
A HOMÁLYBÓL 

M A G Y A R Í R Ó IDEGENBEN 

Alig néhány hónapja tárta ki kapuját a Magyar írás fiatal magyar 
írók előtt, amikor az amerikai Cleveland városából vaskos paksa-
métát hozott a szerkesztőségbe a posta: A Jó hinni kéziratát. A regény 
szerzője Reményi József, előttünk jórészt ismeretlen író. Holott 
akkor már egy évtized irodalmi működése volt mögötte, ha ritkás is, 
érdemes. A Jó hinni éppannyira visszhangos és tiszteletet parancsoló 
volt, amilyen szerény és halkszavú volt ő maga, a regény írója, amikor 
1923 nyarán megjelent közöttünk, s a Margitsziget lombjai alatt 
beszélt — fiatal kora ellenére — mozgalmas múltjáról. 

1892-ben született Pozsonyban. O t t járta iskoláit, folytatta jogi 
tanulmányait. Azután újságíróskodott, előbb itthon, majd Bécsben, 
ahol a Kereskedelmi Akadémiát is elvégezte, kelletlenül — mint 
mondta. Közben a Hét és a Nyugat lapjain versei jelentek meg, és 
Pozsonyban kiadták két novellás könyvét : Akik árnyékban élnek 
(Stampfel, 1913) és Éjféli emberek (Angermayer, 1914) címmel. Ez 
utóbbihoz Juhász Gyula írt előszót. Reményi nyughatatlan, tovább 
vándorol. Berlinben biztosítási tisztviselő, Párizsban riporter, Zürich-
ben címíró, Münchenben házitanító. És magántitkár és újságlevelező 
és író és fordító és — álmodozó. Fürge fölvevőkészsége és kitűnő 
nyelvérzéke töméntelen könyv elolvasására és idegen nyelvek töké-
letes elsajátítására képesíti. Filozófiát, esztétikát, szociológiát tanul. 
Sokoldalú tapasztalatai útján világképe kitágul, emlékvagyona gazda-
godik. Eletének döntő fordulatához jutott , amikor a magyar Külügy-
minisztérium kinevezte helyettes titkárnak a philadelphiai konzulátus-
hoz. Ám nincs türelme hivatalnokoskodni. Egy évig maradt ott, 
azután magyarnyelvű hetilapot szerkesztett és angolnyelvű cikkeket 
írt. 1915-ben hazautazott, egy ideig a Nap című délutáni újság munka-
társa volt, majd állástalanul lézengett. Visszatért Amerikába, Cleve-
landban telepedett meg. Nyelvleckéket tartalmazó hetilap kiadója, 
nyomda társtulajdonosa, a Szabadság napilap munkatársa. 1918-ban 
Papolczy Margitot, a jónevű amerikai színésznőt vette feleségül. A 
Cleveland Foundation társadalomtudományi társaság megbízásából 
a bevándorlási kérdést tanulmányozta, s mint e kérdés szakértőjét 
és tudós szociológust 1923-ban a Cleveland Trust Company Közép-
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európába küldte helyszíni vizsgálatra, a kivándorlás okainak föl-
derítésére. 

Itthon a Jó hinni szinte szétfeszítette a Magyar írás kereteit. A könyv 
kiadása tágította a Magyar írás könyvsorozat egyoldalúságát, amely 
eddig a főszerkesztő versesköteteinek kiadására szorítkozott. Lelkes-
hangú költeményeket írtak szerzőjének Raith Tivadar, Tamás Aladár, 
Komor András és Kail Irma, továbbá a két szerkesztő, Ra i th és 
Melléky Kornél érdeme szerint méltatják a regényt a Magyar írás 
lapjain. 

Visszatérve Amerikába Reményi előbb társaságokban, klubokban 
tart előadásokat, majd a clevelandi Western University összehasonlító 
irodalomtörténeti tanszékére nevezik ki rendes tanárnak. A modern 
európai költészet és próza volt főtémája, az egyetemen és a televízió-
ban. A Books Abroad című folyóirat rendszeresen közli magyar tárgyú 
cikkeit. Az amerikai írókat ismerteti magyar lapokban, e cikkeketja 
Franklin kiadóvállalat a Kultúra és Tudomány sorozatában gyűj t i 
össze 1927-ben. Egymásután jelennek meg újabb regényei, legelőbb 
a Jó hinni folytatásaként az Emberek ne sírjatok. (Berlin, Voggenreiter 
Verlag, 1926. A Voggenreiter ezidőben, a húszas években magyar 
kiadó részleget tartott fönn, amely magyarnyelvű könyvek m e g -
jelentetésével foglalkozott. Itt jelentek meg egyebek között Gál János : 
Jókai élete és jelleme, Trócsányi Zoltán: A régi magyar irodalom breviá-
riuma Gyöngyösiig, továbbá Bárd Oszkár, Egri Viktor és Toma István 
művei.) A Jó hinni harmadik folytatásaként következett az Élni kell 
című regény (Kassa, 1931). Még előbb adták ki a Lesz-e reggel című 
Reményi-regényt (Kassa, 1928), azután a Szerelmesek voltak c íműt. 
(Franklin, 1936.) Idegenben című versgyűjteményét a Genius adta ki 
1934-ben. A clevelandi egyetem tanáraként működöt t 1956-ban be-
következett haláláig. 

