezdet6n a kaposv6ri, Somssich P6lr6l elnevezett 6llami gimn6zium harmadik
oszt6ly6ban tal6lkozih egym6ssal Fodor Andor (akkor m6g igy
irja nev6t) tizenh6t 6ves di6k tan6r6val 6s oszt6lyf6nok6vel, az
akkor harminc 6ves kolt6vel, Tak6ts Gyul6val. ,,Tanulm6nyi
6rtesit6m l94ll42-es bizonyitv6ny6ba m6r az 6 csinos apr6
betiiivel van beirva >A negyedik oszt6lyba l6phet.< [...] Olvastam, hogy megkapta a Baumgarten-dijat, s egy nyilatkozatdra
is eml6hszem, melyben minden aktuAlis csdbit6st elh6ritva
hijeienti: nem kijltcizih a f6v6rosba, a posta vid6hen is megtaI6lja" - eml6kezik vissza Fodor Andr6s. A di6k neki mutatja
meg els6 verseit, 6s Tak6ts Gyula az, aki ezehet a verseket mil<or a di6khtjlt6 ir6sait m6r el6g 6rettnek lStta a kiizl6sre elkiildi a szomsz6dos v6rosban megjelend, V6rkonyi N6ndor
6ltal ig6nyesen szerhesztett p6csi foly6irat, a Sorsunk szerkeszt6s6g6be. Tak6ts Gyuldnah a versrovat gondoz6ja, Csorba
Gydz6lev6lben vdlaszol 1946. november 21-6n: ,,Fodor A. versei sz6pek, egyet m6ris hozunk bel6'Iiik." Ez a vers, a Taldlkoeris, Fodor Andr6s els6 foly6irat-kijzl6se a Sorsunk 1946. 6vi 2.
(novemberi) sz6m6ban l6t napvil6got (m6g Fodor Andor n6vvel). A Tald,thozdst tov6bbi k6t vers, a Napszdmos ldrvyoh esti
r6,ten 6s Az drnyalt, publik6l6sa kriveti a Sorsunk 1947. 6vi 7'8.
tisszevont (jrilius-augusztusi) sz6m6ban. (E k6t vers fcilott mdr
a Fodor Andrds n6v olvashat6.) Az 6v jirnius6ban Fodor Andr6s le6retts6gizett, szeptemberben a budapesti egyetem brilcs6szkarfnak hallgat6ja 6s az Eiitvris-holl6gium lak6ja. A kapcsolatot Kaposvdron 616 tan|r|val v6ltozatlanul meg6rzi, de a
di6k-tan6r viszony irj tartalmakkal gazdagodik. ,,Amikor 1947ben szem6lyis6g6nek hat6skor6b61 kikeriilve Budapestre j<ittem, nehezen 6rtettem, a Duna mello'l m6rt l6tj6k 5t m5snah,
mint ami val6j6ban. Miikijd6s6t mi6rt tekintik lokAlisnak,
holott furcsas6gaival egyiitt is kiikjn 6gboltja, teljes horizontja
van" - irta Fodor Andr6s.

Tak6ts Gyula 6s Fodor Andr6s kapcsolata Fodor Andr6s
hal6l6ig, 1997-ig tcjbb mint f6L6vsz|zadon 6t megmaradt. A
nemzed6hnyi, tizennyolc 6vnyi korkiikjnbs6g mindv6gig ott
hriz6dott krjz<jtttik, de a viszony k6t htjltdtirs kapcsolat6v6
gazdagodott 6s nemesedett.

Amennyire Fodor Andr6s jellegzetesen,,tanitv6ny", Eckermann-tipusri szem6lyis6g volt (ezt mutatja - ttjbbek kijzrjtt Ftilep Lajoshoz fizddf viszonya is), Tak6ts Gyula 6pp annyira
nem volt iskolateremt6 ,,mester", soha nem akart ,,pt6f6ta",
irodalmi ftflnyzat veztre lenni. Tah6ts Gyula nem ,,tanitott",
nem hatott, hanem p6ld6t mutatott a segit6sre, a sziil6f<jld
ir6nti hiis6gre, a term6szetes emberi gesztusohra, az flszinte
megsz6lal6sra. ,,Bizonyos, hogy 6letre sz6l6 p6ld6t adott - irja
Fodor Andr6s -, mik6nt keII az ut6nunh jov6tkel leereszhed6
gesztusok n6lkiil, m6g a segits6get sem 6reztetve, teljes odafordul6ssal mindenkor, minden helyzetben term6szetesen
b6nni." Tak6ts Gyula idegenkedett az ut6nz6ht6l, a szolgalelkfi misol6kt6l, valamely kipr6bdlt, siheres lirai t6nus 6tv6tel6t61. ,,Nem, 6n nem akarok olyan lenni, mint a stiglicek...
Mindnek egyfel6 mutat a csdre, szirnya,l6ba... A vers akkor
j6, ha sa16t ize, szitte, zamata van" - id6zi szavait Fodor Andr6s. Takdts nem akart utinz6lenni, 6s m6sokt6l, a n6la fiatalabbakt6l sem kiv6nta, hogy az 6 kcjlt6szet6t m6solj6k. A tehets6get nagyobbra becsiili az elvhiis6gn6l, a miialkotdst az
irdsn6l. Fodor Andr6s hiis6ges ,,tanitv6ny", de nem szolgalelkti, nem ismeri a szervilizmust, nem akar hasonlitani m6shoz,
nem v6lt Tak6ts Gyula krilt6szet6nek, izl6s6nek 6s stilus6nak
szolgai krivet6j6v6, ut|nz6jdvS. Kijlt6k6nt is, emberh6nt is hiiIcinbrjz6 utat j6rt be.
Tak6ts Gyula mindenekel6tt az 6let sohszinfi meg6l6s6re 6s
a gyakorlatiass6gra adott p6ld6t. O tanicsolta Fodornak a
nfvv{ltoztat6st is. ,,Micsoda dolog az, hogy egy lcrjlt6nek m6r a
neve rimel. Fo-dor An-dor." Ezt tanult6k t6le a Somogyb6l
elszdrmazott m6s fiatal ir6k is, Sz6sz Imr6t6l Bert6k L6szl6n
6t Ker6h Imr6ig. Nekem azt mondtai ,,ETy pr6zai ir6st, egy
tanulm6nyt is figyelemkelt6 mondattal, p6rbesz6ddel, er6s
lei.it6ssel kell kezdeni. Hogy azonnal fdlkapja a fej6t az olvas6."
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Fodor Andr6s a Tak6ts Gyul6hoz fiiz6d6 viszonyban megmaradt hiis6ges,,tanitv6nynah." Kapcsolatukban volt p6lda
sfirl6d6sra, az osszesz6lalhozdsra, de a bar6ts6g alaphangj6t
r6sz6r6l mindv6gig a tisztelet adta meg. Ha a,,f6lszegli'6l6t, az
illendd elfog6d6st" h6sobb iekiizdijtte is, a b6tyj6ra tekint6
testv6ri 6rz6st, a nyilt odafordul6st mindig meg6rizte, sohasem
vetette hi a sziv6b6l.
Kapcsolatuir hiteles dokumentuma az a levelez6s, amelyet
az olvas6 a hez6ben tart. A haposvdri isholai eml6kek mellett a
Balaton parti telepiil6s, Fony6d is cisszek<it6tte 61het: Rec6re
tort6nt ,,6tkciltijz6se" el6tt itt volt nyaral6ja Tak6ts Gyul6nak,
Fodor Andr6s pedig itt ismerte meg S6rih6t, k6s6bbi feles6g6t,
ahineh r6v6n tijlttjtte a fony6di vill6ban nyaranta ,,versir6 heteit". Mi6ta Fodor Andr6s r6szt vett a kaposv6ri foly6irat, a
Somogy szerheszt6s6ben, melynek Tah6ts Gyula f6munkat6rsa, a lap h<jri.ili iigyek, a szerkeszt6i munka is sziiks6gess6
tette a rendszeres hapcsolatot. Fodor Andrds levelei f6ilr6nt a
budapesti irodalmi 6let hireir6l, az ir6szovets6g ktiriili esem6nyekrol tud6sitj6k a vid6ken 616 kiiltdt. Tah6ts Gyula gvakran
k6ri leveleiben a hrjlt6t6rs gyahorlati segits6g6t, t|j6koztat6s6t
a f6v6rosi lapoknak, foly6iratoknak, hiad6knah hiildijtt kdzita'
tai i.igy6ben.
Tak6ts Gyula 6s Fodor Andr6s levelez6se a huszadih szhza'
di magyar,,epistolographia'l (levelez6s-irodalom) term6he, Fodor Andr6s - Kazinczy Ferenc levelez6s6nek m6reteire eml6keztet6 - levelez6s6nek r6sze, p6rhuzamos Csorba Gy6z6 6s
Fodor Andr6s m6r ismert, ktinyvben megjelent levelez6s6vel. A
levelekb6l egyr6szt hirajzol6dik a hor, f6l |vsz|zad magyar
irodalmi 6lete. M6sr6szt a levelez6s adal6kokat, apr6 t6nyeket
szolg6ltat a k6t kolt6 llefiajziho4 pAlyak6p6hez, egy6nis6g6'
hez. Tov6bb 6 a levelez,Es kieg6sziti Fodor Andrds kdtetekben
olvashat6 napl6folyam6t; ugyanakkor a napl6k 6rtelmezik 6s
megvil6gitj6k a levelekben tal6lhat6 - n6mely esetben hom6lyos - t6nyeket 6s ismereteket.
Talc6ts Gyula p6csi egyetemi t6rsa voLt az 1956 utdn Sv6jcba telepiilt D6nes Tibor ir6 6s essz6ista, Cs. Szab6 Lilszl6hoz
hasonlithat6 szellemi ember, P6terfy Jen6 munkdssAgdnak
kitiin6 ismer6je 6s 6rt6kel6je. Amikor m6g itthon 6lt, m6lv

