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Reményik-levelek nyomában Zászkaliczky 
Pál (id.)

„Egy lángot adok, ápold, add tovább” – áll Reményik Sándor1 sírján a házsongárdi temetőben. Reményik 
Sándor költészetét két tényező, kereszténysége és magyarsága határozta meg. Ugyanakkor a kisebbségi 
lét sorsát kezdetben lázadozva,2 majd alázattal vállaló, érzékeny hangja miatt hihetetlen kultusz alakult ki 
körülötte már életében. E kultusz megható bizonyítékait láthatjuk a neki írt levelekben is.

1960 körül néhai Fónyad Pál lelkésztől kaptam lemásolásra Reményik Sándornak Kolozsváron 1941. április 28-án 
kelt, Rafaela nővérnek címzett levelének kópiáját. Rafaela nővérről mindössze annyit tudtam akkor, hogy a Ranolder 
Intézet tanítónőképzőjének tanára volt, s az apácarendek feloszlatása után nagykanizsai családi körbe húzódott 
vissza, s a galamboki, majd a miháldi általános iskolában tanított.

Az egykori Ranolder Intézet3 ipari leányiskolát, polgári iskolát és tanítónőképzőt is magában 
foglalt. A tanítónőképző tanárai közül már csak ketten élnek. Egyikük, Visy Klára nővér két 
vastag dossziényi anyaggal várt.4

Raff aelli Rozina Rafaela nővér olasz szülőktől született 1893-ban. A középiskolát a budapesti 
Ranolder Intézetben végezte 1911-ben, ezek után jelentkezett az Irgalmas Nővérek Társulatába, 
ám az ötéves próbaidő alatt elvégezte a polgári iskolai tanárképzőt, ahol magyar-, földrajz- és 
történelemtanári képesítést szerzett. A magyar nyelven kívül beszélte az olasz, a német és a francia 
nyelvet. Három éven át a polgári iskolában, majd a tanítóképzőben tanított. Közben, a ’30-as 
években Szegedre küldték az Apponyi Kollégiumba, ahol Sík Sándor növendéke és Radnóti Miklós 
évfolyamtársa volt. Sík Sándor munkatársának tekintette, Radnótival komoly barátságot ápolt.

A visszaemlékezések tanúsága szerint mint pedagógus a legnagyobbak közé tartozott. A tör-
ténelmi személyeket emberi erőfeszítéseik, igaz voltuk bemutatásával hozta közel tanítványaihoz. 
A földrajz tanításához maga készítette munkafüzeteket adott, s remekül előkészített kirándu-
lásokat szervezett. Irodalomóráin a kortárs írókat is bemutatta, s már a ’30-as években író–olvasó találkozókat 
rendezett. Szervezéseinek nyoma számos íróval, költővel történt levelezése. Közülük Babits Mihály és Szabó Lőrinc 
levelét Déry Tibor közölte az Élet és Irodalom 1969. karácsonyi számában. Supka Géza, Kassák Lajos és Németh 

 1 Kolozsvár, 1890 – Kolozsvár, 1941.
 2 Lásd a Végvári versek című ciklust. Reményik 2008: 1, 48–123. o.
 3 Jogutódja a Leövey Klára Gimnázium.
 4 Kiderült, hogy Rafaela nővér nem egy, de három levelet kapott a költőtől, s megvan mindhárom másolata. A másik dossziéban 
néhai Varga Erzsébet Piroska nővér huszonöt oldalas összeállításából kibomlott a levelek címzettjének hallatlan sokoldalú, értékes 
munkássága is.

Reményik Sándor
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László levele pedig a Vigilia 1975. augusztusi számában jelent meg Rónay György bevezető mondataival.5 Rónay 
György Budapesten 1978. február 20-án kelt levelében kérte el Piroska nővértől a Sík- és Reményik-leveleket vagy 
másolatukat azzal a megjegyzéssel, hogy „Reményik sem közölhetetlen! Előbb látnom kell az anyagot, de biztosan 
van olyasmi benne, ami jó nekünk.”6

Néhány hét múlva Rónay György elhunyt, s a kapott leveleket halála után közölte a Vigilia szeptemberi száma.7
Rafaela nővér egy egyházi fenntartású pécsi szociális otthonban hunyt el 1988. május 8-án. A gyászjelentésben 

a következő mondatokat olvashatjuk: „Sugárzó egyéniségével, sokoldalúan kiművelt szellemiségével s az irgalmas 
nővér egyszerűségével 77 éven át oktatott, nevelt 
szóval, leveleivel és élete példájával. Adta lelke leg-
javát, hogy ennek a hazának áldozatos édesanyá-
kat és lelkes néptanítókat nevelhessen. Pedagógiai 
munkásságának színvonalára mutat, hogy 1936-
ban az intézet ifj úságának bevonásával kiadta az 
Irodalmi Ritkaságok sorozatban Kisdi Benedek 
Cantus Catholici című legrégibb katolikus magyar 
énekeskönyvét.”

A levelek eredetije után kutatva Dobay Pál 
nyugdíjas erdőmérnökhöz, Reményik-gyűjtőhöz 
mint a levelek jogos tulajdonosához jutottam. Var-
ga Erzsébet Piroska nővér levele8 értelmében. „Az 
eredeti darabokat addig magamnál tartom, míg 
testi-szellemi erőim bírják, de ígérem, ha már nem 
tudom érdeme szerint őrizni ezeket a nekem oly 
drága kéziratokat, akkor Önhöz juttatom. Arra 
gondolok, talán még jön idő, mikor érdeme szerint 

fogják méltányolni, s akkor ezek a dokumentumok sokat érhetnek egy kutatónak.”
A leveleket, amelyek nem ismert úton kerültek a Petőfi  Irodalmi Múzeum (PIM) levéltárába, hetekkel később 

vethettem össze a nálam lévő másolatokkal.

