
12.

StK SÁNDOR LEVELÉBŰL BABITS MIHÁLYHOZ
RADNOTI BAUMGARTEN-KÖNYVTÁROSSÁGA üGYÉBEN

Szeged 1938 dec. 7.
Kedves Barátom,

(Szabó Zoltán ajánlása után:) Basch barátunk nyilván említette előtted, ami
ről beszélgettünk: Radnóti Miklósnak esetleges könyvtárosságáról. Ha nem határoz
tad még el magad más irányban, azt hiszem a könyvtár sokat nyerne vele: a sze
gedi Irodalomtörténeti Szemináriumnak három éL1ig volt könYL'tárnoka, tökéletes
lelkiismeretességgel, szakértelemmel és szenvedélyes könyvszeretettel. Hogy szá
mára valóságos megváltás volna, ha elnyerhetné ezt az állást, talán nem is kell
mondanom.

13.

RADNOTI KARÁCSONYI üDVÖZLETE 1939-BEN

Mély tisztelettel és szeretettel köszönt Mindkettőtöket

1939. karácsony

14.
SZEGEDI üDVÖZLET ORTUTAY HABILITÁCIOJÁROL

Ortutay Gyula magántanárságát ünnepeljük a KAS-ban.
Üdvözletet és kézcsókot küld tisztelettel:

Radnóti Miklós

194.0

Tolnai Gábor

Tisztelettel, szeretettel és kézcsókkal

Baróti Dezső

Paku Imre

Kedves Ilonka és Mihály!

Ez történt velem, mint Gábor írá. Kézcsókot küld és ígaz szeretettel üdvözöl

Ortutay Gyula

Radnóti Miklós

15.
RADNOTI VIRÁGKüLDEMÉNYE A BETEG BABITSNAK

IBOLY
Vir'ágszafón
Budapest, Pozsonyi út 1.

Nagyságos
Babits Mihály író, szerkesztő úrnak
Attila u. 65.

RADNÓTI MIKLÓS LEVELE SÍK SÁNDORHOZ

Radnóti Miklós levelét Sík Sándornak a Piarista Rend által őrzött hagyatékából
közöljük. Akiknek a sorsáról professzoráf tudósít ja: Tolnai Gábor, Reitzer Béla~

Baróti Dezső, Ortutay Gyula; valamennyien a Szegedi Fiatalok Művészetí Kollé
giumának tagjai, és szegedi Sík-tanítványok. A Szerb Antal sérelmére vonatkozó
részhez ld. Szerb Antalné 1972 májusi számunkban megjelent, "Szerb Antal cser
késznaplójához" című cikkét.

34



li 't ...". t: /IMr ~;'U' ~Alh r"'" 11<Itffl(fI rr.v,....f)Q(, I I

1W~'~~~ ~,~~ ~j ~ I~ (r{J~:I'r4·~

~/~, ~ ~, ~.n. !J'.' P'l4~ 14· Lah\I" fJík/t>.\ Q1Uh.,v.Jt. ~.