emp6ti6val el6sz6t irt P6terfy kritikai munk6inak gyiijtem6nye el6. Tak6ts Gyula 6s Fodor Andrds leveleiro'l sz6lva alighanem mi is 6rv6nyesnek mondhatjuk azt a krjlt6i k6rd6st,
amellyel D6nes Tibor P6terfy-portr6j6t z64a: ,,Yan-e felemelobb 6s megnyugtat6bb, mint a tanitv6nyi h6la?!"
Az el6sz6t k6t hosszabb id6zettel z6rjuk. Ez a l<6t szrivegr6szlet hiteles rajz, eleven portr6, amelyet egym6sr6l k6szitettek.
Fodor Andrds trjbbsz<jr irt Tak6ts Gyut6r6l. Verset aj6nlott
neki; di6hkori napl6j6ban r6szletesen beszdmol Takdts tandr
irrral trirt6nt tal6lhoz6sair6l; M6ziint6 cim:d vers6t elemzi 6rz6kenyen; amikor megjelenik Tah6ts Gyula A semmi drnydka
cimti k<itete, tanulmdnyt ir r6la hetvenedik sziilet6snapj6n;
1981-ben Tahd,ts Gyula tinnepdre cimmel essz6vel hrjszrjnti.
Ebb61 az tu 5sib6l id6 ziink.
,,Igen, Tak6ts Gyula mindig nyiltan vallotta: Ifu6j6ban a
val6s6g az a repiil6p6lya, amelyr6ll indulni tud. >Szavah krjziitt
bujk6l6 val6 / T6ged keresleh, hi vagy mindenhat6< - jelenti ki
ars poetic6jak6nt is. De 6ppen, mert ilyen kcizelr6l, ilyen izgatott kiv6ncsian, a sejtek m6rtan6ig kutatja a szavak mtigiitt
lappang6 mat6ri6t, ahogyan 6v|llalta a szfikebb hazilt,, abban
sohase mutatkozott elhiil<inti16s, dacos hezArk6zils, ink6bb a
dolgok m6ly6n rejl6 egym6sra felel6 hapcsolatok, iisszekcit6
vonulatok fcilfedez6se, az egyetemes 6rt6hek irdnti szenved6lyes affinitis. >L6b a frildcin, sziv az 6gbe, I 6llok a l6t eg6sz6be.< Patetihus felhang n6lhi.il olyanh6nt mutatja mag6t, aki a
t6vlatok magas6b6l tekint le a megn6tthazai tdjra: >egyetlen
hat{rrd v6lva, I n6zek onnan ahazdmra. I Azon is tril a vit6gra: I az egyetlen frildi tdjra, / ahol annyit gyalogoltam / s b6rhol
voltam, ember voltam.<
Somogyb6l indult pdlydm el6gg6 meg nem kriszrjnhet6 szerencs6je, hogy m6r a gimn6zium padjaiban tanitv6nya lehettem, hogy emtrers6gb6l, term6szetess6gbol 6 adott nehem p6Iddt, form6t. Altala krit6dhettem oly k6nnyed6n D6l-Dun6ntirl
megtart6 szellem6hez. Tudom, ha valaha elkrivetkezn6k a
Csokonai 6lmodta Ui Hdlihon, annak is csak az 6 trirhetetlen
sug6rz6sa adhat t6pot.
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[...] a magyar irodalom legfiataiabb hetven6ves6neh sziilet6li iinnep6n, s >a l6tez6s kcizils mag6nydban< e >kozmikus
sz6p sivatagbanr< saj6t szavaival kivdnjuk: buzg6
pipicsl6ngk6nt rendtiletleniil 6s sok6ig vil6goljon m6g sziv6n
t6se

frjld k6rdd rem6nye<." (Fodor Andr6s: Sz6, zene, kdp. Magvet6, Bp., 1983.)
Tak6ts Gyula is aj6nlott verset Fodor Andrdsnak; van kciltem6nye, amelyben r{6 bety6r-n6vnek< mondja az 6t Bece hegyi pinc6j6ben megl6togat6 fiatalabb krilt6t6rs nev6t; 6s amikor Fodor Andr6s is 6letfordul6hoz |rkezett, >mikor ritven 6ves
lett<g Fodor Andrdsr6l cimmel lcrjszrinti p6lyat6rs6t. Ebben az
ir6s6ban mondja Tak6ts Gyula a hiivetkez6ket:
,,Nem essz6t rogzitek, csak kcjsztint6 szavakat mondok. lipp
az6rl, ha rtjviden is, de a l6nyegest keresem egy iitven6ves
6vfordul6n, amelyb6l tijbb mint harminc 6v munk6ja igen sokoldahi 6s gazdag term6st hozott, 6s orsz6gosan is hasznos,
teremt6 indulatot sug6rzott. Ez ut6bbi, azt hiszem, amely
egy6nis6g6t kortdrsai kiiziil kiemeli. Szokatlan 6s sz6p jelens6gg6 teszi egy szorit6 6s egyre elidegened6bb lelhfi korban 6s
vil6gban.
Nem felejtem el di6hhori, {tizzott tandrhtjsztintdit. Az
egyiitt6nekl6s f6ny6t az if|6 arcon. A bar6ts6gkeresd 6s -tart6
cirrjm tiszta sflg|t, Iett-I6 gyen az oszt|ly tilrsa, va gy Fi.ilep Laj os,
vagy hacsak egy hrjlt6siiviilv6ny fel6 sug6rzott. Ide kell sorolnom orszdgos levelez6seineh segit6 szenved6ly6t is. Ide szervez6 k6szs6g6t, 6s az Ir6szcivets6g kirlt6i szakoszt6ly6ban a lirai
zseng6k ist6pol6s6t6l az els6 kcjtetes kdlt6k nem mindig h6l6s

>a

szerepfi bemutat6s6ig. Mert bizony ez a mflr-mir Kazinczyszenved6lyfi literdtori szervez6s 6s kiizriss6gi szenved6ly mindig a sajAt mii 6pit6s6b6l t6pett ki nagy id6t.
De ime itt 6s most l6tjuk, hogy meg6rte mindez, mert az
6rzelmi gazdags6g meg is gyorsitja, ki is sz6lesiti a lelket 6s a
mtivet, 6s ezt bizonyitand6 v6logathatunk mi, 6s v6logathat
irodalmi kritik6nk lelkiismerete is, hogy nemcsak hely6re, de
megilletd hely6re tegye az otven6ves 6vfordul6 alkalmdb6l
Fodor Andrds 6letmfiv6t."