 5 Vö. Tüskés Tibor: Szigetvilág. Magyar Nemzet, 2007. júl. 14. melléklet.
 6 Az 1945 utáni irodalomtörténet-írás – politikai okokból – igen mostohán bánt a költővel.
 7 Sík Sándor két levele Raff aelli Rafaela nővérnek. In: Raff aelli Rafaela nővér leveleiből. Vigilia, 43/9. 1978. szept. 9. 621–623. o. 
(Dokumentum rovat). Reményik Sándor három levele Raff aelli Rafaela nővérnek. Uo. 624–627. o. Csatolva két vers: Üres kardhüvely 
szól és Fény-torony. Összehasonlítva a Reményik-leveleknek a Vigiliában megjelent, illetve a Petőfi  Irodalmi Múzeumban (PIM) 
található eredeti szövegét, valószínűsítenünk kellett, hogy Piroska nővér csak a másolatokat adhatta át Rónay Györgynek, mert a 
harmadik levélből hiányzik a költő által utólag kézzel írt s betoldott mondat, ezenkívül néhány esetben szinte elhanyagolható szó-
cserét vettünk észre, illetve egy helyen négy szó hiányzik. Döntésünket, hogy a továbbiakban a levelek teljes szövegükkel szerepelnek, 
mégis elsősorban az indokolja, hogy Reményik levelei éppen a Rafaela nővérrel folytatott levelezés révén lesznek érthetővé, egészen 
életszerűvé. A költő szinte gyónásszerű nyíltságát a nővér tapintatos fi gyelmessége, keresztyéni türelme váltotta ki. Varga Erzsébet 
Piroska nővér szerint (kézirat) Rafaela nővér leveleit Németh László így méltatta: „az igazi keresztény tanúságtétel iskolapéldái”.
 8 Vác, 1965. aug. 19. Dobay Pál tulajdona.
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Reményik Sándor és Rafaela nővér levelezése

A Petőfi  Irodalmi Múzeum levéltára három eredeti levelet őriz a költőtől, s hat levelet 
Rafaela nővértől.9 Időrendi sorba állításuk bizonyossá teszi, hogy ezeken kívül is születtek 
levelek mindkét részről. Reményik első levelében10 a még ismeretlen nővér fi gyelmességét 
köszöni meg: 

Kedves Rafaela Nővér!      1939. nov.
Sáfrán Györgyi Szegedről küldött nekem most egy kis „Csodás-érmet”, amely évek óta nála 
van, de csak most, ittlétem alatt tudta hozzám eljuttatni…

Hálásan köszönöm. Magammal viszem. Semmi egyebet nem lehet11 már ma Erdélybe 
bevinni, de ezt még lehet. S úgy lehet, hogy nagy szükségem lesz még rá. Nagyon sajnálom, 
hogy most nem volt lehetséges az Intézetbe ellátogatnom, ahol, mint hallom, úgy szeretik 
verseimet. Meleg szeretettel gondolok Mindnyájukra, Tanárokra és Növendékekre, így is-
meretlenül is – és várok egy boldog találkozásra.

Mély tisztelettel     Reményik Sándor

Fél évvel később, 1940. április 4-én hívta meg Rafaela nővér a költőt. Leveléről Reményik válaszából12 tudunk, aki 
egészségi állapotának romlása, valamint az útlevél beszerzésének nehézsége miatt nem tudja vállalni a pesti utat.

        Kolozsvár, 1940. április 18.
Kedves Rafaela Nővér!
Köszönettel vettem ápr. 4-én kelt kedves sorait, meghívásukat intézeti ünnepélyükre. Szomorúan kell tudatnom, 
hogy nem vagyok abban a helyzetben, hogy szíves és nagyon jóleső meghívásuknak eleget tenni tudjak. És pedig 
két okból sem tehetem. Először is, mert a tél folyamán egészségi állapotom, sajnos, sokat romlott ismét. Másodszor 
pedig azért, mert útlevél ügyem nagy nehézségekbe ütközik, és ki tudja, mikor jutok hozzá új útlevélhez. Így le kell 
mondanom egyelőre, a tavaszra amúgy is tervezett pesti útról.

Fáj, hogy nem tudok örömet szerezni. De, hogy némi kárpótlással mégis szolgáljak, kérem, engedje meg, hogy 
csatoljam néhány legújabb versemet,13 amit még ott nem ismerhetnek. Különben új könyvem készül, amely itt való-
színűleg május hó folyamán már meg is jelenik. A könyvnapon, június elején, talán ott is kapható lesz már. S hátha 
akkor én is künt lehetek, rövid időre legalább.

Szíves elnézését kérve késedelmes és kedvezőtlen válaszomért, vagyok egyébként szolgálatára kész híve mély 
tisztelettel:

         Reményik Sándor

 9 A nővér leveleit a Vigilia nem közölte.
 10 Postai levelezőlap, dátum: 1939. nov. (postabélyegző: nov. 18.) PIM V.4557/13.1
 11 A szövegekben előforduló aláhúzások a költő kiemelései.
 12 A borítékon a címzés: Cluj, Str. Filipescu 6. PIM V.4557/13/2
 13 A két csatolt vers: Szeresd az Istent s tégy, amit akarsz. Kolozsvár, 1940. ápr. 8. Reményik 2008: 2, 62. o. Angelus. Kolozsvár, 
1940. febr. 3. Uo. 59. o.

