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A levelesláda, melyből az alábbi leveleket közöljük. tulajdonosának engedé
lyével, amiért itt nyilvánosan is köszönetet mondunk, RaffaeLli Rafaela irgalmas
névéré. Rafaela nővér Sík Sándornak volt a tanítványa Szegeden (fönnmaradt
egy csoportkép, mely Radnóti Miklós, Ortutay Gyula, Baróti Dezső és sok más
"szegedi" társaságában ábrázolja, egyikén azoknak a szemináriumi kirándulások
nak, amelyeket Professzoruk évről évre tartott a tanítványaival); majd az isko
lák államosításáig és a rend föloszlatásáig a budapesti Ranolder Intézetben ta
nított (ennek alapját 1785-ben Ranolder János veszprémi püspök vetette meg),
és egyike volt a neves iskola legaktívabb. leglelkesebb és legképzettebb tanárai
nak. Míg a vele egyidőben működő Csorda Romána igazgató-nővel', Bartók és
Kodály nagy híve, az ének és zene szeretetére nevelte tanítványait, országos hí
rű kórust szervezett és a kodályi zenepedagógia egyik - a Mester által sok
szorosan elismert - úttörőie volt, addig Rafaela nővér az irodalom, a költészet
kitartó szerétetét ojtotta a reá bízottakra, és nemcsak ő maga tett szert kivé
teles műveltségre (aminek tanúja többek között Azúros tájakon címú itáliai
útírajza, ez a máig friss, turisták számára máig tanulságos útikalauz), hanem el
ragadó közvétlenséggel és szeretettel (mint a levelek visszhangjából is látni) kap
csolatot keresett és talált számos jelentős írónkkal-költőnkkel, akik nemegyszer
éppen az ő mindig finom tapintatú és igaz emberségű jelentkezéseiből érezték
és tapasztalták meg az igazi, figyelmes, türelmes, személyválogatást, pártelfogult
ságot nem ismerő kereszténység jelenlétét a világban. Néha éppen akkor (mint
például Supka Géza esetében), amikor a legtöbbet a keresztények türelmetlen
ségétől kellett szenvedniük. Ezért lehet ezeket a leveleket közlést érdemlő, érté
kes dokumentum voltuk mellett (mint Németh László írta) az igazi keresztény
tanúságtétel iskolapéldáinak tartanunk.

A levelekben említett "csodás éremről" (melynek egy-egy példányát leveleihez
mellékelve Rafaela nővér a címzetteknek elküldte), a legfontosabb tudnivalók
(a Lexikon für Theologie und Kirche VI. és VII. kötetének megfelelő szócikkei
alapján). a következők: - Az érem Labouré Katalin irgalmas nővér (1806-1876)
1830. november 27-i látomását örökíti meg; első felén a Földgolyón álló Sziíz
anyát ábrázolja, amint széttíporja a Kígyót; körirata (latinul): ,,0 bűn nélkül
fogantatott Mária, könyörögj értünk, kik Hozzád menekszünk." Az első érméket
Quélen párizsi érsek engedélyével Katalin nővér gyóntatója, J.-M. Aladel atya
verette. Azóta világszerte milliók és milliók viselik nyakláncon vagy hordják ma
gukkal tárcajukban. - Katalin nővér holttestét, romlatlan állapotban, Párizsban,
az irgalmas nővérek Rue du Bac-i anyaházában őrzik.

Mindehhez hozzátehetjük Babits levelének szavait; a lényeg "nem a hideg,
élettelen ércben, hanem a hozzáfűződött lelki erőkben, az imák hatalmában" van.

A levélírók neve közismert; talán csak Supka Gézáról (1883-1956) kelJ. meg
jegyeznünk, hogy kitűnő újságíró és (elsősorban a tudományt mesterien népsze
rűsítő) író volt, miívészettörténész, muzeológus, a két háborű közt igen jelen
tős, haladó szellemű, frissen és ötletesen szerkesztett Literatúra c. folyóirat
(1926-1938) alapítója és szerkesztője. A fölszabadulás után alapítója, elnöke és
országgyűlési képviselője volt a Polgári Demokrata Pártnak; amellett nagymes
tere a magyar szabadkőrnűveseknek, ahogyan leveléből is kitűnik. Ezért és kö
vetkezetes baloldali-liberális-demokrata magatartása miatt színte állandóan a
jobb-, majd főként a szélsőjobboldal támadásainak pergőtüzében állt.

