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Sík Sándor két levele Raffaelli Rafaela nővérnek.

Kedves Rafaela Nővér,

hétfő reggel 8 óra, - 9-kor kezdődik a kollokvium (9-1 és du. 4-8: órán
kint 10-10 főiskolás) - de fel akarom használni ezt az órát, mert nagyon sze
retném, ha a szentestére már megkapná ezt a levelet, Jézuska-zörgetésnek, ha
zulról.

Hát először is nagyon örülök annak az idilli békességnek, amelybe odalent
belekerült: azt hiszem, a testi-lelki újjászületésnek, pihenésnek, újrahangolódás
nak ez a legbiztosabb módja. Minél távolabb van hazulról az ember, és minél
hermetikusabban elzárva a világtól, annál jobb. (Hát még ha olyan szörnyűsé

gesen izgalmas napokban lehetséges ez, mint a lefolyt négy hónap volt!) Ne
sajnálja ezt az időt semmiképpen, még ha idővel unalmassá;' vagy terhessé vál
nék is: kitűnő befektetés ez a jövőre! Mindnyájunknak jót tenne valami efféle,
főleg, míkor kezdünk rájönni, hogy alaposan túljutottunk a mezzo del' cammin'
di nostra vita-n!

Két szép nagy levelét megkaptam, - sajnos, a rokoni címet elhánytam. és
így nem tudom hova visszaküldeni. (Mea culpa l) A szép, békés leírásokat, déli
hangulatokat nagyon élveztem belőlük.

Abból, hogy ilyen nehezen jutottam el a válaszlevélig, ne csak nehézkessé
gem (helyesebben talán Iustaságom) jelét lássa, hanem annak a keserves, ideg
feszítő időnek nyomát is, amelyet átéltünk ezekben az időkben. A történelem
most igazán az idegeinkben dolgozott. A kétszeri hajszálon-rnúló háborús vesze
delem, az elnyúló, félbemaradó, kiújuló, megalázó tárgyalások, a magyar társa
dalom kétségbeejtően éretlen viselkedése, a kormány három fronton való élet
halál küzdelme, az egyre növekvő, egyre butább és egyre aljasabb nyilas-izga
tások, - persze mindez az egyetemen belül is, nyugtalanság, tüntetések, vere
kedések stb., stb., - mindez éppen nem volt alkalmas a nyugodt elmélyedéshez.
Szabad perceimet pedig - a szó betűszerísrtí értelmében - éjjel-nappal Páz
mány-könyvemnek kellett szentelnem, mert így is elkéstem vele a megállapított
időről (már nem is jelenhetik meg karácsonyra!). Ehhez még családi nehézségek
is járultak: Olga unokahúgom állás nélkül maradt, - 'hála Istennek, már elhe
lyezkedett azóta. Saját külön izgalmaim István királyom reprízével kapcsolatban
találtak meg.. Dec. 5-én, a Kormányzó névnapja előestéjén díszelőadásként hozta
a Nemzeti. Életem legnehezebb napjai közé tartozik a próbák egy hete. Hosszú
volna részletesen leírni a dolgokat. A lényeg, hogy Németh Antal és a nyilasok
elkeseredett harcban állnak egymással, amely akkortájt talán a legkiélezettebb
periódusban volt. Komolyan félni lehetett, hogy botrány .lesz az előadáson, vagy
hogy megtámadnak lapjaikban. Baj volt két színésszel is, így az előadás két
oszlopával. .. aki bizonyos dolgot nem akart eljátszani benne (amiben azonban
én is igazat adtam neki), - a vad-macska Németh csak azért is követelte, ("mert
ezeket a gazembereket provokální kell!" - kiáltozta). Nagynehezen tudtam csak
személyes' beavatkozással elsimítani az ellentéteket. Aztán a két új nőszereplő

őszített meg. Tasnády Ilona nem akart Gizellát játszani, (mert nem akart öreg
lenni a színpadon - persze, nem ezt mondta). Az új Gyöngy pedig oly kelle
metlenre modernizálta az alakot, hogy viszketett a tenyerem. Végül a jó Isten
(és Táray kedves, okos, türelmes munkáía, aki a rendező volt) megsegített, és
minden remekül ment: gyönyörű előadás volt, nagy siker és teljes nyugalom. A
színészek felülmúlták önmagukat. Ezen kívül még a rádióban olvastam fel verse
ket december elején. Egyébként a Pázmány-könyvön dolgoztam lázas tempóban.
Sikerült is befejeznem, és a nyomdába adnom. Azóta az esztétikáé vagyok, mást
nem is csinálok az órákon kívül mint ahhoz olvasok és elmélkedem.

