
letes dolog vállalni a f!1unka nélküli díszt. Különben is azt gondolom,egészen
szerencsétlen dolog 1)olna egészen, vagy akárcsak túlnyomó részben is papokból
állítani Őssze az elnökséget. Föltétlenül kellene benne lenni legalább egy világi
embernek; erre elsősorban Alszeghy Zsolt volna illetékes (ha ugyan vállalná, amit
nehezen tudok elképzelni). Ha má'rmost mégis ilyen n.agy keretekben indulna el a
dolog és lenne belőle valami, avval a kis munkával, amely időmtől és avval az
energiával, amely súlyos tapasztalataim után is megmamdt becsületes energiám
ból telik, közlegényi sorban mindenesetre kiveszem bel,őle tisztességes részemet.

Tudom, hogy sulyos dolgokat irtam le; soha senkinek ezeket még el nem
mondtam. De kinek mondjam el, ha nem Neked és mikor, ha nem egy ilyen nagy
szabású vállalkozás előtt, amikor szólnom is, hallgatnom is óriási felelősség. Hát
elmondtam egyszerűen és -becsületesen úgy, amint látom és gondolom a dolgokat,
kizárólag a Te eqész bizalmas használatodra és diszkréciódra bízva. Kérlek, gon
dold át és cselekedjél legjobb beíátásod szerint. Akármint fogsz cselekedni, válto
zatlan barátsággal és szeretettel ölel:
Szeged, 1934. december 10.

Kisfaludy-Társaságbeli tagajánlásodat elkészítettem és lL hét vegen személye
sen viszem föl aláímtni néhány barátunkkal. Pintér, Vojnovich és Hegedűs Lóránt
kifejezetten megígérték, hogy ,aláírják. Én mindent meg fogok tenni, hogy sikerül
jön a dolog. Újra mondom' azonban: nem szabad túlságosan bízni az emberekben.
A mult héten a Baumgarten-ülésen Hegedűs Lóránt jelezte már, hogy lesz egy
ellenjelölt is: a tavaly kibukott Nadányi Zoltán (még három héttel ezelőtt en'ől

nem volt szó!). Szóval maledictus, qui confidit in homine. Mikor Harsányi Kálmánt
ajánlottuk, még az aláírók kirziitt is volt olyan, aki nem jött el szavazni és enged
te bukni a jelölt jét. Hát meglátjuk!

KERÉNYI KÁROLY VERSEI

Pró:lai vallomás

(A húszas évekből való)

Illyés Gyulának, aki immár régi köl
tőnkké lett.

A régi költőkért ég a szívem
Az újakat néha szeretem,
néha nem.
Mire engem az újak sodra elért,
rég odavesztem a régíekért.
S hiába látja őket tudós módon,
lelkemnek ők, kik ifjak örökön:
csüggve csüggök a görögökön.
Igy lett számomra rögtön ódon,
kit újnak hit1.íem annakelőtte:

Goethe.
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Kálidás!!lia olvasása hÖ!!Iiben

A parton ülni szép a nap.
Kezemre hull a sziirke hab.
Kálidászámban, a szél lapoz,
Nótát fütyül strófáihoz.
Másképp, tudom másképp zenél
A Gangá vízesésinél!
Ezüstös pillék hímpora
.A. katarakták vízpora.
Ott fürdik a felhőkövet

Kuvéra kertjéből jövet.
Kuvér.a völgye más világ,
Mint a setétes balti láp_
Az atmoszféra miriád
Virágnak horilj,a illatát
.S a kelyhek 'tüze, bíbora
A deli színek mámora.
Ma nyitva áll a kertkapu,
A szellemőrt szerelmi bú,
Szerelmi vágy, szerelmi láz
Majd elepeszti, nem vigyáz,
Hogy Indra harci elefántja
Rég tétováz, valami bántja,
·Orrát himbálva nekiindul,

. Másképp ragyog Kuvéra völgye
Mint a balti láp fekete zöldje.
Ott tán a vágy északra száll

Facsarodni érzi valami kíntul,
V·alami kíntul, valami kéjtül,
Lótuszvirág jó lenne étkül,
Ínyét ingerli mézíze,
Pacskolni szép a tó 'vize,
Nleghemperegni párnalágy
A tündérkéz gondozta ágy,
S tÖl'zsükbe döfni dgyarát
Viritnak még pátalia-fák.
A szerelem virághalál
K1lvéra kertje mióta áll.
Egyiknek étvágy s jól nem lakik,
Bár minden szálat leszakít,
Másnak a bimbó bokorral int
S egyél-t elnyílni hagyja mind.
A szenemőr ma nem vigyáz,
Szerelani gond, szerelmi láz,
Előre képzelt esti kéj
Fülének Ül', szemének éj.
A vén ormányos így közelg
Akár e hullám jön közelb
S amint a. tajték visszacsap,
Kezemre hull a szürke hab.

MASK);:PP

S amint itt: "Élet, életi"
Sír az északi lélek,
Kell ott a szívnek a halál.

Utasoknak való

1. Ha merre jártál visszatérsz
Ezüst csiganyommal csillog a bérc,
A völgy, a vámk,
Zöldes vizével az árok,
A város ó falával,
A dóm keresztjén az alkonyi távol,
S amelyre gótikus ablakából
A kék-piros fény kivilágol,
A sikátor.
Az emlékek tonalával ,
Mint csillámló csiganyommal
Igy [onod be önmagad.
Talán hogy majd ha minden szál szakad
Szakadjon fájóbb fájdalommal.

2. Pókháló
Szálon
Járod
Barátom
Az élet útját.
S ugye ha elszakítják - ?
Vele szakadsz
És egy másikon fennakadsz.