Rafaelli R. Rafaela az Irgalmas rendi 
nővérek öltözetében



LECTORI SALUTEM40 Reményik-levelek nyomában SZÓBIRODALOM40 Reményik-levelek nyomában

A Kolozsvárt is érintő második bécsi döntés után Rafaela nővér „Drága jó Poétánk!”14 megszólítással „mondhatatlan 
boldogsággal és lelkes örömmel” üdvözli a „költő kedves személyében a hazatért Erdélyt”, s így folytatja: „Adná a 
jóságos Isten, hogy igazán azt az otthont találnák meg az »Anyaországban«, amilyennek a 22 év szenvedésén keresz-
tül álmodták (…)” Leveléhez egy egyszerű, de tartalmas „léleknyugtató” imádságot mellékelt, s erről úgy vélekedik, 
hogy azt „Kedves Poétánk is megszereti majd”. A zárásban „biztos találkozásról” van szó a Ranolder Intézetben, 
ebből az feltételezhető, hogy ezt a levelet megelőzte már egy konkrét meghívást tartalmazó levél.

Ugyanígy hiányzik a sorból Rafaela nővérnek egy levele, amelyben már meghatározott dátumhoz kötött intézeti 
ünnepre hívta meg a költőt, hiszen a következő levélben annak dátumát hiába keressük.

A meghívásról és a Reményik ünnepi szerepéről szóló levél15 Rafaela nővér mérhetetlen tapintatáról tanúsko-
dik. Ezt írja: „Úgy gondoljuk, hogy könnyebb lesz Kedves Poétánknak két ízben rövid ideig szavalni, mint egyszer 
hosszabban”. Ugyanakkor kész az ünnep tervén is módosítani a költő kedvéért: „Ha bármiben kifogásolni vagy 
módosítani valója volna, kegyeskedjék velünk közölni, mert ennek a kis ünnepünknek fénypontja Reményik Sándor 
lesz és mindennél fontosabb nekünk, hogy ő jól érezze magát köztünk és lehetőleg öröme teljék bennünk.” A nővér 
arra is gondol, hogy a költő mégsem érkezik meg hívására, ezért így folytatja: 

Épen azért szabadjon még egy kérést is előterjesztenünk. Félve gondolunk rá, hogy Kedves Poétánkat esetleg gyengél-
kedése miatt nélkülöznünk kellene. Erre a nekünk fájdalmas esetre úgy gondoltuk, hogy Tamási Áront hívnók meg 
helyette. Nem lenne szerénytelenség, ha Kedves Poétánk útján kérdeznők meg őt, hogy hajlandó lenne-e ő képviselni 
műsorunkban egy rövid elbeszéléssel az élő erdélyi irodalmat? Vagy inkább mást kérjünk? Ezek a szinte bizalmas kéré-
sek és megbeszélések csak azt mutassák kedves Poétánknak, hogy régóta közel érezzük magunkhoz és már alig várjuk, 
hogy szerény intézetünkben üdvözülhessük. Igen kevés lesz a külsőség, amivel megtisztelhetjük, amint igen kevés és 
szürke volt az, amit első találkozásunkkor – a Kisf. Társ. közgyűlésén – mutattam (pedig milyen szépeket szerettem 
volna mondani!), de régi vágyódással és csöndes, meleg örömmel látjuk, s ez bizonyára elfeledteti a külső fény hiányát.

Feleletét nagyon várva mély tisztelettel és nagy szeretettel üdvözlöm az egész Randolder-intézet apraja-nagyja 
nevében

Bp. 1941. márc. 31.       Rafaela nővér

Ezek után a költő helyett ismét csak levél16 érkezett, őszinte, megrázó hangú és tartalmú vallomás a költő szorongá-
sairól, belső vívódásairól. A magát „néha az őrület, néha az öngyilkosság határán érző” költő kapaszkodik ezekkel az 
önfeltáró sorokkal abba a nővérbe, testvérbe, „aki hivatásánál fogva egészen Istenben gyökerezik, akinek mintegy 
gyónni lehet, ismeretlenül is”.

        Kolozsvár, 1941. április 28. hétfő reggel
Kedves jó Rafaela Nővér!
Nem tudom, egyáltalán, van-e mentség Isten és ember előtt számomra azért a minősíthetetlen magatartásért, hogy 
olyan égetően sürgős, számomra annyi megtisztelő, szeretetet mutató leveleire nem tudtam hamarább válaszolni. 
Látszólag talán nincs ilyen mentség, de Isten, aki mindenek tudója, aki mindennek legbelső okát és a legkegyetlenebb 
törvényszerűségeknek is talán célját látja – hátha megadja a felmentést nekem is.