Azazhogy - képzelje csak! - van néhány nap óta egy új terv is. Megfog
a mínap az utcán a Takáts: "Régóta akarlak már kérni: írhatnál nekünk egy
imádságos könyvet felnőttek részére, az borzasztóan kellene!" Mikor szabódtam,
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hogy nem érek rá, avval búcsúzott, hogy a "reluctálás" - ami valaha a pápa
választás első feltétele vo\t, már megvan. egyelőre ez is szép eredmény, reméli
a továbbiakat is. Beszéltem róla néhány embernek (Ilmítől kezdve) és mindenki
olyan hevesen követelte, hogy ez mennyíre kell, és hogy ezt nekem kell meg
csinálni, hogy már-mármegingattak. Mit szól az eszméhez? Azóta, akik tudnak
róla, egyre hozzák a gondolatokat és az anyagot: "ennek is benne kell lenni",
- "erről is kellene lenni pár intésnek" stb. Majd a karácsonyi szünetben végig
elmélkedem.

Egyébként az idén nem. megyek sehova karácsonykor. Kedvem sincs a mai
időkben, meg valószínűleg jan. elején el is kezdődik az egyetem. ("pótfélév" a
Felvidékről jövők és a bevonult katonák számára: jan.-feb.-ban. Az idén dupla
munkánk lesz!). Hát így a szent napokon megyek csak Ilmihez, aztán hazajö
vök dolgozni.

Igaz szeretettel kívánok boldog ünnepeket a szép Monasteróban, - és kérek
"egy Miatyánkot annak, az ki ezt írta".

Mit is. szeretettel viszonoz, meg is tetéz emberséggel

a Gazda

Szeged, 1936. dec. 19 (du. 4, a kollokvium előtt)

szeged, 1939. ápr. 4.

Kedves Nővérem,

a lelkigyakorlatunk máSodik napján, kedden, végre hozzájutok, hogy írhas
sak. Nem könnyű ez a mostani idő. Al1ít6lag kínai átokformula: "Élj történelmi
időkben!" Ha így van,' meg tudom érteni. A nyugtalanság, idegesség a levegő

ben van, háború és béke borotvaélen ,táncol, minden reggelre végzetes történel
mi események ébreszthetnek, itthon existenciák tízezrei mennek tönkre. (Miklós
.öcsém is bizonytalan az öt gyermekével.) Mindenki rníndíg izgul, újságolvasás és
rádíóhallgatás, hírek lesése az emberek főfoglalkozása. A magamfajtáké meg,
természetesene lelket tartani, vigasztalni, tanácsolni, - (ez utóbbit vajmi ritkán tu
dok, persze!). - Higgye el, boldog vagyok, hogy épp ebben az évben élhet
Monasteróban: legalább' egy jóemberemet tudom kívül ezen a világfertőzésen.

Ami engem illet; persze, nem- szabad, nem is akarok panaszkodni. Az Isten
engem míndig csodálatosan megőriz az efféle tömeginfekcíótól, "kedélyem derűs"

.......... ffilndl az egyszeri piarista novicius írta szüleinek, mikor kitették szűrét a
rendből. Az esztétika nagyszerű védőoltás az ilyenek ellen: annyira elméleti és
annyira szép és érdekes, hogy függetlenné teszi az embert a körülményektől.

Mindössze kicsit fáradtabb vagyok, mint máskor,· egyéb bajom nincs. (Ennek,
persze, kézzel fogható okai vannak: nem volt karácsonyi pihenésem, egyrészt
a történelmi események, másrészt a január elején kezdődő felvidéki "pótfélév"
miatt. Az óráim száma is nagyobb egy nem-könnyűvel (összefoglaló irodalom
történet a felvidékiek számára. Most húsvétkor sem mozdulok ki otthonról: Ilmi
nincs Pesten, hát inkább dolgozom, és alszom idehaza. Majd pihenek a nyáron,
- ha a Vezérek engedik). Egyébként azonban semmi bajom. Egy kurta kis
háromnapos influenzán én is átmentem, meg néhány hete egy hétig őriztem az
ágyat egy balbokabéli csonthártyagyulladással (rándulásból), de ez igazán tűrhető