Haláláról itthon csak a Népszava emlékezett meg. De a Londonban 
megjelenő The Slavonic and East European Review, University of London 
szép nekrológot adott ki róla. Halálával — írta a gyászjelentés — 
megszakadt a szoros kapcsolat a magyar irodalom és az angolul 
beszélő világ között. Munkájának csak kis részét alkották a magyar 
írókról szóló tanulmányok. Azoknak lett a szószólójuk, akik a közép-
európai és amerikai kultúra közötti távolságot igyekeztek áthidalni. 
Erről az 1915-ben megjelent Amerika című és az 1916-ban közzétett 
Sárga szekfű című írásában adott tanúságot, reményekkel és félelmek-
kel eltöltötten. Minden írásának főtémája — állapítja meg a kiad-
vány — az emigrációs probléma, az amerikai magyar élet. Verseinek 
is ez a lényege, amelyekre inkább precizitás, mint érzelmi töltés 
jellemző. A Budapesten megjelent Idegenben című verskötete a remél t -
nél kevésbé volt sikeres, mer t sem ő, sem a kritika nem vette észre, 
hogy mennyire eltért a megszokott magyar irodalmi sajátságoktól, 
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hiszen már tárgyában is az amerikai talajban gyökerezett. Irodaim1 

működésének méltatása után megállapítja a jelentés, hogy Reményi 
volt az első magyar író, aki lelket igyekezett önteni az amerikai 
magyarokba, abban az időben, amikor már csaknem elveszítették 
gyökerüket. Negyven évig azon fáradozott Reményi , hogy terjessze 
a magyar kultúrát az idegenben. 

Akik még helyét keresték odakinn, elsőként említsük Ignotus 
nevét, aki lelkesen írt a Szabadságban Reményiről .* Azután Vasváry 
Ödön, az Amerikába kivándorolt magyarság történetének kutatója 
buzgólkodott Reményi méltó megbecsülésén. Leghasznosabb, iro-
dalomtörténeti szempontból is legeredményesebb volt August J. 
Molnár professzor, a Rutgers egyetem előadója, az Amerikai Magyar 
Tanulmányi Alapítvány igazgatójának működése. Molnár professzor 
a Hungarian Writers and Literature, Modern Novellists, Critics and Poets 
cím alatt gyűjtötte össze Reményi magyar vonatkozású amerikai 
írásait, 1964-ben. 

A könyv borítólapjának fülszövege ismerteti, hogy 1906 óta ez 
az első hosszabb lélegzetű könyv magyar irodalomról magyar nyel-
ven. Reményi József a legkiválóbb szószólója az USA-ban a magyar 
irodalomnak. Több mint harminc évig volt közvetítője az aránylag 
új amer ika i -magya r társadalomnak, s áthidalta a kulturális távol-
ságot Közép-Európa és Amerika között. Mindkét nyelven írt és 
mindkét országban jelentek meg könyvei. Nemcsak a magyar írókat 
ismertette az amerikaiakkal, de magyar nyelven is írt az amerikai 
művekről. Ú g y elbeszéléseiben, mint verseiben és esszéiben amerikai 
tárgyú témákról írt magyar nyelven. 

A magyarországi Reményi-irodalom az évek folyamán több-
kevesebb szóval, de általában elismeréssel számol be Reményi írói 
alkotásairól. 1913-tól 1937-ig közel negyven írás jelent meg a Nyugat-
ban, vers, novella, tanulmány, róla, tőle. 1922-től 1927-ig húsz a 
Magyar írásban, 1928-tól 1938-ig mintegy harminc a Literaturdban, 
s egy-egy a Híd (1927), Napkelet (1927), Pásztortűz (1927), Protestáns 
Szemle (1929 és 1932), Erdélyi Helikon (1929 és 1933), Új Magyar-
ország (1946), Tiszatáj (1948), Magyar Szemle (1957), kereken tehát 
száz Reményitől vagy Reményiről szóló írásmű. Legfőképpen a 
Nyugat kíséri figyelemmel régi munkatársának írói működését, fejlő-
dését. Elsőként Jász Dezső számol be az Éjféli emberek című novellás-
kötetről a Nyugatban (1913, II. 519.). Boldogtalan, céljuk vesztett és 
hitetlen emberekről beszélnek a novellák. Kilátástalan és búbánatos 
jövőjük miatt a jelenük is alig elviselhető. Őszinte, véres lírája kissé 
zavaros modorosságban nyilatkozik meg, amelynek ragasztó anyaga 