 14 Budapest, 1940. szept. 10. PIM V.4767/99/1. (A második bécsi döntés időpontja: 1940. aug. 30.)
 15 Budapest, 1941. márc. 31. PIM V.4767/99/2.
 16 PIM V. 4557/13/1-3
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Nem is hetek, de hónapok óta halmozódnak asztalomon s fi ókjaimban az el nem intézett levelek, írások, köz- 
és magánjellegű dolgok, s nekem nincs egy szikra erőm ahhoz, hogy határozzak, döntsek, nekifogjak valaminek, 
kiválasszam a nagy anyag közül a legsürgősebb tennivalókat, és a – legkedvesebbeket, a leginkább szívem-lelkem 
szerint valókat, a legnemesebb szolgálatra hívókat és kötelezőket. Úgy látszik, az idegek végső kimerülése ez. 
Tessék elképzelni: naponta háromszor járok orvoshoz injekciók végett, hogy egy kis erőt, s legalább órákra nyu-
galmat szerezhessek magamnak. Néha az őrület, néha az öngyilkosság határán érzem magamat, de tudom, hogy 
ez utóbbit elkövetni nem volna úgy sem erőm, s érzem azt is, hogy voltaképpen nagyon szeretnék még élni, az ed-
diginél Istennek tetszőbb életet, nemcsak versben, 
hanem általában lélekben, igazságban s másoknak 
örömöt szerző munkásságban. Bocsásson meg, 
kérem, hogy mint ismeretlennek, – de talán egy 
kicsit mégis ismerősnek, írok le ilyen sorokat, de 
kell magaviseletem magyarázatához. Kicsoda értse 
meg a szív és az idegzet legszörnyűbb gyötrelmeit, 
ha nem éppen az, aki hivatásánál fogva egészen 
Istenben gyökerezik, akinek mintegy gyónni le-
het, ismeretlenül is. Nem túlzás, és sajnos, nem 
képzelődés az, amit írok. Egész életemben rossz 
idegzettel küszködtem, de különösen 18 év óta alig 
volt egy évben pár hónapom, mely tűrhetőnek vagy 
jónak, és igazán munkaképesnek lett volna mond-
ható. Végigpróbáltam a legkülönbözőbb kezelési 
módokat, néha segített, legtöbbször nem. S amikor 
valami orvosi kezelés segített, akkor is, olyan rej-
télyes módon, hogy valóban csak azt a kifejezést 
tudtam találni reá: Kegyelem. Bár nem vagyok igazán hívő lélek, sőt legtöbbször ettől nagyon távol érzem magam, 
csak nagyon szeretnék azzá lenni – mégis mindég, a nagy szabadulások idején azt éreztem kimondhatatlan hálával, 
hogy nemcsak ember segített, nemcsak orvos.

Öt hónapi pesti kezelés embertelen szenvedései után, viszonylag jó telem volt, háromszor voltam künt a régi 
Csonkamagyarországon felolvasni, s még a Kisfaludy Társaság ülésén, ahol találkoznunk volt szerencsém, még 
ott is tűrhetően voltam, bár már akkor éreztem, hogy erőltetett verseim felolvasása. Úgy le tudom már mérni 
magamban hajszálnyi pontossággal, hogy mikor bírom tükröztetni a felolvasás keretében a vers eredeti mély 
hangulatát, s mikor tér el messze tőle a lélek. Március közepéig-végéig körülbelül még tűrhetően voltam, március 
23-án Nagybányán olvastam fel, s azóta nincs többé erőm és nyugalmam. Pesti útra gondolni sem bírok, de ezt 
akkor még nem mertem így megírni Kedves Nővérnek, mindég reméltem, hogy a kezelés következtében jobban 
leszek, s a szolgálatára, mely különösen ilyen kedves keretben, nekem nagy öröm is lett volna, – képes leszek. 
Mind nyilvánvalóbbá vált, hogy nem fog menni a dolog. Őszintén megvallom, hogy közben meg is feledkeztem az 
egészről a sok gyötrelem között, – különböző meghívásokat voltam kénytelen elhárítani magamtól. Így Erdélyben, 
az én drága, most csonka Erdélyemben is. Székelyudvarhelyre, Sepsiszentgyörgyre hívtak, azt is csak lemondással 
tudtam fogadni már. Ezt a levelet is egy jó nyugtató injekció hatása alatt írom. Orvosom azt mondja, hogy bizony, 
ez még hetekig így fog menni. Tehát az annyiszor tervezett kedves együttlétről – a Ranolder-Intézetben, az idén 
megint le kell mondanom. Ha tudná Kedves jó Nővér, hogy „világos” és világosan fájó pillanataimban mennyire 
fájnak nekem magamnak ezek a dolgok, bizonyára elnéző lenne. Hiszen tudom, mindenképpen az. Azért írok 
ilyen bizalommal mindenről, ami velem kapcsolatos. Ilyen körülmények között csináltam a Rendezőségnek még 
egy nagy bajt, azt, hogy Tamási Áronnak is elfelejtettem szólni, igaz, nem igen találkozunk, mert őt másfelé köti 
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le hivatása. Különben is azt hiszem, nem vállalta volna, mert egyedül nemigen szokott ilyesmit vállalni, inkább, 
ha valamelyik erdélyi irodalmi csoport, például a Helikon rendez közös felolvasó körutat. Legutóbb Nagybányára 
kellett volna jönnie, s az utolsó percben visszamondta, akkor talán ő is betegsége miatt. Így most nagy zavarba 
hoztam a Rendezőséget. Nagyon szégyelem, főleg a késői értesítést, ezt próbáltam megmagyarázni, s reá mentséget 

keresni. Csatoltan küldök néhány olyan költeményt,17 melyet ott nemigen 
ismerhetnek, s küldöm főleg legutolsó, pár nappal ezelőtt írt versemet, mely 
sehol meg nem jelent. Azt hiszem, híven tükrözi utolsó heteim testi-lelki 
állapotát, de talán egész életem vissza-visszatérő motívumát is. Ezeket a 
részben nagyon régi, de ismeretlen, részben új verseimet tessék belátás szerint 
felhasználni, előadatni.