adó a betegségnek. Sem jókedvem, sem munkakedvem és bírásom nem bénult
meg. Pázmány sajtó alatt van, a könyvnapra megjelenik. Az esztétikán vígan
dolgozem. Az imakönyvet (már a tervét) most veszem elő a húsvéti szűnetben,

mert Takáts sürgeti. Mit szól ehhez a beosztáshoz: I. Isten és én / napi imák,
gyónás-áldozás, keresztség, bérmálás, szentséglátogatás, ker.. élet, elmélkedési lel
kiolvasmány, keresztút, olvasás, imádás./ ez az, amit ajánlott levelében is! / stb.
Persze, itt is, és mindenütt sok rövid és tömör tanítással! / - II. Család I
házasság, gyermekek, szülők, barátok, stb. - III. Egyiitt az Egyházzal / mise,
liturgia, ünnepek, parancsok, tilalmak (Párbaj, index stb.) bőjt, predikáció, Actio
Cath. stb., - IV. Hivatás és felelősség (munka, szolgálat, szoc. kötelességek, imák
másokért). - V. Szent magyarság (magy. hivatás, hazafias kötelességek, magyar
szentek stb.) - VI. Szentek egyessége. (egyházközségi élet, kat. megnyilatkozá
sok, missziók, egyházi rend, ima a papokért stb. - Szentek, imák a szentekhez).
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Igy valahogy gondolom. Sok utalással jó könyvekre (míssale, zsoltárok, Szent
Vagy Uram, Kempis, Filotea stb.)

Közben megesett az 50 éves ünneplés is. Díósy kollégám leleplezett a sze
gedi újságban, átvette a Nemzeti Újság, és elkezdtek "ünnepelni". A Dugonics
T. gimnázium még mellszobrot is készíttetett rólam, - a Klosz (bizalmas kör
ben), a hazáért ezt is elviseltem, szerencsére nagyobb nyilvánosságot él tudtam
kerülni. Sok szép üdvözlést kaptam, közte a Ranolderból két szép művészi lapot
(egyiket a prepáktól). - A sienai üdvözlés pontosan a napra érkezett: jól ki
volt számítva. Meghatva köszönöml A babérleveleket odatűztem a Donatello
Annunciatiójának képéhez, ami az íróasztalom fölött függ. (Annunciatio napjára
most - levele nyomán visszahatólag ímádkozgatokl) - Felolvastam verseket
Komáromban, szép ünnep volt. A bevezető beszéd kapcsán Bíró Lucián bencés
átnyújtott egy fiú- és l~ány-dolgozatot: 5 éve a Hajnal szerelmeséről írtak érett
ségi írásbelit. Kedves gondolat volt. Aprilis 15-én Győrben fogok szavalni, az
Orsz. Irod. és Műv. Tanács rendezte irod. ünnepélyen, 23"-án Kassán (Actio Cath.).
Laetare-kor a pesti Zeneakadémián a Klosz tavaszi estjén olvastam tavaszi ver-
seket. Hát így zajlik az élet.' -

Az Egyetemen a rendes üzem folyik. Sajnos, Kratochfill, a tanársegédern
újra Párisban van,ösztöItdíjjal. Paku Imre a könyvtárnokom, most SChmidt
prof. leánya (III. éves bölcsész) is segít neki. Néhány kedves felvidéki hallga
tóm is lett, közte három derék katolikus ~ssai leány is. Most az idén Kezdtem
egy új műfajt: szövegolvasást és magyarázátot. Az első félévben középkori pró
zát, most széphistériákat, Nagyon jól beválik. Szeretik.

Hát most már annyit írtam magamról, hogy szinte szégyellem. Dehát tudom,
hogy a távolban az ilyen érdekli legjobban az embert.