Az egykori kaposv6ri di6k a h6bori ut6n jelentkezf, tragi'
kusan megrithult n6pi tehets6gek nemzed6k6vel egyiitt indult
- irja Takdts Gyula.
,,lls ha akad6lyokkal kiizdve is, de m6gis szerencs6sen lir6nh 6s lir6ja jav6ra. Ugyanis amit teremtett, nem a m6r Er'
d6lyi-, Sinha-, Guly6s P6I-, Illy6s-mtiben felmutatott viligot 6s
tiirt6nelmi hangot szinezte 6s b6vitette ki 6s tov6bb, de egy
J6zsef Attila-i keriil6vel, egy mai eur6pai tcjlt6sti, szem6lyis6gteremt6 6s 6pp e folyamat 6ItaI fejlesztett gondolati lir6t teremtett. Iis r6ad6sul szinte a l6tv6nyost6l tart6zkod6t... De
m5r-m6r a divat ellen... Ugyanakhor m6gis minden iz6ben,
6pp egyszer(is6g6ben m6lyet 6s t6g horizontrit. Kimiivelt,
edzett, szellemi-lelhi torndban kipr6b6lt 6s fril6pitett ktilt6sze'
tet vallhat mag66nak." (Tak6ts Gyula: Tiihrdh szaua - betiih
arca. Sz6pirodalmi, Bp., 1985.)
Ttisk6s Tibor

1.

Kedves Tan6r

Fodor Andrris levele

Urll

Azt hiszem, most m6r esed6hess6 v6lih r6szemr6'l a besz6mol6 lev6l. Okt6ber kiizep6n tal6lkoztunk utoljdra, de saj6t
szempontb6l ahkor sem a legmegfeleldbb k<jriilm6nyeh htjzrjtt,
hiszen helyzetem megakad6lyozta, hogy 6ltal6noss6gokon tril
b6rmit is elmondhassak magamr6l. Pedig akkor m6r mcigcittem voltak a beilleszked6s legnehezebb hetei. No, nem baj,
tal5n jobb is igy, hogyha messzebbro'l n6zve, f6l6vnyi koll6gis'
tas69 t6vlat6val besz6lek az elsd iddszak keserveir6ll.
A bek<jltiiz6sem ut6ni szok6sos ,,g6lyanyirz6 h6t" h6ts6gtelentil neh6z volt. 86r a testi kinzdsok (hajnali csirsz6-m6sz6
torna az udvaron, 6jf6l ut6ni kirtipit6s, lesim6zds) nem tcirtek
Ie trils6gosan. A kaposv6ri MAV intern6tusban j6 el6re hozz6szoktam az ilyesmihez. S6t a megeroltet6 szellemi munk6t6l
sem ijedtem meg. A m6r cim6ben is elrettent6 sz6nd6kir eI6'
ad6st p6ld6ul, a patriarch6lis 6s matriarch6lis kultrir6kr6l,
6lvezettel hallgattam, s g6lyavizsg6s ir6sbeli t6telemet (,Minelc tulajdonithat6h, s hogyan magyarhzhat6k a kihagy6soh
Amade Lilszl6 ktilt6szet6ben') oly komoly,,,csakaz6rtis'
szakszerfis6ggel" old.tam meg, hogy k6nytelenek voltak dics6rni 6rte. A f6 neh6zs6g teh6t sz6momra nem ezehben az egy6b'
h6nt is elmarad6 er6'Itet6sekben voltah. Sohkal ink6bb abban a
tov6bbiakban is tapasztalhat6 ,,Ielki nyom6sban", ami r6m,
mint meglehet6sen 6rz6keny egy6nre, sirlyosult. Tdn nem is
kell igazolhom, hogy a kcizvetlens6g sz6momra 6rintkez6si
frilt6tel. lis 6pp a sztiks6ges fesztelens6get biztosit6 6szinte
I6gkiirt nem kapom meg a koll6giumban. Kiilcincjsen nem a
,,csal6domban", melybe Tan6r Urnak is volt betekint6se ottl6tekor. Helyzetiiket n6,zve 6s meg6rtve, nem vddolhatom sem
Bornyit2 (a firi, akivei egyi.itt 6rheztem), sem Sz6szts az6rt,
mert olyanoh amilyenek. De t6ny, hogy v6gs6 soron mindhetten idegenek t61lem, s 61k is valami gyanakv6ssal hezelnek ent Takdts Gyula Fodor

Andris kiiz6piskolai tan6ra, oszt6lyf6niike volt.

Bornyi S6ndor
rJ
Sz6sz Imre
2

11

Mert ez a mi Pestiink, ak6rmelyik oldal6r6l n6zegessem is.
S6rik5val egyiitt szeretettel kciszcintelek 6s rjlellek Gyula
P.S. Most fejeztem be egy hosszabb Csokonai dolgozatot.
Kb. k6t ives.2 Szeretem ezt a legnagyobb magyar po6t6il... Mi_
6rt a legnagyobb, nem az6rt, mert itt h6ny6dott, vetddrjtt Somogyban; hanem, mert 6 v6gott utat minclen magyar po6t6nak. Legal6bb is azohnak, ahik r6szolg6ltak erre a n6vre.
1961.

posucir.
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Fejl4ces boritdk: Rippl - R6nai Mtizeunt. I(a_
Cimzds: Fodor Andrds hcilt6 rdsz6re, Bttd,apest Bajcsy-

Zsilinszlty Lit

15.

E.IV. Z/a

Megjelent: Petfifi lrod,alni Mfizeu,nr, drkiiny,e. _ Bp. : pIM, 1962. p. ll;l_bg.
=
T. Cy.: Egy kertre emldhezue. - Rp. : Sz6pirodalmi Krinyvk., tg?1.
f05-i44.
;.
19911-ban iindll6an is kiadt6k: Csokonai Sonrog.yban:
[Tanulm6nyi. - Kopn"_
var : Kaposvdri csokonai vit6z Mihriry Tanit6k6pz6 Fiiiskorn, lg$g. 82 p.
-

Gyula levele

Kedves Bandim, igen megciriiltem soraidnak. Simon Pist6-

nak a Te krinyveddel egytitt a I(ortdrs cim6re elkiildtem

a

kcitetet.2 K6rdezzed meg t61e, megkapta-e, nem bontotta-e fel
illet6ktelen? Kcinyved iigy6nek 6s Szab6 Ed6ro'l sz6l6 hirnek is
nagyon ririiltem, lciv6ve a cimlap-hirneh. Az izl6stelens6g sajnos.nagyl Kdnyvem a j<iv6h6ten elk6sziil, ki.ildrjk.s
OleI6s k6zcs6h S6riha kismamdnak
Gyula

-

2

78. Tah6ts

79. Takri.ts

A RippI-R6nai Mti,zeu,rn Postai leuelez6lapjdn. - I9G j. II. jB.
Cintzds: Fad,or Andrd,s ird Budapest Bajcsy-Zsilinszhy rit lS.

E.

- I{tildi:

Tahdts Gv.