Vasárnap múlt egy hete, a budapesti Angol Kisasszonyok Intézete volt 
nálam: öt nővér, gondolom, három világi tanár és 65 leány. Úgy szorongtak 
két szobámban, mint a heringek, de legjobban szorongtam én belül, mert 
egészen lélektelen voltam, ahogy a vers mondja: Üres kardhüvely. Ők pedig 
jöttek látni s hallani a „nagy költőt”. Soha keservesebb kontraszt! Az egyik 
tanár beszédet tartott arról, hogy mi voltam én 22 éven át az erdélyi és az 
egész magyarságnak!! – Hallgattam a megtisztelő és meleg szavakat, közben 
gondoltam: én? Ezek a szavak egy idegen embernek, mindenesetre egy távollévő 
léleknek szólnak. Aztán autogramokat adtam a leányoknak, s nem értettem, 
hogy minek örülnek úgy.

Az utóbbi hetek részben sötét és fájdalmas, részben dicsőséges esemé-
nyei, de az én egyéni és általános, saját és a magyar sors átgondolása nagyon 
elmélyítették az én betegségemet is. Volt úgy, hogy ismét nem tudtam szem-
benézni a dolgokkal, egyszóval a Lélek hiányát éreztem, s mikor tudtam bár 
egy sóhajjal lélekért imádkoztam. Az utca, melyben lakom: Szentlélek utca, s 
hogy visszakapta régi magyar nevét, eszembe jutott, hogy én ezen soha nem 
gondolkoztam: szimbolikus utcanév ez, velem kapcsolatban is. A Szentlélek 

utcájában lakom, s valóban mindég Ő simogatott vagy ragadott meg, amikor igazán éltem. De milyen borzasztó volt 
annyiszor tapasztalni hiányát. A katholikus hívőknek van erre nagyon jó szavuk: »lelki szárazság«. Az enyém több 
ennél, nem tudom meghatározni.

Most ismét bocsánatot kell kérnem, hogy a hosszú nem-írás után ennyi sokat írtam, s mind magamról. Olyan 
önzővé válik az ember, legalábbis én, bizonyára az ilyen betegség hatása alatt, s magamra nézve nem hiszek az ilyen 
szenvedés nemesítő és felemelő hatásában. Sőt rosszá, bűnössé teszi az embert. És valami célja mégis kell, hogy legyen 
vele az Istennek. De én úgy szeretném még látni az Ő verőfényes egét egy kicsit. S ma reggel pld. már láttam is, kü-
lönben nem tudtam volna megírni ezt a levelet. Sokszor gondolok szegény Teleki Pálra s az ő mártírságának titkára. 
Vajjon mért kellett ennek így lennie, s vajjon mi menthette volna meg őt önmagának és nemzetének??

Ismételten elnézést kérve, maradtam mély tisztelettel Kedves Nővérnek igaz híve:
          Reményik Sándor

 17 A csatolt versek: Az otthoni kapukulcs (Budapest, 1922. október végén) Reményik 2008: 2, 95. o. Szemafor a ködben (Budapest, 
1922. nov. 14.) Uo. 94. o. Hogyan nézné? (Kolozsvár–Nagyvárad közt a vonaton, 1941. jan. 23.) Uo. 131. o. Eötvös idézője – Gr. 
Bethlen Istvánnak (Budapest, 1941. febr. 11.) Uo. 138. o. Fény-torony – Babits Mihálynak (Budapest, 1941. febr. 11.) Uo. 139. o. 
Babona (Budapest, 1941. febr. 13.) Uo. 142. o. Fehér-izzás (Bp. 1941. febr. 13.) Uo. 141. o. Sponsa verbi (Kolozsvár 1941. márc. 25.) 
Uo. 147. o. Üres kardhüvely szól (Kolozsvár, 1941. ápr. 23.) Uo. 148. o. És mégis klasszikusan (Kolozsvár, 1941. ápr. 24.) Uo. 150. o.
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Rafaela nővér a megértő testvéri szeretetnek és a szívből jövő lelkigondozásnak fénylő példáját nyújtja postafordul-
tával megírt válaszában.18

Drága jó Poétánk, nagyon-nagyon köszönöm levelét. Nem is mondhatom, milyen meghatódottan olvastam. – Mennyit 
kell szenvednie! Lélekben szinte odatérdeltem melléje, hiszen a jó Isten választottját látom benne. Ilyen gyötrelme-
ket, a mártíromságnak ezt a fajtáját a jó Isten azoknak tartja fenn, akiket különösen szeret, akiket ki akar tüntetni.

Eddig is sokat imádkoztam drága Poétánkért, de a gyönyörű levél hatása alatt még buzgóbban kérem számára 
Isten segítségét, hogy el tudja fordítani a tekintetét az életnek sok lehúzó örvényeitől és abba a magasságba tudjon 
emelkedni, ahol az ember megsejti, hogy a dolgok – kedvesek és rettenetesek egyaránt – egy nagy és fönséges Is-
ten-tervbe tartoznak s a mozgató szálak a leg-atyább Atyának kezében futnak össze, akinek szívében mindnyájan 
egyetlenül mint kedves fi ak vagyunk számontartva.