{(.v.; m,j, e. fn~~ «<.' Lvi,iÍJp~. ,~'W e;. tl;,~~."'ti (flJ?ttdl/..~
v JI 'f J'" .,I li H l,

~~~"" I,~ ~ ~,~, tk ~~,'~",

Ct~ f.<~~ ~(;4Yl,('( ~,6..Dry~~~~./.~

Cl..U.~ o..kl~:,ek ti MdN c.kl~~' ~1'?1k)~·~" J.e.b.f. ..
1A.d.1t, Á.J/); rlwUJj&ft; t\. ~·'l~ ,~ . .I.útt (~ It~~
WM )JI~ ~, ~J 4;~t9. ~.~~~

kwv tih'...t, l4J4;,<f/,;"J~~ ir.k J!,'.frtj~ /~~;,.~. 'fh:I:..,~

.0~ lu:,.. ;kl/k' f.l~ t'1~~, 4>,~ ' t4 ~~I 'r» ""',
fu6~ i:v'I''j~ I~ r..J'A.;ff'u,~ 'J k;)\. (!~~.~ -s
((~ CL k.::"'L..Y;~, tíJ~J~ !"-~jlJ?V ~ ~ SJ».i:~ t'- ~1v4'

nlV·ud!(.~ II~ 6-r...E~ {-d~ I~ r fU).,';;; €~ rteNU7._if' I I • lJ cr-

tfg~~ c(~~ (IU~ ~f:"fl«'{~/T»1.IW1r5i.,) ~. v?-....~
~ q. ,14.~fL/Ycllf4~ ft.v.", t.r.«-J Ilw.n..~ li. I, "IJ' "

I v 'i' (j""- tr ,,,?ltA- lA A.~.
'..... ' /

'tUA; 1lJJJtl.tw OTJ.W ti. k-IVJJ(.,~1tt:d.~4 ~fA~' J.o..r~ ~4-tl.,

(~ {tr 1:j'IlÜ~1u~ ~ I (Ji' flki~r-:.~ 1JdJ,~~~a:,.Jv,"k.
~t {t"vo&'f"'{ ({jdIcv cf,}{,'(,,:fo.- f:JnQ.I ()\~.uJ,· {~) ~' ~ kL(!:J~' Nldd fttfM..
l, c. , ( I / lj. I, r. r ( I'. . / .'. t
I...O'(lt~'I\.rJ(\t!t((\j l-t (l.h.,tc.>it')'j('...f ,!t:r{i..'f./·· aLtc,..r. :-VIl.. i<:tJ/ {i\.,(,:., C....

! f' I . f JIfr, • ( f I ~, f· ~ /' i .,.. r I. 0/.' I' f(
~{','0L1'.).\t1, • ',J,t {Dal/ct· ee ('I .'~' II{'{I Jtlf1: 1 't, · . 1<1('\.,., {·'il(~l.l\' 'il. (:.

" . ,.:. ' r / f , fl!' r r. f.. ~".. {"., " !,~, LJ•
."'Ul\U-; I!lb'&c 11.},; 'I('~(l(' f If)' IIYA,'Jllj.(~,. U~ ~ AA.t",,)~.

_fT ~ f"L . I

O\UAt. I eM 11...~ a. It.~ ~ ~ Ikt«c.. I~ fJJIrU.I. Mu' . rrvyf

l~. IK- /Ú.a.My1;J. 4J J~j ~, eJt ~ ~·eM·,~'.(." ~

. Cl2~./~~ /w;)o'''!'ö'~{)ffb~/~'rr4'~1 I'Y~'
tte.c..(~,,~L.~"J· r, I 'JIJ 1 ••. Anl

':~~ ~ nl~'tfJlU<; % ~.

35



Mélyen tisztelt Professzor Uram,

ne méltózlassék haragudni, hogy csak ma v.ítaszolok. de ma jutottam egy kis !élekzethez
és jó hírem is van. Velem hál' Istennek semmi baj e pillanatban, az újsághír nem az én év
járatomra vonatkozik, ellenben Gábornak járt volna le holnap a bevonulási halasztása. (talán
emlékszik Professzor Uram, hogya hadügyrnírnszter hathaví haladékot adott neki, de a hadtest
csak háromról értesítette) és most telefonált, hogy megjött a hathavi halasztás igazolása,
Most újra szabadon lélekzik s főleg dolgozik három hónapig. Feri ügyében viszont semmi
sem történt, Szentkirályszabadján van és sajnos nem egészséges. Béláról semmi hir. Dezső

azt mondja, hogy dolgozik, de gyanakszom, hogya hőség ürügyén nagyokat al.szik és sem-
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mit sem csiná!. Gyuláék megjöttek a Bácskából, Gyula nagyon szép anyaget gyűjtött a bu
kovínat széketveknél. meséket, baboriákat, betlehemes játékot. S végül én rengeteget dol
go zom (nem panaszként mondom persze), augusztus végén jelenik meg műfordításkötetem,

Crpheus nyomában lett végül is a címe, ma adtam oda a Franklinnak a nyomdakész La
Fontaine-t, de van egy újabb munkám is, egy Huizinga Válogatott tanulmánykötetet fordítok
(Gábor állította össze, ő vezeti be) és a kiváló szerző pokoli körmondatokat ír, valósággal
nyelvet kellene teremteni ehhez a forditáshoz. Vért izzadok vele, bá r szép feladat. Csak
bután lelkiismeretes vagyok azt hiszem, s így' .. ráfizetek". Szépen keresek hál' Istennek,
csak minden a tcosztr a Tneg:y és nincs írtöm verset írni. Azért írok. De hiányzik egy kis
semmittevés. egy kis költői életmód. Ezek az irodalmi határterületen húzódó munkák (pró
zarordüas, sajto alá rendezés) nagyon kiszívják az embert.

Az úiabb rriunkaszolgálatos behívásokkal (1901-1905) kapcsolatban bevonult Halász Gá
bOL Szerb Tóni (Gyula nagyon fél s bevallom , él1 is, hogy Tóni "mélyzsidó" érzelmei bur
ján oz nt fognak ettől a sérelemtől s tegyük hozzá míndjárt : az első ilyesfajta sérelem, ami
őt éri. hisz ezért haragszunk rá, ha ezt a neheztelést haragnak lehet nevezni: különben
kerteszetben dolgozik és jó dolga van) és szegény Bernát Pali. aki bizony nem egészséges.
De ezt mint hallom, "em vették figyelembe, ott tartották.

Boldogan olvastarn. hogy dolgozik Professzor Uram és hogy ennyi eredeti is van! :Ér
dekes ez a ..nyári poétaság", a lirai mondanívalo terjedelmét nem lehet m egsznbni, ha nem
áraelhat télben, pótolja a nyárban. Nagyon kívánest vagvok a sorozatra, ·izgalmas kísérlet
biztos. Ezt a folyton megújulni tudást hogy szcretem Professzor Úr költészetében ! Es a
hímnusvok is meglesznek úgy szeptemberre . " Meddig marad Professzor Uram? Küldhetek
lYlég augusztus végén oda esetleg a könyvből?

Nagyon jó munkál és kellemes nynralast kívánunk mindketten Professzor úrnak,

fi" i szerétettel és tisztelettel köszönti
Miklós

JÉKELY ZOLTÁN VERSEI

Arany-borostyán pillanat
RONAY GYÖRGYNEK

Sárgalt levelek zizegése,
nuizsikáuá erősödése

hivott: tekintsek szét a kertben
s fejem a párnán felemeltem.

Tudtam. csak Ok állhatnak ottan,
jelenlétüktől megnyugodtam.
(Él bennem rég a bizonyosság:
az őszö!c őket visszahozzák ...)

Élt.iikben. erre járva sokszor,
hajszáluk fennakadt a bokron,
és most megálltak, azt keresvén,
vagy, hogy hová tűnt el az ösvény.

S láttán sok más, rút változásnak,
tiínődő arcuk néma, sápadt,
rimdt szemük félig lecsukva 
Nem isme1'nefc rám, vén [iukra!

Az őszben minden pusztulóban.
Ok állnak az el-nem-múlóban:
arany-borostyán pillanatba
áttetsző-épen befalazva.

Szentgyörgypuszta, 197:~

A Csend Jajs~ava

Szép templom, mért sikolt a csended?
Talán az Isten jajszava
a torzult Emberért, kit valaha
cl maga képére teremtett -

Kismarton, 1971
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