Nagy együttérzésselolvastam, amit nővérének válságáról írt, és még inkább,
amit kedves édesanyjáról." Ha valamit, akkor ezt megértem és átérzern. - És
átérzem a hidegről szóló helyzetjelentéseket is, ezt is próbáltam Rómában és
Firenzében (igaz, hogy mire Sienába értem, már tavasz volt l), De talán már
vége is van a hidegnek. Most aztán igazán szép lesz a virágos vidék! (Ugyan
hol lehetnek a leutazó magyarok? Nem sejtem. Ellenben szomorúan olvasom a
hírt Pestről, hogy valószínűleg meghiúsul a szép gondolatom, hogy találkozzék
Ilmíékkel. Kár! Kedves gondolatom volt. - Egy percig gondoltam rá, hogy velük
menjek, de hamar el kellett ejtenem kettőnél több okból. Köztük nem a leg
fontosabb, de elég- erős az is, hogy nem érzem magam képesnek most arra a
nagy strapára, amit az ilyen rövid idő alatt nagy utat bejáró expedícíó jelent,
főleg a múzeum-járás, (ahol elsősorban kellenék kalauznak). De vannak erősebb

okok is, erkölcslek és anyagiak egyaránt. Igy most itthon allelujázom, illetőleg

a két ünnepre kimegyek Szegvárra a szoc. testvérekhez misézni, az ide egy ugrás.
Ilmiék a körülményekhez képest jól vannak. Katit meglátogattuk együtt

Baján a múlt hónapban. Szépen fejlődik, ha nem is viharok nélkül. Most szom
bat este náluk voltam, mikor megjött á vakációra. Rémesen nő! - Ilmi regénye
(Éviék a Balatonon) megjelent, volt is sikere, bár én nem érzem olyan jónak,
rnint az első volt. Sokkal jobb nekem az a regénye, amely most folyik a Nagy
asszonyunk-ban (A kis nagynéni története). Most különben merész terven: fel
nőtteknek szóló regényen töri a fejét.

A kilenc novénát nagyon szépen köszönöm, nagyon rámfér a jó lelkek imád
sága! - Ellenben van a levélben "egy mondat, amelyet nem értek: hogy t. i.
"a verseimről semmit sem akarok mondani", De hát hiszen nekik maguknak
kell megmondaniuk mindent! És mikor nem feleltem még kérdésre rájuk vonat
kozólag . ha tudtam? -. Mo13t nem küldök új verset, mert nincs, - csak ezt
a régit, - mert most ez az aktuális:

Orült vilXígok, őrült emberek
Bódult zűrben kerengenek.
Jőjj, drága nővér, add a kezedet,
Mondjunk ma csendet.

Az édes Isten nagy meleg kezén
Megbú két árva lélek,
És elcsitul és orgonálni kezd
a zűrős élet.

Ebben az érzésben kíván kegyelemteljes ünnepeket testvéri szeretettel

a Gazda
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Reményik Sándor három levele Raffaelli Rafaela nővérnek.

1939. nov.

Kedves Rafaela Nővér!

Sáfrán Györgyi Szegedről küldött nekem most egy kis "Csodásérmet", amely
évek óta, nála van, de csak most, ittlétem alatt tudta hozzám eljuttatni ...

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

Mély tisztelettel

Reményik Sándor

Kolozsvár, 1940. .április 18.

Kedves Rafaela Nővér!

Köszönettel vettem ápr. 4-én kelt kedves sorait, meghívásukat intézeti ünne
pélyükre. 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 azért, mert / a tél folyamán egészségi állapotom sajnos,
sokat romlott ismét. Másodszor pedig azért, mert útlevél-ügyem nagy nehézsé
gekbe ütközik, és ki tudja, mikor jutok hozzá új útlevélhez. így le kell mon
danom egyelőre, a tavaszra amúgy is tervezett pesti útról.

Fáj, hogy nem tudok örömet szerezni. De, hogy némi kárpótlással mégis
szolgáliak, kérem, engedje meg, hogy csatoljam néhány legújabb versemet, amit
ott még nem ismerhetnek. Különben új könyvem készül. amely itt valószínűleg

május hó folyamán már meg is jelenik. A könyvnapon. június elején, talán ott
ís kapható lesz már. S hátha akkor én is künt lehetek, rövid időre legalább.

Szíves elnézését kérve késedelmes és kedvezőtlen válaszomért, vagyok egyéb
ként szelgálatára kész híve

mély tisztelettel:
Reményik Sándor

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. Lát
szólag 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.