Erőforrásként a szentáldozást ajánlja a költőnek, valamint saját imád-
ságain kívül az első áldozást végző gyermekek imáiba ajánlja „azt a jó 
bácsit Kolozsváron, hogy mielőbb meggyógyuljon”. Mindezt csekély 
viszonzásnak érzi a „drága leveléért és a szép versekért”. S bár „a vasárnapi 
ünnepségen majd elszavalnak a versekből néhányat képzős növendékeink, 
(…) ez nem az, mintha drága Poétánkat is magunk között látnánk, – de én 
megvallom – talán jobban is szeretem így. Reményik Sándor egyénisége 
is, költészete is nem zajos tömegek elé való, hanem elmélyedni szerető, 
fi nom szépségeket kereső és élvező lelkek meghitt kis csoportjainak.” 
Végül feloldozza a költőt mulasztásával kapcsolatban: „Az se okozzon 
kellemetlen érzést, hogy Tamási Áront nem értesítette: így is teljes lesz a 
műsorunk. Most búcsúzom: de lélekben sokszor felkeresem… mély tiszte-
lettel és hálás szeretettel üdvözlöm mindnyájunk nevében. Rafaela nővér.”

Rafaela nővér két héttel később újabb levelet ír Reményiknek.19

Drága jó Poétánk, ha Isten is úgy akarja, áldozócsütörtökön este Kolozs-
várra érkezünk egy autóbusz-rakomány gyerekkel (II. – IV. képző). Más-
nap ebéd után már indulunk vissza, mert szombat estig még Váradot és 
Debrecent járjuk meg.

Drága jó Poétánk, szabad-e remélnünk, hogy néhány perces látogatással tiszteletünket tehetjük? Csak egysze-
rűen és szegényesen jönnénk: gyerekeink egy öröm-mosollyal és talán egy halk énekkel, mi pedig – főleg én – nagy 
szeretettel, amely nemcsak a Költőnek meg a nagy embernek szól, hanem a szenvedő magyarnak és testvérnek.

Ha csak egy kicsit is olyanok lesznek a körülmények, hogy miattuk csak terhére esnénk és nem tudna úgy örülni, 
ahogy szeretné, – akkor nem zavarjuk, csak nagyon szerényen megelégszünk azzal, hogy azt a házat látjuk, ahol él 
és végigmegyünk a Szentlélek utcáján…

Nagy tisztelettel és szeretettel üdvözüljük a viszontlátás reményében.
         Raff aelli Rafaela nővér

 18 Budapest, 1941. május 2. PIM V.4767/99/3.
 19 Budapest, 1941. május 19. PIM V.4767/99/4.

VI. Pál pápa fogadja Rafaela nővért (Róma, 1965)
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Erről az intézeti kirándulásról részletes beszámolót írt Rafaela nővér.20 Szinte megható, hogy amikor Pest környéki 
falvakon robognak át, a templomok előtt gyülekező fehérruhás gyermekek láttán is Reményik-verset olvas az úti-
társaknak,21 de így történik ez Nagyváradon is,22 vagy a Gyalui havasok lábainál, amikor sziklacsúcsok hómezőin 
csillan meg a napfény.23 De verset olvasnak Körösfőn,24 Kolozsvár kapujában is.25

A költőt a diákok otthonában üdvözölték a „Most érkeztünk ez helyre” kezdetű, dunántúli gyűjtésből származó 
„régi jó énekkel”. Rafaela nővér mély meghatódottsággal mindnyájuk nevében köszönte meg „azt a lélek-gazdagodást, 
amit költészete jelent”. A növendékek elbocsátása után a két nővér hosszabban időzhetett még a költőnél. A beszélgetés 
egyik témája a bécsi döntés nyomán lezajlott változások, melynek a Budapestről érkezett vendégekkel ellentétben 

„Reményik Sándor nem tudott örülni, szenvedő ar-
cát mintha még most is látnám” – írja Piroska nővér 
visszaemlékezésében. A költő a következőt mondotta: 
„Nekünk ez a helyzet nem öröm. Eddig Erdélyben 
nem volt különbség magyar és magyar között. Most 
az Anyaországból ide özönlött Erdélybe ez a tébolyult 
pártoskodás. Kolozsvár legősibb épületein, Mátyás 
király egykori házán ott a nyilaskeresztes zászló, a 
nyilas párt plakátjai. Nekünk ez jobban fáj, mint a 
terület elszakadás, mert ez belső megosztottság.”26

A hazaút élményeit Püspökfürdőn és Nagyvá-
radon is Reményik-versek teszik felejthetetlenné.27 
Hazaérkezve Budapestre Rafaela nővér rövid pün-
kösdi levélben28 köszöni meg a kolozsvári találkozás 
lehetőségét: 

„Drága jó Poétánk számára piros pünkösd napján szívből kérem a Szentlélek Úristentől az öröm ajándékát, szeretetből 
is és hálából is azért a szép és mély élményért, amit a vele való beszélgetés jelentett.

Tisztelettel és hálával köszöntöm 
         Raff aelli Rafaela nővér”

A nővért megszólító hang arról tanúskodik, hogy a költő Rafaela nővérben éppúgy a Testvért fedezte fel, mint a 
megelőző kórházi kezelések során a kiegyensúlyozott, derűs légkört árasztó kórházi diakonisszákban:

 20 Erdélyi kirándulásunk. In: A Ranolder Intézet évkönyve, 1941. Budapest, 1942, 8–18. o.
 21 Kicsi menyasszonyok. Reményik 2008: 1, 647. o.
 22 Napkelte a várad-velencei állomáson. Uo. 359. o.
 23 Folt, amely tisztít. Uo. 166. o.
 24 Viszontlátására. Uo. 537. o.
 25 A város messziről. Uo. 369. o.
 26 Varga Erzsébet Piroska nővér visszaemlékezései. Kézirat.
 27 Szivárvány. Reményik 2008: 1, 342. o. Nymphea thermalis. Uo. 368. o. Hangolásféle. Uo. 365. o. Ismét a kapuban. Uo. 639. o.
 28 Budapest, 1941. jún. 2. PIM V.4767/99/4.
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„Krisztus fegyverzetében járnak ők,
Az Irgalmasság önkéntesei: 
Olajgondozó szűzek, mécsvivők…”