I llengerek, dom,Itok
2

Vilrigok uitdga

tt

KdIrch ds uerseh

itjain

Gyula levele

Randil<6m, n6hdny krinyvett sz6thiildtern. Me gbesz6l6si.ink
szerint S. Pist6nak2 is. L6gy szives hivjad fel... Ha sikeriil
mennem' hamarosan ktilddk a tribbi firinah is, akiket aj6nlot.
tal.
Sdrik6nak k6zcs6k, cilel
Gyula

A Rippl-R6nai Mtizeu,m Postai leuelezfiIapjdn. * Ig6l" IL 4.
ir6 Rudapest Bajcsv-Zsitinszhy tit lS.
E.IV. 2/a
Cdmzds: Fodor And,rds

I Virdgoh uirdgo. I7j t'ersek
Simon Istv6n

2

Fodor Andrds 6s Tahdts GwtLa
88

89

benne semmi sz6gyellnival6, emiatt m6s fontosabb miived sem
marad l<i. A l(inelt, hrinnyebb?-re meg 6n figyelmeztettem, szer ep eI az ismertet6sben.
Szeg6ny Tiborba h6t megint belerirgtak. Hidd el, nem rirdemes a Jelenkort timogatni. L|ttam, P6kolitz6k milyen leve.
lelret irnak a hozz|juk fordul6 gyanritlan szerz6lknek. Ha egy
iigy rothad, hagyjuk megrohadni.
Kivdnom, hogy javadra szolg6ljon a szigligeti pihen6s; hogy
leghrizelebb eg6szs6gesen l6ssalak viszont.
Udviizletedet Pomog6tsnah dtadtam. Krjszoni sz6pen. En
meg Hunyadi Pist6t kriszcintrim, ha ott van m6g. (Ma kaptam
t61 e Szi gligetr6l tirlvcizl6lapot.)
Szeretettel <ilelleh: Bandi

IL l7. -

Dr. I'ah(rts Gyula ir6nah, Szigliget,
tfiitd,i:
Fodor ArvrJrds Orszdgos Szdch,enyi
Ik)nyut6,r, 1802 Ru.dapest VIIL, Mtizeum hcirfit 14. (Fejl4ces
borttdhban.)
1965.

Cimzds:

ir6b Atttot6hdza.

118. Fodor
Fbrlor Anr.lrd,s, 'lli.skis 'I\',bor

d.s

lIT. Fodor Andrris levele
965.

II.

17.

I(edves Gyul6m,
6ppen most besz6ltem Pomogdtscsal. A reveledben k6rt m6-

dosit6sokat tdbbnyire v6grehajtotta m6r, vagy v6grehajtja
majd. Az dtvenes 6vehberi visszahtiz6ddsod hangsnlyozottabb
6s l<onkr6tabb emlit6s6t 6n is r<6rtem. Tibor Alfrtld-ulu
citrtet
6s vallomdsodat a cikh ir6sa er6tt olvasta. A finnors
z69r utazils
mik6ntj6n is helvesbitett. Egyediir a sornogyi Nagybeieb1I irt
disszert6ci6dat akarja kiv6nsdgotr elen6re emriteni. Attatanos
irdnyelv ugyanis, hogy kriltot mfivei kcizt m6s jelleg( munkdssdgukr6l is sz6 essen. s rnivel ilyet igen r<evesen irtak. nincs
r26

Andrds levele

ll,ohrits Gytila
Kedves Gyul6m,
besz6ltem Pomogdtscsal; nagyon szivesen ir R61ad. A sz6mit6sba mindcissze annyi hiba csirszott, hogy cil<k6vel m6r

elig6rkezett az IJj fu|snah,

- 6t ugyanis, frilfigyelv6n

kritikai

tev6henys6g6re, oda akarjdh hijtni a laphoz. A szerkesztds6g
k6rd6s6re, hogy mir6l szeretne irni, a Te hritetedl cim6vel v6laszolt. Igy h6t a sz6nd6h 6benne a figyelmeztet6s n6ll<iil is
megvolt; de a trjrt6nt meg6llapodds ut6n 6rthet6, hogy a Kritilr6ban az 6 ft4.sa nem jcihet sz6mitdsba.
En az6rt mondtam neki, hogy n6zzen frjl a kiad62 mtiszahi
oszt{lyita, ott el6bb hozz|juthat a kcitethez. Val6sziniileg 6l is
ezzel a lehet6s6ggel.
I Eoek,

nmtlarolr. Versek

, Sz6pirodalmi Kiinyvkiad6

r27

Uj lr6s janu6ri vagy febru6ri sz6ma pedig Pista grafik'inak
szelteli h6pz6mtiv6szeti mell6hlet6t.
Itrs a ldtogatottsdg, a k6peh j6hire v6ltozatlanrrl r^_r^r,
tatja a kcizv6lem6nyt. Az Egyetemistdk Lapja i"-.:-:-5'"1.'1oz'
-l oaclr clkkel
reag6l #t. (Bezzeg a Magyar Nemzet u'a$
s*.L ---""
'J utrarlhvi ismerte'
t6st

krizrilt.)

Pista mondja, Klim63 is megjelent a szinen. ho*,_.-,,
"^"quar'Kozott
neki, mint hallom6sb6l mdr ismert fiildint '- ^ i '.
l<i6ltit6s 6ltatad emtitetr terv66rt - nem ;;;;.T,:1","-l<aposvdri
trilsdgosan nem lell<esedett. Tal6n nincs megferuj?'r^'lllu^lt - du
Borb6ly Sdndort egybord6ban sz6tt6k l(o.i-r. j_1F', ,
mindhett6 a d.ebreceni egyetem, pontosal'L^- r'--i*BYartoval'
tyanlr neveltje. rgazunb6mulatos, r'ogy
luf
elolvas6sa ut6n ennyi szamirs6got tudjon cisszeir-i i
p.esti
^sunoos
szerkeszto'k netdn azt hiszil<, hogy T6ged
1\
eredet(
".ut
";i"i-.
kritikusok bir6lhatnah autentikusan?!? De ftat *lI-1'
gyriprisa gyrl d ebrecenieket szabad itj al( Rdd, uf.ir.,'l'.rl ":",t::t ."
szetro'l 6pprigy nincs fogalmuk, mint u t""*6.zut;e,"r;;;t";
t6rsadalomt<irt6neti vonatkoz6sohr6l? !

,ffi tl *i:J:]l

K6pzeld, a D6viddal tcirt6ntek hallat6ra m6g Csan6di
Imr66h is telefont ragadtak (m6sf6l6ves n6mas6g ut6n!)... S6t,
horribile dictu!, m6g Kellner B6lao is megindult sorokat int6zetthozz{m.
Loncik6nak k6zcs6kom kiildtim, T6ged melegen rjlellek:
Bandi
1966. IX. 29. - Ctmzds: Tahdts Gyu.Idnak ir6 mtizeumigazgat6, I{aposudr Rippl-R6nai Mtlzeu,m. - I{tildi: Fodor Andr(ts
Bu,dapest VI. Rajcsy-Zsilinszlty tit 15/E
e

Kellner Bern6t B6la

,"lrLl:llhi";;,X'iHi"",.il""?.0"X"^rft ,^2:,?*u:ciszintfrri

bir6lat6ban szinte legfobb kifog6sa az (:n Sze""i?_ ue.r:el'
viszonyitott trilzott szerepeltet6sem. Vdcir6l, G;;:,:"lirgrthoz
nincs szava... Persze tud.om, honn6t f6j ez L"l# -;;r:ilffi

"

egyszer elmondom Neked.