Nem is hetek, de hónapok óta halmozódnak asztalomon s fiókjaimban az el
nem intézett levelek, írások, köz- és magánjellegű dolgok, s nekem nincs egy
szíkra erőm ahhoz, hogy határozzák, döntsek, nekifogjak valaminek, kiválasszam
a nagy anyag 'közül a legsürgősebb tennivalókat, és a legkedvesebbeket. a leg
inkább szívem-Ielkem. szerint valókat, a legnemesebb szolgálatra hívókat és köte
lezőket. Úgy látszik, az idegek végső kimerülése ez. Tessék elképzelni: naponta
háromszor járok orvoshoz injekciók végett, hogy egy kis erőt, s legalább órákra
nyugalmat szerezhessek magamnak. Néha az őrület, néha az öngyilkosság hatá
rán érzem magamat, de tudom, hogy ez utóbbit elkövetni nem volna úgysem
erőm; s érzem azt is, hogy voltaképpen nagyon szeretnék még élni, az eddigi
nél Istennek tetszőbb életet. nemcsak versben, hanem általában lélekben, igaz
ságban és másoknak örömet szerző munkásságban. Bocsásson meg kérem, hogy
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mint ismeretlennek - de talán egy. kicsit mégis ismerősnek írok le ilyen soro
kat, de kell magaviseletem magyarázatahöz. Kicsoda értse meg a szív és az ideg
zet legszösnyűbb gyötrelmeit, ha nem éppen az, aki hivatásánál fogva egészen
Istenben gyökerezik, akinek mintegy gyónni lehet, ismeretlenül is. Nem túlzás,
és sajnos, nem képzelődés az, amit írok. Egész életemben rossz idegzettel küsz
ködtem, de különösen 18 év óta alig volt egy évben pár hónapom. mely túrhe
tőnek, vagy jónak, és igazán munkaképesnek lett volna mondható. Végigpróbál
tam a legkülönbözőbb kezelési módokat, néha segített, legtöbbször nem. -S mikor
valami orvosi kezelés segített, akkor is olyan rejtélyes módon, hogy valóban csak
azt a kifejezést. tudtam találni reá: Kegyelem. Bár nem vagyok igazán hivő

lélek, sőt legtöbbször nagyon távol érzem magam ettől, csak nagyon' szerétnék
azzá lenni - mégis mindég, a nagy szabadulások idején azt éreztem kimond-
hatatlan- 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 tűrhe

tően voltam, bár már akkor éreztem, hogy erőltetett verseim felolvasása. Úgy
le tudom már. mérní magamban hajszálnyi pontossággal, hogy mikor bírom tük
röztetni a felolvasás keretében a vers eredeti mély hangulatát, s mikor tér el
messze tőle a lélek. Március közepéíg-végéig körülbelül még tűrhetően voltam,
március 23-án Nagybánván olvastam fel, s azóta nincs többé erőm és nyugal
mam. Pesti útra gondolni sem bírok, de ezt akkor még nem mertem így meg
írni Kedves Nővérnek, míndég reméltem, hogy a kezelés következtében jobban
leszek, s szolgálatára, mely különösen ilyen kedves keretben nekem nagy öröm
is lett volna, - képes leszek. Mind nyilvánvalóbbá vált, hogy nem fog menni
a dolog. Oszintén megvallom, hogy- közben meg is feledkeztem az egészről, a
sok gyötrelem között, különbözö meghívásokat voltam kénytelen elhárítani
magamtól.". Igy Erdélyben, az én drága, most csonka-Erdélyemben is. Székely
udvarhelyre, Sepsíszentgyörgyre 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 ter
vezett kedves együttlétről 'a Ranolder-intézetben, az idén megint le ken monda
nom. Ha tudná jó Kedves Nővér, hogy "világos" és világosan fájó pillanataim
ban mennyire fájnak nekem magamnak ezek a dolgok, bizonyára elnéző lenne.
Hiszen tudom, rnindenképpen az. Azért írok ilyen bizalommal míndenről, ami
velem kapcsolatos. Ilyen körülmények között csináltam a Rendezőségnek még
egy nagy bajt, azt, hogy Tamási Aronnak is elfelejtettem szólni, igaz, nem igen
találkozunk, mert őt másfelé köti le hivatása. Különben is azt hiszem, nehezen
vállalta volna, mert egyedül nem igen szokott ilyesmit vállalni, inkább, ha vala
melyik erdélyi irodalmi csoport; például a Helikon rendez közös felolvasó kör
utat. Legutóbb Nagybányára kellett volna jönnie, s az utolsó percben vissza
mondta, akkor talán ő is betegsége miatt. Igy most nagy zavarba hoztam a
Rendezőséget, Nagyon szégyenem, főleg a késői értesítést, ezt próbáltam meg
magyarázni, s reá mentséget keresni. Csatoltan küldök néhány olyan költeményt,
meíyet ott nem igen ismerhetnek, s küldöm főleg legutolsó, pár nappal ezelőtt írt
versemet, mely sehol meg nem jelent még. Azt hiszem, híven tükrözi utolsó he-

