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Kedves Barátom!

Szabó Lőrinc három levele

1950. XII. 6.

Bemutatom neked e sorok átadóját, ifj.,Baránszky-Jób Lászlót. Nagyon örülnék,
ha tifelétek valami álláshoz juthatna. Edesapjáról bizonyára tudsz: esztéta, kri
tikus, irodalomtörténész, középiskolai igazgató és egyetemi magántanár. Igazán
véletlen, hogy nálunk nem találkoztál vele: szomszédunk. Hogy az ifjú László
mit szeretne, majd elmondja ó maga. Ettól függetlenül is jóbarátaid közé sorol
hatod őket. De azért ne felejtsd a régieket sem, köztük igaz hívedet,

Sz.úJrincet.
(Tel.: 16-41-41)

Baránszky-Jób László prof. úrnak,
TIhany Mú út 7. (?)
Budapest, 1957. Júl. 14.

Kedves Laci! Lapodat köszönöm. Még mindig nem tudom azonban, megyek-e,
megyünk-e és hogy hová. Hogy szállás bőven akad, annak örülök, tinektek nem
akarunk terhetekre lenni. Az én ügyeim sem dóltek el véglegesen. Azok azonban
jó esetben is sokáig elhúzódnak még, akár egy hónapig is. Igy aztán valószínű,

hogy pár hetet még a víznél töltök. Ha lehetne olyan privát szállást találni,
ahová kapaszkodó nélkül feljutok, akár Tihany is jó volna; (emberekkel édeske
véssé vágyom érintkezni). Esetleg a volt Berekné és a Rév közti tájon; ha a
kosztolás is megoldható. I. Gy.-ék tudomásom szerint hétfón készülnek le, alig
hanem hosszabban már. Ha Gyuláné vagy te nem tudtok könnyen szerezni
valami szállást, akkor majd a túlparton leszek valahol. Ennek a hétnek a máso
dik felében Nagyklárával már komolyan szándékozunk leutazni, pár napra ó,
hosszabb idóre én; míg a szálláskérdés el nem d61, erre a pár napra majd a
Sportban leszünk. Nekem különben is Földvár az ősi vonzalmam. Szóval hát e
hét végén majd jelentkezünk. Dolgozni szeretnék! A Tücsökzene új kiadását
most egy hónapon belül remélik. Kár, hogy nem láttad a gyönyörű Si-Kinget!
(Nekem nincs közöm hozzá, sajnos'> A nagy meleget igen élveztem, s félek, hogy
hamarosan már újra fáznom kell. Esemény nincs. Aurél visszajött Prágából;
nagy siker, eladás nix. Szegi Pali a Kútvölgyiben; igen komisz állapotban a szíve
és veséje. Gizikének kézcsók! A viszontlátásig szeretettel üdvözöl öreg cimborád:

Sz.úJrinc

R: Szabó L., Bpest. II. Volkmann utca 8.
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Borítékon: Balatonfüred, Áll. Szívkórház
fszt. 12 Szabö L6rinc
Baránszky Jób Lászl6éknak
Budapest, IT. Kórház u. 16.

Levélben:
Kedves Laci!

Tihanyban múlt csütörtökön délután leütött l ábamról a harmadik szívtrombó
ZÍ5. Gyuláéktól mentőautó vitt be a füredi Áll. Szívkórházba. Most itt fekszem
a fszt, 12-ben. Nagyklára épp szintén lejött vollna] Tihanyba, telefonon Gyuláék
rá lhalngolták. A társaság ma, vasárnap délután megy vissza autón Pestre.
Nagyklára 2-3 nap múlva újra lejön ide és kísér őmként kb. egy hétig itt lesz a
szobámban. Ennélfogva e sorok vétele után hívjátok fel, kérlek, hátha tudnak
már újabbat is. Képzelheted, milyen becstelen kedvben vagyok. Itt jó barátok,
Debróczi TIbor igazgató fóorvosék vigyáznak rám, amennyire lehet. Nem tu
dom, mi lesz velem, kibírom-e a hat heti mozdulatlanságot. Alkalmilag írd meg
[hogy] megkaptad-e te a neked szánt Tücsökzenét. A kötet forgalombahozatalát
ugyanis a megjelenés pillanatában leállították, állítólag "december elejéig". E
m ögött minden elképzelhető rossz megbújhat. Ahogy rém gyanús nekem az
Orök barátaink körül kialakult sötétség is. Ha ráérsz, írj, bár felelni nem fogok.
Gizikének kézcsók. téged ölellek

Bp. 1957. IX. 15.

Lőrinc

A költő halálos ágyán diktálta a levelet feleségének, aki azt Budapesten adta
postára. A postabélyegző felirata: Budapest, 62. 1957. IX. 17. 21.
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