tem, mert a bizonytalan idő miatt csak az nap reggel 7 órakor döntöttem
a menetelről. Hogy délelőtt otthon lehet, el se képzeltem, viszont este felé
az országúton soká dudáltattam, de nem jött ki s e n k i . . . Kívánom, hogy
Pécsett jobb legyen mindnyájuknak. . . sajnálom, hogy Várkonyt elhagyják és így ott már nem találkozhatunk — ha még eljutok oda! Ha azonban
Pestre jönnek, ne kerüljenek e l . . . "
1964 őszén Császár Jánosék beköltöznek Pécsre, Pesten meg-meglátogatják Fülepet,, de ettől az időtől kezdve a professzor várkonyi ismerősei
közül a levélbeli kapcsolatot komaasszonyával, keresztlánya édesanyjával,
Bognár Jánosnéval ápolja, s az újabb várkonyi utazások ügyét, az élelmiszer-beszerzés és a csomagküldések gondját vele levelezi meg.
Császár János beköltözik Pécsre, és itt végre hivatásának megfelelő
munkakört tölt be, helyettesként dolgozik. Fülepnek abban az 1966. július
3-án kelt levelében, melyet a tanító úrnak utoljára ír, a következőket olvassuk: „Nagyon örülök, hogy végre mégis a hivatásának megfelelő munkakörbe került, meg is vagyok győződve, hogy jól fog ott szerepelni... Az
idén aligha jutok »óra l e ' « . . . Aligha tudunk máskép találkozni, mint ha
Maguk egyszer Pesten át u t a z n a k . . . Nagyon örülök annak is, amit Piroskáékról ír. Csak most már folytatódjon is a jó, ha elkezdte. Én csak megvagyok, persze a 82 közepén. Mindnyájuknak minden jót kívánva szíves
üdvözlettel Fülep Lajos." A levél írója még négy évet, négy hónapot és négy
napot élt ezután.

Folyóiratunk
1984-ben
megjelent
számait értékelte január 11-én a
Művelődési
Minisztérium
irodalmi
osztálya? A minisztérium
értékelését
Tokai András ismertette. Részt vett
a szerkesztőségi ülésen Rátki András főosztályvezető.
*

Tóth Béla munkássága címmel „A
Somogyi-könyvtár kiadványai" sorozatban bibliográfia jelent meg. A
füzet — Gyüris György, Péter
László és Szabó Imre munkájának
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eredményeként — számba veszi
Tóth Béla írásait, felsorolja a róla
szóló cikkeket, tanulmányokat, tudósításokat, a vele készített interjúkat.
Tóth Béla 60. születésnapján
irodalmi estet rendezett Szegeden, december 20-án a Bartók
Művelődési
Központ. Bevezetőt Vörös László, a
Tiszatáj
főszerkesztője
mondott.
Papp Gyula, a városi tanács elnöke
is köszöntötte az írót, s felolvasták
Hubay Miklósnak, a Magyar írók
Szövetsége elnökének a levélét.

