
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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