o teim vissza-visszatérő motívumát is.
Vasárnap múlt egy hete, a budapesti Angol-Kisasszonyok intézete volt ná

lam: öt nővér, gondolom, három világi tanár és 65 leány. Úgy szerongtak két
szobámban, mínt a heringek, de jobban szorongtam én belül, mert egészen lé
lektelen voltam, ahogy a vers mondja: Üres kardhüvely. Ök pedig jöttek látni
s hallani a "nagy költöt". Soha keservesebb kontraszt! Az egyik tanár beszédet
mondott arról, hogy mí voltam én 22 éven át az erdélyi és az egész magyar
ságnak!! - Hallgattam a megtisztelő kedves szavakat, s közben gondoltam: én?
Ezek a szavak egy idegen embernek, nundenesetre egy távollevő léleknek szól
nak. Aztán autógrammokat adtam a lányoknak, s nem értettem, hogy minek
örülnek úgy.

Az utóbbi hetek részben sötét és fájdalmas, részben dicsőséges eseményei,
de az egyéni és általános, saját és magyar sors átgondolása nagyon elmélyítették
az én betegségemet is. Volt úgy, hogy ismét nem tudtam szembenézni a dolgok
kal, egyszóval a Lélek hiányát éreztem, s mikor tudtam, - bár egy sóhajjal 
lélekért imádkoztam. Az utca, melyben lakom: Szentlélek utca s hogy vissza-
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· kapta régi magyar nevét, eszembe jutott, hogyén ezen soha sem gondolkoztam :
szírnbolikus utcanév ez, velem kapcsolatban is. A Szentlélek utcájában lakom,
s valóban míndíg Ö simogatott, vagy ragadott meg, mikor igazán éltem. De mi
lyen borzasztó volt annyiszor tapasztalni hiányát. A katholikus hivőknek van
erre nagyon jó szavuk: "lelki szárazság". Az enyém több ennél, nem tudom
meghatározni.

Most ismételten 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. Magamra nézve nem hiszek az ilyen
szenvedés nemesítő és felemelő hatásában. Sőt· rosszá, búnössé teszi az embert.
És valami célja mégis kell, hogy legyen vele az Istennek. De én úgy szeretném
még látni az Ö verőfényes egét egy kicsit. S ma reggel pld. már láttam is, kü
Jönben nem tudtam volna megírni ezt a levelet. Sokszor gondolok szegény Teleki
Pálra s az ő mártírságának titkára. Vajon mért kellett ennek így lennie, S' vajon
mi menthette volna meg őt önmagának és nemzetének??

Ismételten elnézést kérve, maradtam mély tisztelettel

Kedves Nővérnek! igaz híve:

Reményík Sándor

REMÉNYIK SÁNDOR VERSEI

Üres kardhüvely ssól

Kereslek, Lélek 
Szomjazam Reád -
Nem lehetnek szomjasabbak a fák
S a füvek szomjasabbak nem lehetnek:
Harmat s eső után
Mint ahofi:y én aszottan epedek
Lélek, u.tá1U1d.
Mert ime, megüresíttettem megint 
Hogy ne legyek egyéb
Mint hüvely, melyből kiröppent a kard 
Valahol fényesen és véresen
Kbrilűumioztatik:

Biztatni s erősíteni

EO csillagtalan mindenség-homályban
L's a veszedelemre inteni
Minden magyart.
Ahol magyarak élnek, "valahol"
S ta.lán mindenfelé
KÖTÜlhordoz:tatik
V éresen és fényesen a kard.
És én megűresittettem megint
S talán véglegesen,
Hogy kóboroljak sírón, gyáván, gyermekesen
És test szerint.
Valahol én mindenkivel vagyok
S itt i nincs senki velem.
Mivél megüresittettem megint
Kóborolok síránkozón
A beteg testnek törvénye szerint.
Van-e szomorúbb, s nevetségesebb
Egy élőn s .érzőn földbeásott,
Eltemetett
Rozsdás és üres kardhüvelynél?
Mondjátok, én édes testvéreim,
Van-e szomorúbb ennél?
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