[A költő pedig]

„Az Isten rájuk bízott betege.”29

A harmadik Reményik-levél sem zavarja a költő iránti tisz-
teletünket, megbecsülésünket. Reményik betegsége révén 
beletartozott Isten gátlásokkal, betegségekkel küzdő elhí-
vottainak sorába. A dadogó Mózes, a fi atal, tapasztalatlan 
Jeremiás próféta és a ki tudja, milyen betegséggel küszködő 
Pál apostol – az egyháztörténet megannyi, sebeket, terhe-
ket hordozó alakja után a költő élete is igazolja az apostol 
tapasztalatát: „…azokat választotta ki az Isten, akik a világ 
szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket (…), és 
a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket; hogy egyetlen 
ember se dicsekedjék az Isten színe előtt!” (1Kor 1,27–29) 
Az ilyen terheket hordozók teljesítménye mögött többszö-
rösen is ott kell látnunk a Mindenható erejét.

Az alkotó folyamatok nyugtalan várakozására vagy 
feszült készenlétére – legyen szó versről, festményről vagy 
akár prédikációról – az ihletet, a sugallatot az alkotó-te-
remtő Úristen Szentlelke nyújtja. Mennyivel inkább így 
van ez a betegségével küszködő költő esetében, aki ugyan betegségén kívül gyakran a Lélek hiányát panaszolja, mégis 
Istennek mások által soha még ki nem mondott üzenetét fogalmazza meg olvasói számára. Miközben sanyarú sorsát 
panaszolja, lelke – az Isten Lelke segítségével – sóhajthatja el:

„Kellett a dér, a tél, a hóvihar,
S a zúzmara, a zordfényű palást,
Hogy egy Kéz azt írhassa ránk, amit akar.”30

Tapasztalata megegyezik a próféta tapasztalatával, Isten őt mindezzel szolgálatára készítette, tehát megáldotta. 
„Bizony, javamra vált a nagy keserűség.” (Ézs 38,17)

Reményik Sándornak elég oka lett volna arra, hogy pusztán „saját fájdalmát s örömét” dalolja verseiben, ő azokat 
többnyire titkolva-takarva az egész magyarság közös fájdalmairól és feladatairól énekelt. Pályája elején, egyik korai 
versében így imádkozott: 

 29 Diakonisszák. Reményik 2008: 1, 595. o.
 30 Egy téli tölgylevélre. Uo. 346. o.

Az 1933-ban végzett osztály érettségi találkozója a Ranolder Intézetben. Az ülő 
sor jobb szélén Rafaela nővér
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„Uram, rövid pár évre add csak
A szavak csengő színezüstjét,
Vert aranyát a gondolatnak,
Képek suhanó selymét nekem,
Hogy csendbe rejtsem, álomba zenéljem
Mind, mi nekem fáj s szívemen át másnak.
Tudjam: mögöttem százak, ezrek állnak,
Némák, akiknek én vagyok a nyelve…”31 

Méltán tette szóvá Németh László: „A kötelesség tartja össze ezt az életet s a művészetbe vetett hit. Reményik Sán-
dornak élnie kell, mert Erdély nyugszik melle boltján.”32 S tegyük hozzá: a teljes Erdély, a történeti és természeti 
Erdély, s nem a megcsonkított, a történelmében először kettészakított Erdély, ahogyan arról a következő levélben 
olvashatunk.

Reményik Sándor válaszlevele Ittzés Mihálynénak33

Ittzés Mihály győri lelkész felesége irodalmat értő és művelő asszony volt. Verseket, 
meséket, gyermekszínműveket írt és fordított. Publikációi a Harangszóban és a Kis 
Harangszóban jelentek meg.

A bécsi döntéssel kapcsolatos változás „teljes lelki zűrzavart”, remegő idegeket 
és feldúlt szívet okozott Reményiknek. Pontosan mutatja be ezt a költő Győrbe, 
Ittzés Mihálynénak 1940. október 14-én – postafordultával – írt válasza.34 Sajnos 
nincs meg a címzettnek a költő szívét „s azon keresztül Erdély szívét megértő” írása, 
ahogy a Reményik-levél eredetije is lappang, ugyanakkor másolatát a család több 
tagja is féltve őrzi.

Nagytiszteletű Asszonyom!
Ma reggel vettem Győrött folyó hó 12-én kelt levelét. Mélyen meghatott levele, és meg 
is döbbentett. Meghatott a személyemnek szóló mondanivalójával. Megdöbbentett 
azáltal, hogy milyen csodálatosan erdélyi szemmel és lélekkel tudja nézni Nagytisz-
teletű Asszony a közelmúlt nagy eseményeit. Van levelének néhány mondata, amit 
egészen és igazán csak erdélyi szív érezhet át. A csoda abban van éppen, hogy mikor 
kér tőlem most valamit, kéri Erdély üzenetét általam a győri magyar leányoknak és 
minden magyaroknak részére, ugyanakkor „ismeretlenül” olyan teljesen megérti az 
én szívemet s azon keresztül Erdély szívét.

