
írásomat, minek előtte megjelennék, teljes szövegében ön elé terjesztem, jóvá
hagyás végett.

Szívességéért előre hálás igaz híve és hódoló tisztelője:

Kosztolányi Dezső

Prohászka válaszlevelét az MTA Kézirattárában őrzött Ms 4624/435. sz. eredeti
alapján közöljük.

PROHÁSZKA OTTOKÁR LEVELE KOSZTOLÁNYI DEZSOHŰZ

Mélyen t. Uram!
Most fellépett vérzéseim miatt az orvosi tilalom erős vesztegzár alá helyezett·

s így egyelőre sem itt, sem Pesten nem állhatok szolgálatjára. Ha Isten akarja,
tán később. Szívélyes üdvözlettel

Szfhv. 1925. V. 26.
Prohászka Ottokár

• Prohászkánál az 1925. május 23-án elöször jelentkezett orrvérzést követően az orvosi vizs
gálat előrehaladott érelmeszesedést állapított meg, s Manninger professzor balatonfüredi
szénsavas gyógykezelést rendelt.

Jegyzet: 1. Abból a tíz portréból, amelyet Kosztolányi a Pesti Hírlapba tervezett, hétnek
találtuk meg alanyát és szövegét : Andrássy Gyula gróf (máj. 3.), politikus KD: Hattyú
330. o. - Hültl Hümér (máj. 17.), orvosprofesszor KD: Hattyú 339. o. - KövesIlgethy Radó
(máj. 24.), csillagász KD: Egy ég alatt 43. o. - Bartók Béla (máj. 31.), zeneszerző-népdal

gyűjtő KD: Egy ég alatt 300. o. - Pósta Sándor (jún. 7.), kardvív6 világbajnok, orvos
KD: Hattyú 348. o. - Gombocz Zoltán (jún. 14.), nyelvész KD: Egy ég alatt 190. o. 
Csók István (jún. 21.), festőművész KD: Egy ég alatt 73. o. 2. A Párbeszédek idejéből

(1925. május-június), terjedelméből és alanyaíból, valamint poltttkamentességéből arra kö
vetkeztethetünk, hogy Kosztolányi Prohászkát is e sorozatban óhajtotta megszölaltatní.

TEMESVÁRY KRISZTA VERSEI

Christian mester
Csak olvasztom az ezüstöt, s nem mintázok belőle semmit,
csak olvasztom az aranyat, és formába nem öntöm,
ó, régi, kedves mívességem,
mennyire elhagytál!
Zimankós éjjeleken
fekete csuhában
remény nélkül kószálok szűk sikátorok macskakövén;
már nem mintázom meg hatangyalos Madonnám.

júlíád
Ha még ez az utolsó égő fáklyám is kialszik,
nekem hiába süt a Nap,
és hasztalan a világ új fényei:
magamra húzom a leplet,
mely alatt alszol,
s elalszom én is.

Verset csak így
Menet közben,
lángon lépve,
lánggal égve,
tündökölve,
szenesedve,
füstölögve,
önszeneddel,
önporodba.
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