I Klim6 K6roly
I Borb6ly S6nrlor: Iiuek, ntadarah=
adarak= Irrltlka'
Kritika.1966.
lutt6'
o

czire

Mihhlv

11
lr'

sz' 5G-59' p'

Fodor Andrd.s, I'ahd,ts Gyula 6s Tiishds Tibor

148

t49

lelki ked6lye 6s deriis okoss6ga, a filoz6fusohat megsz6gyenitd
re6lis vil6g- 6s term6szetlSthsa. Az 6let rendj6nek nyugodt 6s
csalddj6t vigasztal6 szernl6lete... Szelleme vildgos voit. Nyiron
m6g Wecires Sanyir6l, J6helyr61, Kiss Tam5sr6l 6s R6latok
6rdekl6drjtt... Asztal6n6l szinte az eg6sz magyar irodalom iilt
6s evett...

Barrdim igen gratulSlok a Csfircis Mikl6s fuis|hoz. Tai6n a
legbiztosabb portr6 arr6l, amit eddig adtfl. A viszontldt6sig
rilel Mindny6jatokat
Gyula
1973. XL 15. - Cf,mzds: Irodor And,rds hiiltf etc., 1A65 Bu,dapest Bajcsy-Zsilinszh,y u^ 15/E II. 2. - Ifiild,i: Tahd,ts Gyu,la
I{aposudr l{orsd,cs S. u,. 9.

222" T alr6;ts GYula ler"ele

I(edves Bandim,

a keresztl6nyomat a Keszthelyi Agr6rtudom6nyi Egyetern
Kiinyvt6ra felv6telire ktildte Pestre. M6gpedig az Orsz' M6'
szaki KiinyvtSr 6s Dokumentaci6s l(cizpontba, ahol wajcla [sic!
Vaidal Erik avezet6.
Akihneh siheriii a felv6teli, beke-g".VUf.n""iru I(tinwt6rosi
tanfolvamra.
rtilneh a Kciz6pfokir
Dec. 13.-5n vizsghzott angolb6l, rigy mondja, sz6p etreclm6nnyel. Most van ctec'17-18.-19.'6n az elbirdlis' K6rlek, ha
nehed, vagy ismer6stidneh van kapcsolata Waida Erilchez, [sic!

Vajdal sz6lj6l, hogy sz6ljanak
Szab6 Edit Keszthely, De6k u. 24' 6rdek6ben'
Nugyot fontos lenne, 6s igen szeretn6m, ha sikertilne valamit csin6lni 6s behozni ezt, a kis keresztl6nyomat' El6re is
kriszrjnet telefonod6r:t 6s htizbenj6r6sod6rt.
Gyula
A kerldi viszontl6t6sig olel
12. 17. - C('mz6s: Irodor Andrds ki;lt6 1088 Bu'dapest
Mfi,zewrn u,. 3. O.SZ.K' M6d,szert. I{rizp. - I{iildi: Tahdts Gyu'la,
7400 l{aposudr lhud,cs S. u. 9.

lgfg"

223. Fodor Andrris levele
973.

XII.

22.

Kedves GyulSm,
ijrcimmel kiizltim, hogy Sz.

Il.-tr ftjlvett6k a tanfolyamra' A
j6hirrel egyiitt lciv6nok kellemes iinnepeket, boldog fj6vet
mindkett6tcikneh, mindhetten 6s rnind a n6gyen: Bandi6h
I{6pes leuelez6lap'

-

1973. XII. 22.

-

Cdmz6s: I'ahdts Gyu'ld'-

nah ir6 7400 l(aposudr l{oudcs Sebestydn tlt
Fodor Andrds ds Tahdts Gyu,la

220

'

Szab6

9.

Edit

221

1975. L 25. - Cintzds: Irodor Andrds kt;ltd 1065 Bttdapest
VI. Bajcsy-Zsilinszky u". 15/E II. 2. - I{tildi: Tahdts Gyu,Ia I{a-

Fomog6ts B6l66kr6l nem Ludok semmit, ez6rt fuom e l<6r'6st.
S6rilc6nah k6zcs6l<, dleI T. Gyr.rla

posu(tr l(oud,cs S. ri,. 9.

P.S. I(ellemes h(rsv6ti iinnepeket kivdnunk Loncik6val
egyiitt...
239" Fodor

Andrris levele

975.11.2.
Kedves Gyul6m,
nagyon oriiltem beleegyez6 v6laszodnal<. Amint l6tod, sikeriilt eldaddsodat l<or6bbra sorolni; egyebehben viszont nem
tudtam int6zl<edni, mert l<rizben h6rhizba heriiltem. ig6retem
van a f6orvost6l, hogy 5-6n eg6sz napra kimeheteh, igy az
Ahad6mi6n maid taldlkozunh.
Tegnap telefon6lt Livia,r hogy megvan mind a l<6t, szin6sz
febru6r 24-6hez (Ilaumann2 6s Vallais), igy a l{ett6s rehuiem

iigy6rol

is t6rgyalunk majd.

Postai leuelezdlap. - 1975. 3. 28. Cintzds: Fodor An'drds ltriltd etc. 1065 Bu.clapest VL Rajcsy'Zsilin'szk'y u". 15/E II. 2" *
I{ii.Id,i: Tahrits G),tt,la [(aposudr l(ortdcs S. ru. .9.

Szederk6nyi bizonyosan ktjzli

majd ir6sodat, igy n6mileg megt6riil f6rads6god.
Szeretettel rilelleh, Loncik6nak kez6t cs6kolom:

Bandi
1975.

II. 2. -

Ci,mzds: Tahdts Gyuldnak

ir6

740A l(aposurir

I{oudcs Sebestydn fit 9. - Ifti,Idi: Fodor Andrds 10ZS Franhet L.
it 54. ORFI. E. osztdly 109/a
tMritis Livia

2}{aumann P6ter

tVallai P6ter

240.

Takits Gyula levele

Bandim, nem tudom otthon vagy-e m6r Indi6b6l? ... Ha
igen, k6rdezem, ha szfll6st nem kapn6k a sz6llocl6ban, egy
este, 6prilis 2.-An, szerddn ott aludhatn6k e n6latol<?... I{a m6g
nem 6rkezt6l meg, term6szetesen t6rgytalan... A F6szekben
13.30-hor lenne vaiami, mir61. Te tribbet tudsz, mert dodonai
meghivdst kaptam a Kulturdlis Miniszt6riumt6l...
234

'I'ahdts Gytila

241. Fodor

ds

Fodor Andrds

Andris levele

I(edves Gyul6m,
szivb6l gratul6loh. Term6szetesen a J6zsefl Attila-dijr6l van
sz6. Szivesen ldtunh szAll6sra 2-6n este; mdrcsak az6rt is,
hogy koccintsunk Veled a hitiintet6sre. Sajnos, misih Gyula

sziilet6snapja is van) szeretettel vdr eb6dre. En a Hunyadi
utca ll.-ben tany6zom; itt taldlhatsz r6m, amihor 6rlcezel.
Vonat sok van. Tal6n gyere a 10.10-essel, mi.lr az is megjdn
11.03-ra. D6lut6n T. T.3 ig6rete szerint m6r a 1.7.15-iis j6rattalr
Fony6don vagyunk * de itt esetleg v6rna r6nk a m6sik Titror
Fenyvesr6l, igy a 17.30-as helyett v6laszthatn6d a 18.50-es
vagy 19.03-as vonatot, mindkettd bent van Kaposban I 6rhra.
Majd meglitjuk. Stefik6t cs6koltatom, T6ged iilellek: Bandi
I(6pes leueleztlap. - 1981.I/L 16. - Cimzds: Dr. Takdts GyuId,nah Kaposud,r l{oud,cs Sebestydn it 9. 7400. - Iftildi: Fodor
Andrd,s Fonydd Hunyadi fi 11. (8640)
Tiisk6s Tibor
a Haj6j6r:at Badacsonyb6l Fony6dra
;)

377. Takrits Gyula levele
Dr6ga Bandim, amig te Jap6n fel6 repiilsz 6s a g6s6k kririil
forgol6dsz, addig mi Elem6rrelr a becei poharak kcirtil tev6.
kenykediink. A krizeli viszontlAt6sig iilel:
Gyula

378. Fodor Andrris levele
981"

VII.