A levelek közül Babits Míhályét és Szabó Lórincét Rafaela nővérnek hozzá
eljuttatott fényképmásolata alapján Déry Tibor közölte először az Élet és Iro
dalom 1969 karácsonyi számában; Szabó Lőrincét újra, másodszor e közlés alap
ján Kabdebó Lóránt, Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek c. gyűjteményében

(Szépirodalmí Könyvkiadó, 1974, 590.1. és 665.1. jegyzete); ugyanott olvasható
(591-92. és 666.1.) Szabó Lőrincnek Szigetl Endrehez írt, rokon tárgyú levele,
melyet annak idején lapunk (1972. 9. szám) adott közre, A többi levél itt jele
nik meg először.

(r. gy.)
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BABITS MIHÁLY LEVELE

Kedves f?,afaela. nővér,

nagyon elkésve küldöm ezt a dadogó köszönetet a megható ajándékért és
még meghatóbb szavakért, amik az ajándékot kisérték. Mentse késésemet, hogy
a levélotthonomtól távol ért, betegen, és különböző izgalmak között hányódva.

Mivel viszonozhatnám küldeményét? Mihelyt hazamegyek, eljuttatom címére
'I.'Cllamelyik újabb könyvemet; de micsoda szégyenkező viszonzás ez annyi meleg
és lelkes érzésért. s azokért az Istennek kedves szívekMI jött imádságokért,
amelyekre én, szegény bűnös lélek, nagyon is rászoruitam;

A csodálatos érmet mindig magamnál hordom azóta. Ha lelkem mélyére né
zek, érzem, hogy titkon és tudat alatt ebben bízom, jobban mint bármi másban,
a reám váró veszélyek és fájdalmak előtt. Nem a hideg, élettelen ércben, ha
nem a hozzáfűződött lelki erőkben, az imák hatalmában!

Kedves leveléből annyi melegség és részvét árad, hogy csak egyet tudok
mondani - azt, hogy az Isten áldja meg érte! Nem is merek célozni rá, hogy
milyen méltatlan vagyok én erre. Kérem, kedves nővér, foglaljon továbbra is
imáiba, és higyje el, hogy semmi sem okozhatott volna nekem több örömet és
enyhületet a szorongások között, mint ismeretlen, kedves lelkek szeretetéről hírt
adó szavai és irgalmas lélekkel küldött ajándéka.

Budapest, 1937. Péter-Pál napján

Zugliget Babits Mihály

SUPKA GÉZA LEVELE

Budapest, 1948. december 28.
Kedves Nővér, -

Nagy köszönettel és szeretettelolvastam kedves sorait. Jól esik, hogy a Ma
guk táborából _egyszer már a szeretet és megértés hangja csendül felém, mert
máskülönben hétről-hétre csak ólmot és akasztófát kínálgatnak nekem.' Miért?
Egyszerűen azért, mert az esztergomi érsek urat szinte már könyörögve figyel
meztettem évek óta: ne feszítse túl a húrt, forduljon egy jó szóval a köztársa
sági rendszer felé. Higyje meg, tudom-tudom, a kormány emberei boldogok let
tek volna, ha csak egyetlen jó szót kapnak Esztergom te:zől, et katolicizmus en
nek fejében mindent megkaphatott volna.

Most itt a tragédia. Mert hogy Mindszenty őrizetbe vétele tragikus úgy az
államra, mint az egyházra nézve, az vitathatatlan. Számunkra, akik megegyezést
szerettünk volna teremteni, egyszerűen katasztrófális ez a lépés, mert most már
nincs - vagy csak nagyon nehezen képzelhető el - bármelyik részről is a
visszakozás.

Kedves levelének további részeire szívesen válaszolnék részletesen, ha nem
állanék most annyira ennek az esménynek hatása alatt.