 31 Imádság. Uo. 28. o.
 32 Németh László: Arcképek - Reményik Sándor. Protestáns Szemle, 36/7. (1927) 443. o.
 33 Született Balikó Erzsébet (1910–2001)
 34 Budapest, Nürnberg utca 57. címről. 1940. október 14. (A búcsúzás és aláírás kivételével gépírás.)

Ittzés Mihályné (1940 körül)
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Megérezte, hogy káoszban, teljes lelki zűrzavarban, egyelőre tanácstalanul és tehe-
tetlenül állok remegő idegekkel és feldúlt szívvel. Megérezte, hogy verset nem kérhet 
tőlem, nem kérheti, mert az én lelkemből nem születhetett vers még a változásra, leg-
kevésbé pedig diadalmas, harsonás hang. Érzi azt is, hogy sokan, sokfelől néznek reám 
várakozón ma, és hogy szinte elbírhatatlan súlyú számomra ez a várakozás. Köszönöm 
hálás szívvel, hogy ilyen értelemben írt nekem. Nagyon nehéz lesz az új hangot, az 
egész magyarságnak való hangot megtalálni a most adott helyzetben. Erdély egyik, 
kisebbik fele visszakerült, és találkozót ünnepel a magyar anyaországgal. Ezt a bol-
dogságot azonban antik tragédiákba illő módon zavarja meg az, hogy ugyanakkor a 
természeti és történeti Erdélyt darabolták szét, még irgalmatlanabbul, mint Trianon 
alkalmával a történelmi Magyarországot. Talán csak azóta állandóan ott élő magyar 
szíve tudja igazán, mit jelent egy 22 esztendős csudálatos erdélyi magyar sorsközösség 
atomokra bontása, egy magyar sorsközösségé, mely a román uralom rettentő nyomása 
alatt kovácsolódott katakombák testvériségévé, a napvilágra feljutott egyik részt szinte 
fájón vakítja a napfény, mert a másik rész a pokol még mélyebb sötétjébe merült. Ki-
mondhatatlanul sok drága szál szakadt el így. Családok tépődtek el egymástól, bizonyos 
formában megismétlődött a Trianon utáni helyzet. Kolozsvár, az én szülőföldem, ahol 
állandóan élek, felszabadult, de ugyanakkor vidékétől, erdőitől, hegyeitől, sajátságos 
atmoszférájától megfosztott csonka határváros lett. Mögötte mint sötét kísértetek 
bújnak meg a rab Torda, Enyed, Dicsőszentmárton, Gyulafehérvár, Brassó, nevek, 
amelyek nélkül nincs igazi Erdély s nem is lesz soha.

Nagytiszteletű Asszonynak is fáj ez, látom, érzem. Köszönöm. És én most üzenjek a győri magyaroknak. Hát én 
22 esztendő tapasztalatai alapján nem üzenhetek egyebet, mint azt, hogy én nem a határok földi, ingatag voltában, 
nem a nemzet külső dicsőségében látom a nemzeti élet teljességét, hanem a nemzeti élet megszentelődött minősé-
gében. Erdélyben a román uralom alatt is volt nemzeti élet, Istennek hála, hogy ez most kifelé is megnyilvánulhat, 
de nem ez a legfontosabb. Legfontosabb a nemzeti élet mélysége. Kriptákban, katakombákban is lehet magyarnak 
lenni. A belső, a lelki szabadság, a diadalmas öntudat és a lelki magyarság békessége: ez a mindennél fontosabb ma 
és mindörökre. Ennyi csupán most az én üzenetem.

Mély tisztelettel igaz híve:      Reményik Sándor

*  *  *

A levél tartalmát indulatosabban, tömörebben fejezi Reményik három hónappal később kelt versében, amikor a 
„rabló Időre” panaszkodik, sőt keserűségében a világgal és az Istennel perlekedik:

„…ez a rabló Idő.
…jön, hogy habzó keserűségemben
Visszanyert, fájó szabadságomat
A világ s az Isten lábához vágjam: 
Nesze – nem kell – 
Amíg minden testvérem nem szabad!”35

 35 Ott túl… (Budapest, 1941. január 26.) Reményik 2008: 2, 136. o.

„

”

Nagyon nehéz lesz az új (…), 
az egész magyarságnak va -
ló hangot megtalálni a most 
adott helyzetben. Erdély egyik, 
kisebbik fele visszakerült, és ta lál-
kozót ünnepel a magyar anya-
országgal. Ezt a boldogságot 
azonban antik tra gé di ákba illő 
módon za var ja meg az, hogy 
ugyanak kor a természeti és tör-
téneti Er délyt darabolták szét, 
még ir gal matlanabbul, mint 
Trianon alkalmával a történelmi 
Ma gyar országot.
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A levél, mely e hasábokon jelenik meg nyomtatásban először, tulajdonképpen „kor-
szerűtlen”. A költő számára nem egyértelmű a politikai határok átrajzolása feletti 
határtalan lelkesedés, „a honfi -láz”. Zsigereiben érzi azok szomorú sorsát, „kikhez nem 
jött el az ország”. Ezért soraival szembemegy milliók egyoldalú euforikus örömével is. 
A levél ugyanazt fejezi ki, mint amit a Korszerűtlen versek ciklusának kellően nem 
ismert és értékelt költeményeiben olvashatunk.36

Meg lehetünk győződve arról, hogy Reményik költői és prózai sorai ma is kike-
rülhetetlenül aktuálisak. Ma sem az a döntő, hol húzódik a „földi, ingatag” határ. 
A döntő az, hogy határokon belül és kívül miért és hogyan vagyunk és maradunk 
magyarok.
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