26.

Kedves Gyul6m,
ne haragudj, hogy a h6t irin6lkoz6 tal6lhoz6si alhalmat

ki'

hagytam - majd tal6n ad6dih megfelel6 heiy 6s id6, hogy
mindarr6l besz6molhassah, amit t6volkeleten meg6ltem.
Inn6t holnap utazunk vissza. Mivel eg6sz ny6ron be voltam
fogva a feladatok jirmilha, j6 volt most hicsit elereszteni magam. Pesten rigyis megsokasodott feladatokkal kell szembe,r6rn"*. ff6geznem kell a tith6ri teend6ket is azir6szovets6gben.)

Jap6nr6l egyeldre annyit: n6mi rem6ny 6bredt bennem,

hogy a civiliz6ci6s robhands nem okvetleniil sopri el a kultririt
6s hum6numot. Persze ehhez hihetetlen fegyelem, szorgalom,
lelem6ny, eldz6kenys6g kell, s h6rd6s, a vil6gnak ezert ar6sz6n
mindez megszerezh et6-e'l Oleliink Benneteket: Bandi6k
Kdpes leuelezflIap.

-

1981.

VilI.

ir6nah Balatongydriih, Becehegy

83

1

26.
3.

-

Cimzds: Takdts Gyttla

Ezt at|jat sohasem lehet megunni! Nagy szeretettel <ilelleh
Elem6r

I(dpeslap. - 1981. 07. 30. - C[mzds: Fodor Andrd.s hciltd
1065 Budapest Bajcsy-Zsilinszky u.. 15/E IL 2. - Felad6hdnt

csoA Bece hetym egjet6l6s szerepel.
t Szeghalmi Elem6r

Taluits Gyu,la
372

373

(3)
Sol<at emlegett6h Gyula B6ty6m6hat! ...

III.

490. Fodor Andrri.s levele

17.

1995.

VI. 30.

Kedves Gyul6m,
id6krizben eszembe jutott, hogy a fi:6t az ir6szcivets6gi
hiinyvt6rban Mez6v6ri Lacinak hivj6k, teh6t nem eg6szen pontosan talSltuk eI a nev6t. (Mondtam Kelemennek,r de biztosabb igy, ha megirom.)
Soh szerencs6t ]<iv6noh Nehtek a ny6rua. 6n most megyeh
vissza Pestre. Olellek: Bandi

1995. lil. 11. - Cirnzds: Tahd,ts Gyu.la rtrnak hrjltf 6s b. csaIddja lfuposudr Dr. I(oud,cs S. Gyu,la u,. 9. 7400. - MellLkelue:
Bdriindi J6zsefnd leuele Tahdts Gyu,Idnah (1995. 02. 2g.), hdtoldaldn Tahdts Gyu,la soraiual (i995. 0J. 05.) ds egy h1peslap,
legalibb hdram kdz irdsdual.

I{6pes leuelezdlap. - 1995. VI" 30. - Cimzds: Tahdts Gyu,la,
ir|nah l(aposud,r Koudcs Sebestydn ttt 9. 7400
I Kelemen T,ajos

491. Tahrits Gvula levele
Kedves Bandim!

fpp most egyeztiinh

meg Szirtes G6bor bar6tommal, hogy

85. sztilet6snapomra hiadja a Pann6nia Kdnyveh ,,Csu 6s
Drangalag" cimii hiinyvemet. A pdly6zathoz a Magyar Kcinyv
Alapitv6nyn6l kell k6t aj6nl6 a lccinyv kiad6s6hoz sziiks6ges
tSmogat6s elnyer6s6hez. Tegnap besz6ltem Lahatos Istvinnal
6s emlitettem azt, hogy T6ged k6rlek az egyih ajdnl6nak" Lahatos azt mondta, hogy egy rrivid aj6nl6st irj6l. K6t aj6nl6 hellene, de Lakatos azt mondta, irassad aI6 a Te sziivegedet Domokos M6tydssal vagy ahit Te kiv6lasztasz 6s ,,k6zn6.I van",
mert nagyon gyorsan kell a v6iasz 6s az aj6nl6s.
Bandim! Itt ktildok n6h6ny sort Neked a tartalmi ismertet6shez. Persze Te solikal jobban tudod, hogy melyik lesz az a
tiz-tizenot sor, amit leirsz.
.a

$

Tahdts
468

Gyu.La

K6rlek, hogy az aj6nl6st aldirdsotokkal l6gy olyan szives
kiildjed le GSbor cim6re (7601 I'6cs, Pf.: 100).
A szrivegneh be kell 6rl<ezni Budapestre, a Hermina ritra Lakatos szerint

-

t'rilius 25-is.

469

Szigligeti orsz6git. Javitjdk, persze ny6ron! I)e biztos tal6lnak
16 m6dot Tapolcfn 6t. Igen ciriiln6k, ha mind egytitt lehetn6nh.
G6pkocsival nem mehetel<, mett az akhum rossz!
V6rlak, Gyula
Pastai leuelez6lap. - 1974" 8. 13. - Cintz6s: Fodor Andrds
hrilt,6 8640 Fony6d Ihtnyadi u,. 11. - Iiiildi: Takdts Gyu,la, 8313
B.gyiirtik Bece-lr.egy. - A lap hdtolclaldn T. Gy. goly6stoll-rajza
o,

td,jr6l"

Koprowsirival (titk6r) egy verseskonyv sorozatot besz6ltem
meg a lengyel-magyar kapcsolat rcaliz6l6s6ra. T.i. hogy 6vente
lc6t magyar 6s k6t lengyel mai kolt6 his verseskotete jelenne
meg 64-64 oldalon. Kdlt6i el6sz6val. Nagy iircimmel fogadt6h.
N6vsort diht6ltam le. Hegediis Andrds hivatalos ftilterjeszt6st
tesz a Lengyel ir6szcivets6g k6r6s6vel. Az&L irom, hogy ha
meg6rkezik, m6r tudjad, honnan firj a sz6l. Addig hallgassunh.
Most a lengyel kiad6val t6rgyalunk el6szrjr" Hegedfis fordittatja le Rimkiewicz-veli kiildrjtt verseidet, rnert Rimkiewicz [sicl
Rymhieu,ticz) sajnos nern tud magyarul... El6ad6s j6 volt 6s
azon kiviil m6g 3 el6ad6sunh volt vid6hen. B6vebben szem6Iyesen...

K6riek, Mer6nyi Oszkdr cim6re most kiildjed el Berzsenyi
versedet s6pelve,2 rnert jdv6 h6ten a v6gleges 13. eml6hhonyv
t6rgyal6s lesz 6s szeretn6m, ha nem maradna ki. M. O. cime:
1087 Bp. Luther ri. 4-6 B. III.

A k6t metszetet 6s g6palkatr6szeket alhalmilag
E116'l a lengyel-magyar

irodalmi egym6s-mellett

elhozom.

616sr61 b6veb'

ben hell besz6lni. 6s bdvebben cselekedni.
I(6zcs6l<,

rjlel

1974. 11. 1.

$tr1A "p*t+--l
&'r a' d1

t i- ! r

'{

..--t.r*r.;

i "-

",''"

J(,."..rr.r(.
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Tahd'ts Gyu'la 7400

I't
I Rymkiewitz, Alekszandr
2 Rerzsenyi I)dni,el.lrcz. = Berzsenji em.l1kkiinyu.
I(aposvdr
'J'an6cs; Szobatlrelv : Vas Megyei 'lani'rcs, 1976. - p. 615-G17.
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228.

Tahits Gyula levele

I{edves Bandim, Vars6ban meggylzddtem arr6l, hogy 6pp
el6g volt m6r l(er6nyi Gr6cia szerep6bol. Monop6lium6t unjih
m6r ott is. Ideje ezen viltoztatni 6s minden lehet6s6ge meg is

van.