Ami a magánosságat illeti: higyje meg, nem áll az magánosan, akinek any
nyi szegényről - testvérről, nővérről - kell gondoskodnia, mint a magyar sza
badkőművesek naaymesterének. Könnyeket törülni, elesett, meggyalázott, kifosztott
embereken segíteni, legalább egy-egy jó szóval, - annyi munkát jelent, hogy
magánosságra nem jut idő. S amellett et tudat, hogy nem tudom, meddig végez
hetjük ezt az emberies kötelességünket?

Végtelenül megható Magától, Nővérke, hogy egy Mária-érmet küld nekem.
Nem igérhetem, hogy magammal hordom. Mert, ha az ember hisz a mögötte
rejlő magasztos eszmékben, akkor ám viselje, - de ha nem hisz, akkor puszta
babonává sji,llyed a dolog. Márpedig sem Maga, sem én nem szolgálhatunk ba
bonákat.

Nem tudom kedves ajándékát mással viszonozni, mint hogy elküldöm a ma
gam érmét. Tudom, hogy ilyesmit Maga, a saját személyében, nem fogadhat el,
de adja át kérem igazgatónőjüknek az intézeti múzeum számá.ra. S mondja
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Supka Géza

Kassdk Lajos

meg neki: olyan szabadkőműves nagymester arcképe ez, aki végtelenül' nagyra
becsüli azt az emberbaráti munkát, amelyet a női szerzetesrendek: Magyaror
szágon végeznek, s főként végeztek az 1944-es rettenet idején.

Az emberszeretet nagy evangéliumának szellemében ezereteitet köszönti és
kíván Mindnyájuknak boldogabb új esztendőt

öreg híve

SZABÓ L(JRINC LEVELE

Budapest, 1956. szeptember 28.
Kedves Raffaela nover,
levele megható, megrendítő, vigasztaló volt. Csak most jutott azonban a ke

zembe (noha tartalmáról már régebben értesített a feleségem vagy Klára lá
nyom). Nemrég jöttem vissza ugyanis a Balatonról ... Szívből köszönöm II ba
"átságát. Ott volt, írja is, azon az irodalmi délutánon, biztosan tudja tehát, hogy
már csak: Babits Mihályunk emléke miatt is azonnal a szívembe zártam sza
vait, ahogyan különben az egész családom tette. Köszönöm a kedves ereklyét,
a medájjont, s a másikat, " régi levél másolatát, melyból szinte hangsúlyait is
hallom felejthetetlen barátomnak és mesteremnek. Elhiszi, hogy boldogtalanná
tesz, már régóta, hogy nem tudok hinni, úgy hinni, ahogyan egyedül van értel
me: fenntartás nélkül? Oh. be jó volna rendben lenni a világgal és saját ma
gunkkal! A személyes Isten hite kellene, a személyes megmaradásé, ami ma
gukban megvan, s amit nem pótol semmiféle ráció. S ami mint vesztett emlék
és mint örök igény akkor is tovább kísér még bennllnket, amikor már kiejtett
irgalmából minden hit. Tudja, hogy én református vagyok és hogy valamileor
papnak szántak? Nem is mondhatom igazi materialistának magamat - nem elé
gít ki; sőt: kétségbeejt! its mennél jobban öregszem, annál inkább. Igy aztán
nem marad számomra más Isten, mint - ami úgyis a legtöbb s a legnagyobb
- az ártani-nem-akarás, a szeretei , , , A Maga levele csak megerősítette ben
nem a meggyőződést, hogy ennek a szeretetnek a jegyében mégiscsak szívből és
végleg együtt vagyunk. Még egyszer, még sokszor: nagyon köszönöm jóságos

szuggesztióit! Szívből lcöszönti igaz híve: Szabó Lőrinc

Megirom a telefonszámunkat: 164-455. (Gáborjáni Klárána,k, vagyis lányomnak a ne
vén a könyvben is benne van.) Hátha fent jár valamikor Pesten: így gyorsabban el
érhet. .. Kezét csókolom. Sz. L.