Az ir6szrivets6g meghiv6sdra Hegediis Anclr6ssal tdrgyaltunh arr6l a tervro'|, amelyet fcilvetettem el6ad6sunk (,Dtirl a
magyar l<iilt6szetben") utdni sajt6 megbesz6l6sen. Jan
224

: Somogy Megyei

220. Fodor Andrris levele

974"XI"

7.

Kedves Gyul6m,
ririiltem levelednek, mert inform6ci6 hijdn m6r-mir azthittiilr a magyar-lengyel bar6ts6g |ldozata lett6l, valami betegs6g
tart fogva oda6t val6ban.
Ugy l6tom, nagyon hasznosan miihcjdt6l. A terv ig6retes,
csak azt6n lengyel r6szr6I is rnozduljanah. N5lunh m6r van a
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468. Takdts Gyula levele
Kedves j6 Bandim, igen h<iszrinrim a Csontv6ry c6drusfdt
81. sziilet6snapom alkalm6b6l. Adja Isten, hogy j6kiv6nsAgaid
lombosodjanak ki. A Somogy est-miisor: gazdag 6,s azt hiszem,
haszndlni tudunh vele a foly6irat megmarad6s6nak. Ilesz6ltem

itt is, ott is err6ll Tal6n betartj6k a szavukat. Megl6tjuk, hih
leszneh ott! Mindnydjatokat rilel

Postai leuelezflap. - 1992. 02. 08. - Cimzds: Fodor And,rds
hiiltd 1065 Bu"dapest Rduay-htiz 4. - I{ti,ldi: Tahdts Gyu.Ia 7400
I(aposud,r Koud,cs S. u. 9. - A lap hd,toldald,n his filctoll-grafiha:
piros cserdpben piros szirmfi uirdg.

467. Fodor Andrris levele
Kedves Gyul6m, els615 forintos levelemet Neked kiildom; s
benne ezen a besz6des lapon irivdnoh j6 eg6szs6get, szerencs6t,
sok szeretet, boldogul6st mindabban, ami Neked fontos. L6gy
olyan rejtelmesen er6s, mint Csr:ntv6ry c6drusa.
Kiildrim a Somogy-est miisordt, melyen napok 6ta dolgozom;
m6g a meghiv6h iigy6t is h6zbe vettem, hogy minden j6l menjen. Amint a mell6kelt tervezetb6ll l6tod, l<ikerestem Neked a
legjobb helyet a Laczk6 utdni, versekkel fdlhangolt, els6 megsz6lal6sra.
Stefil<6nek k6zcs6k,
T6ged hiis6ges szeretettel rilellek: Bandi

(Laczk6nak is kiildrjk mfisortervet.)l
I(6pes leuelez1lap 1992. IL lg. - Ctmz6s: Tahdts Gyuldnah
ir6 Kaposud,r l{oudcs Sebestydn Lit g. f 400. - Fod,or And,rds BuI

T. Gyula

469. Fodor Andrris levele

992.IV.

9.

Kerlves Gyul6m,
ah6rmilyen keservesen mennek is a dolgok ,,Kies tartom6nyunlrban", egyvalamire j6 6s biztonsigos gondolni: h.ogy Te ott
uagy, s figyelmeddel, t,rirhetetlen ked6lyeddel, szellemi 6s lelhi
emellred etts6 ge ddel iisszefo god,,a ziilll t6vol si got".

Impon6lt nekem nagyon rnirltkori h{zigazdas6god; k6r,
hogy most szem6lyesen nem koccinthatok a n6vnapodat hciszont6f<kel egyiitt e96szs6gedre: Isten 6ltessen!
Mindenesetre tudjad, ahogy eddig, ezt6n is mindenben sz6mithatsz r6m. Megyeh majd valamikor (mdjus 7-6n) Kaposv6rra, j6 volna, ha elbesz6lgethetn6nh a konstelldci6k v6ltoz6s6ftL. Azt|n ugye, 6retts6gi tal6lhoz6nkon is ott leszel"
Cs6kolom Stefit, T6ged rjlellek addig is: Bandi

VertikSlis bejegyz6s a lap sz6l6n
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MAGYARAZAT A LABJEGYZETNX NS A
NEVMUTATo HAS zNALaTAH o z
A levelekben emlitett neveh 6s cimel< feloldfsdhoz, pontos 6rtelmez6s6hez, visszakeres6siik

se

git6s6hez

ld,bj egy zetel<et

va-

lamint egyetlen betiirendbe sorolf, szemdly- frild.rajzi- testileti
ndu- ds cfmmutat|t (tovdbbiakban ndumutatd), tov6bb6 a k6t
alkot6 bnil

hrjteteineh ki s b iblio g r d fi6j 5t k6 szitette m e l.
A levelekben 6s a trjbb mint 1100 l6bjegyzetben l<rizel 6b0
szem6lyn6vn6v, szhzn|l tribb foldrajzi 6s testiileti n6v szerepel.
@l6fordul olyan lev6l, amelyikben 78 n6v 6s cim is tal6lhat6l)
Ezekb61, a vers- tanulm6ny- kcjtet- foly6irat- t'rjs6gcimekkel
risszevonva, 1710 t6telb6I 6116 ndvmtttat6t Allitottam cissze.
Egyes nevek, pl. Tiisk6s Tibor6, Laczl<6 Andr6s6, 100-n6l tobbszcir tal6lhat6ah a levelekben, igy nem meglep6, hogy az lT00
n6v 6s cim hrjzel 5500-szor fordul el6. Van olyan n6v, cim is,
amelyet egy leudlben ttjbbszrir is leirnak - a leghiil<jnf6l6bb
viltozatokban -, de.egy nevet egy lev6lb6l csak egyszer veszek
fel a nduntutat\ba. igy v6gs6 sz6mot irni a levelekben szerepld
nevehrol, cimekrdl nem lehets6ges, aminthogy arr6l sem lehet
hfi k6pet festeni, milyen neh6zs6gehet okozott, mennyi iddt
vett ig6nybe a levelekben alkalmazott nivv|ltozatok felold6sa,
,,me gfejt6se", a ndr) rntLtat| ossze|llit6sa. A,,rejtv6nyfejt6sben',
sokat segitett Tiisk6s Tibor, ahi mindk6t levelezd f6lnek bar6tja, munkatdrsa volt, tovdbb6 Tah6ts Gyula unokahfrga Parill
Orsolya, aki Tak6ts Gyula leveleit sz6mit6g6pbe irta, 6s mindenehel6tt Fodor Andr6sn6, Sdrika, aki - Fodor Andr6s ,,mindent tud6" napl6i segits6g6vel - v6giil a senhi 6ltal sem ismert
neveket, cimeket fejtette meg. A segits6gtk n6lkiil a ndumu"tald,,nem jcitt volna l6tre", ez6rt kriszrinet illeti meg 6het.
A szemdlyi hisbibliogrdfirihba 100-nAl t6bb t6telt vettem fel.
16