KASSÁK LAJOS KÉT LEVELE

Kedves Nővér

megk,aptam levelét és az ajándékát, amelyhez hasonló ritkán kerül a házam
tájára. Az imádságot kívánsága szerint elolvastam és az egész küldeményt eltet
tem. Köszöm, (sic!) hogy Uyen meghatóan gondolt rám.

Érdekes, hogy milyen ismeretlen emberek tekintenek felém a távolból,
mondhatnám a fiatalságukból, amely még naivul tiszta és ártatlanul csínytevő

volt. Levele, ha csak pillanatokra is, engem is a fiatalságomba fordított vissza,
amely könnyebben elviselhető volt, mint mai napjaim 76 évemmel a láthatat-
lan hátizsákomban. .

No, de ne beszéljünk úgy, mintha múltunkban valamit is elviselhetetlenül
megbántunk volna. Az élet nem majálisok sor02lata. A zászló lobogtatással és
a vészjelekkel is merjünk bátran szembenézni.

Odvözletét még egyszer köszönöm
és kívánok Önnek minden jót

1963. IV. 10.

Nem emlékszem, mílyen alkalommal, talán betegsége hirére küldtem Kassák Lajosnak
egy Médaille miraculeuse-t és egy pergamenre írott Ave MaríAt, utóbbit azza; a kérés
sel, hogy egyszer gondosan és szívesen olvassa el. Válaszként ezt a levelet kaptam.
(Rafaela nilvér jegyzete.)
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Kassák Lajos

Budapest, IV.' 7. (1967)

Németh László

így értelmeznem, féltése
killönösen megrendító s
nem lehetne valamelyik

Tisztelt Rafaela Nővér,

Nem felejtettük el régebbi gmtulációját és az ajándékot feleségem jó érzé-
sekkel őrzi. ,

Hogy most ismét ilyen igaz szavak1~al jelentkezett, végtelen'Ül jól esett. Úgy
érzem, magam sem kívánok többet, mint munkabírást és derűt. Ehhez pedig
valóban kegyelem kell.

Igaz jóindulattal, tisztelettel

\
Nyolcvanadik születésnapjára gratulálva kaptam ezt á választ. (Ratáelá nővér jegyzete.)

NÉMETH LÁSZLÓ LEVELE

Kedves Rafaela nővér,

köszönöm a medaillont, mint szereteie s tán szabad
jeIét; de még jobBan a két levélmásolatot; a Babitsé
mindakettő fontos irodalomtörténeti dokumentum is; 
katholikus folyóiratban közöltetni?

Hogy én a vallással hányadán vagyok, nemrég írtam meg a Református
J!:letben (Makay Miklós interjújában), melynek egyes mondatait az Új Ember
is átvette, sőt nemrég Nagy család című oorabommal kapcsolatban a Vatikán
rádióban is ismertették.

Abból, amit ott elmondtam, az is következi1e, hogy én az imádság erejében
csak annyira hiszek, amennyire minden erős vágyéban, amely megtisztult pilla
natainkban tör fel lekilnkból - mégis hálás vagyok annak (mert van egy-két
ilyen ember), a'ki azzal biztat, hogy imádkozik értem - erősítő gondolat ér
tünk aggódó emberek intim Isten felé fordult perceiben jelen lennünk.

Még egyszer köszönöm ajándékát és szeretetét, híve:

Sajkod, 1968. június lO-én.

IZES MIHÁLY VERSEI

Est láttam
(CSAKBERl1:NY)

Ahegyéien
t1Hérett, bordó som potyog,
hajlong a csenevész boróka.
A molyhos tölgyek erdejében
körül kerül, bolyong a róka,
és kertek alá sompolyog.

(AKASZTO)

550

Hadat üzen a tél.
Az őszirózsákat besorozták.
Hullanak már a dáliák is.
A krizantémok hullanak.
(A győzelem stratégiáját
hóvirággal és gólyahÍ"rrel,
barkával, kankalinnal

tervezi titkon a tavasz.)
A temetetlen holtakkal teli
csatamezök, virágok tömegsírja
felett
tizenhatodik századi virágéneket
dudorászgat a szél:
Szikrázó porhavat.