A levelek irSinak tudds- 6s ismeretanyag6r6l, szellemi teljesitm6ny6r61a fenti sz6mok (is) pontos k6pet adnak.
A hatalmas adatmennyis6get csak helykim6l6 6s egyszerii-

sit6 m6dszerekkel lehet feldolgozni, ez6rt a

tdbjegyzetehben

csak a legr<ividebb informdci6kat adom meg, pI. csak a nevet
vagy a pontos cimet h<izlijm. Ezt is csal< ahkor. ha az a lev6l
480
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szriveg6ben nem egy6rtelmii, mint a keresztn6v, becen6v, csrifn6v, riividit6s, k<iriilir6s, cimrrividit6s hasznilata eset6n. A
nevehhez sziilet6si 6vet, foglalkozist, esetleg (rrivid) magyar6-

zatot csak a ndumutat6ban fiizol<.
Magyar|zatohat, hieg6szit6seket a n6vhez a]<kor sem mindig k6sziteh a ld.bjegyzetben, ha a csal6dnevet ott teljes alakj6ban hijzlcim: pl. a 122. Iev6lben tal6lhozhatunk a Z6konyi n6v-

vel. Az addig olvashat6 leveleh alapj6n nem tudhatjuh, kit
talrar a csalSdn6v, ezdrt azt l1,bjegyzetben (12213. j.) feloldom:
Zikonyi Gruber Ferenc. Ugyanakkor az 6letrajzi 6s foglalhoz6si adatokat -,,(1909-1991) a Balatoni N6pf6iskola megalapit6ja, a Veszpr6m Megyei Idegenforgalmi Hivatal vezetfje" - csah
a ndumutat<iban krjzl<im. Amennyiben a lev6l szciveg6nek meg6rt6se miatt a n6vhez, cimhez, esem6nyhez magyarhzat sz.iJrlrs6ges alrkor azt a ld.bjegyzetben term6szetesen megadom, ahkor,
ha hi tudtam deriteni, pontosan kir61-mir61is van sz6.
Ha egy csal(tdndu vagy lzeresztndu tobbszcir el6fordul iinmag6ban egy vagy ak6r tiibb lev6lben is, de annak tulajdonosa egy6rtelmiien azonosithat6, akkor ahhoz csah az els6 emlit6shor
k6szitek kieg6szitd ld,bjegyzetet Pl. I(ormos Istv6n, vagy Tiisk6s Tibor csald,d,neue m6ssal nem t6veszthet6 rissze, s oly sokszor szerepelnelc, hogy 6rtelmetlen 6s frilcisleges helypazarl6s
lenne a hieg6szit6s, amihor a lev6lir6k rijra meg irjra csah csoIddneutihon emlitih 6tet. Akkor sem h6szitek l6bjegyzetet, ha
a Iev6I szriveg6bol egy6rtelmiien azonosithat6, hogy a heresztndu l<it takar.

Ugyanigy nem k6szitek kieg6szit6 ld.bjegyzelet olyan csal6dnevehhez sem, mint Somly6, Juh6sz, hiszen pontosan tudhat6, hire-hihre vonatkoznah, vagy a K. S. Iv6n ill. K. S. I.,
Kov6cs S6ndor stb. n6w6ltozatokat sem oldom fel, hiszen az
el6z6 levelekb6l, vagy a Iev6I el6zd soraib6l egy6rtelmii, hogy
Kov6cs S6ndor Ivinr6l van sz6. (Term6szetesen a nd,umutat6ban mindig a teljes 6s helyes n6v tal6lhat6, b6rmilyen form6ban fordul is el6 az a levelehben!)
Ha a szem6lyn6v, fiildrajzi n6v, testiileti n6v, cim teljes
alalcban szerepel a szrivegben, azt ld,bjegyzetben nem kiizlcim,
akkor sem, ha eldszrir olvashat6 a levelekben. A sziiks6ges
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kieg6szit6sek a n'4urnutat6ban trr. a szemhtyi kisbibtiogrd.fidk
megfeleld heiy6n olvashat6h.
A levelez6lk rin6ll6 kciteteinek cim6t a ld,bjegyzetekben hrinyv6szeti adatok n6lhiil k<jzlcim. A l<cinyv6szeti adatok csak egyszer, a fiiggel6kben tal6lhat6 szemdlyi bibliagrdfid,kban szere-

pelnek.

A

foly6iratohban megjelent ir6solc,

ill.

mds szerz1k

kciteteineh bibtiogr6fiai adatait a ldbj egyzetehben krjzlom.
A ktjtetek, verseh, ir6sol< cim6t 6s a foly6iratcimeket a ld,bjegyzetehben 6s a ndumutat6banis d,6lt betiivel szedem.
Ha a n6v, cim a lev6lben jegyzetel6s n6lhiil 6s jegyzetelve is
szerepel, akkor csak a jegyzetelt nevet veszem fel a n6vmutat6ba. (Ha ugyanaz a n6v, cim trjbbszrir szerepel egy lev6lben,
azt - amint mdr jeleztem is - terrn6szetesen csak egyszer veszem fel. Am ha a n6v egym6s ut6ni l6bjegyzetehben tribbszrir
is olvashat6, akkor minden esetben megtal6lhat6 a n6vmutat6ban.)
Fodor Andrds 6s Tak6ts Gyula nev6t a n\vmu,tatdba nem
veszem fel, csak alckor, ha neviik cihk, tanulm6ny, essz6 cime
is egyben.
A kcizvetlen rokonok nev6t (feles6gek, gyerekek) csak akkor
krizlrim a nd.umutatriban, ha azohr6l 6rdemben van sz6 a lev6lben: az al6ir6sokban, i.idvcizl6sekben leirt neveh nem heriilnek
be a mutat6ba, csak akkor, ha azok nem csal6dtagoh.
A frildrajzi neveket, int6zm6nyek nev6t,,hivatalos" alakjuknak rnegfelelden egys6gesitve kcizkim, b6rmilyen formdban
(ragozva, rcividitve stb.) fordulnah is el6 a lev6lben. p6ld6ul:
Pest, Bp. pesti, budapesti = Budapest, vagy Gyrircik= Balatongydrcih, Kapos, kaposi = Kaposvdr, Helihon v6rosa Keszthely,
=
vagy debreceni egyetem = Kossrztlt Lajos Tud,omd,nyegyetem
(Debrecen), Bece = Becehegy,,,somogyi fest6lk,, = Somogy (meCye). A Somogy foly6irat cim6t ,,Somogy (foly6ir at),' , a kiizigazgat6si egys6g6t,,Somogy (megye)" form6ban adom meg.
Nem oldom fel minden alkalommal azohat az int6zm6nyneveket sem a ldbjegyzetekben, amelyek egy6rtelmiiek (r6szii-

id6z6jelek, sz6mok, hat|rozott n6velot eset6ben. (Az id6z6jellel, sz6mokhal 6s hat|rozott n6vel6'hkel hezd6d6 adatok a bettirend elej6n tal6lhat6k.)
A n\umutat6ban a neveh, cimek ut6n felsorolt szimoh a
levelek, ilI. a ldbjegyzeteh szdmf-t jelzik: ha tinmag6ban 6ll egy
szdm - pl. 203 -, az azt jelenti, hogy a hivatkozott n6v vagy
cim a 203. leudl szriuegdben Lal6lhat6, ha a 20316 forma olvashat6, az pedig azt jelenti, hogy a hivatkozott n6v vagy cim a
206. lev6l 6. ld,bjegyzef6ben tal6lh^t6. A levelelc 6s a ld,bjegyzetek szimit egyetlen sz6msorrendben irom a nevek, cimek
utdn, egym6st6l vessz6vel v6lasztom el 61ket.
A ,,Pinc6r", Pinc6r6li' neve ismert, de a Fodor-ijrcihcistik k6r6se miatt azokat nem oldottam fel.
N6h6ny helyen a levelek lr6zfu6sa a szimiL6g6pbe ir6k sz6m6ra nyilv6nval6an olvashatatlan vagy bizonytalan olvasatri
volt. Ezehet a r6szeket a levelelc beir6inah jelz6se alapj6n a
szdvegben sziigletes z6r6jelbe t6ve jeltil<im: fOluash.atatlarv
szduegrdszl v ary [Bizonytalan oluasat] . A jegy zetappar6tusban
kcizcilteket a lev6lir6k kriteteiben, Iexihonokban, interneten
ellen6riztem.

vets6g, Szcivets6g), term6szetesen azonban ezek a nevek a
ndumutat6ba a pontos, teljes v6ltozatukban heriilnek be.
A betiirendezlst szAmit6g6p v6,gezLe, ez6rt az elt6r a hagyomdnyos, ill. a krinyvt6ri bettirendez6s szab6lyait6l, pl. az
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