* 1927. február 14-én Gergely Lajos ir Az Emberben (New York) (New Jersey) 
cikket REMÉNYI JÓZSEF: Emberek, ne sírjatok címmel. 
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még nem köt jól meg, de írójának tehetségében csak bizakodni lehet. 
Azután a Nyugatban a finomtollú költő, Havas Gyula ír kritikát a 
Messzeségek című novellás kötetről (1917, I. 141.). Havas rátapint 
Reményi eredendő szubjektivitására, és ennek ellensúlyozását látja 
a német íróktól tanult fölényes hűvösségben. A polgár és művész 
harca tükröződik vissza egy lélek rezdüléseiben, a zavaros gondolatok 
között föl-fölbukkanó üde képekben. 

A visszhangosabb, szélesebb nyilvánosságot szolgáló kritikák, 
megemlékezések a Jó hinni sikere után jelennek meg. A Magyar írás 
méltatásain kívül Halász Gyula taglalja elismerően a regény jelentő-
ségét (Nyugat, 1923, I. 713.). A háború és forradalmak eseményeiben 
megviselt ifjúság hitkeresése, a lét értelmének igazolása, a szépség és 
igazság tiszteletének megőrzéséért vívott küzdelem a vonalvezetése 
a regénynek, amelynek végső kicsengése a jó hinni. 

A Jó hinni lelki hullámai nem simultak el Amerika partjainál, sőt 
még viharosabban csapkodnak az új világ földjén. E viharok lecsapó-
dásai az Emberek ne sírjatok, és az Élni kell című regények. A Jó hinni in-
tése már nem elegendő az amerikai, a megváltozott élet terheinek elvise-
léséhez, a hitért a küzdelem fokozódik, és kényszerűen átformálódik 
a kell hinni kategóriájává a nehézségekkel szemben. Kell hinni! 
hirdeti, erősítgeti Reményi, és nem leplezheti, hogy a buzdításra 
önmagának is szüksége van. Ha a Jó hinni Barth Jancsija még csak a 
vallástól és a szocializmustól távolodott el, mikor ifjúságára rászakad-
tak kora történelmének eseményei, odaát Mr . John Barth számára 
mindenfajta egyéb illúziót is megtagadott az élet, és számára már 
csak a hinni kell! kemény követelménye maradt, ha meg akarja 
őrizni életerejét, amely a küzdelemre képessé teszi. Reményi egész 
lényével átérzi honfitársainak sorsát, akikbe hitet igyekszik betáplálni, 
miközben önmagát is bátorítja. 

Raith Tivadarnak a Jó hinni megjelenése után küldött levelére 
Reményi a következőkben válaszolt Magyar író Amerikában cím 
alatt: „Csak magyar írónak lenni Amerikában beteg és rendellenes 
állapot Miután kevés az irodalmat életszükségletnek tekintő 
magyar az Egyesült államokban, tehát magyar írónak lenni feltétlenül 
lelki elszigeteltséget jelent. . . és megmaradni magyar írónak Ameriká-
ban egyértelmű: kifejezhetetlen alázattal és tisztelettel lenni a lelki 
életet hangsúlyozó európai múlt iránt. . . továbbá romantikus szere-
tettel az iránt a sajátságos muzsika iránt, amelyet a magyar nyelv a 
kimondottan amerikai légkörben nyújt. . . " 

Barth Jánosnak az amerikai életben feltörő újabb viszontagságairól, 
lelki problémáiról Kosztolányi Dezső ír a Nyi la iban az Emberek ne 
sírjatok ismertetése kapcsán. (1927, II. 799.) Néhány életrajzi adat 
után közli, hogy odakinn a regény írója tisztelt és becsült nevet szer-
zett. A Jó hinni című f inom regénye után — amelyben az álmodozó 
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kamasz, a serdülő ifjú lelki konfliktusait ábrázolja, — új regénye az 
amerikai kalandos-küzdelmes életét festi, és a talaj vesztett, gyökér-
telen állapotot végül is otthagyja és hazajön. De i t thon megváltozott, 
idegen környezetet talál (Horthy korszak!) és már maga is meg-
változott. Már nem európai. Az amerikai élet már rásütötte bélyegét 
az európai lélekre. Visszamegy Amerikába, Clevelandba, ahol egész 
utcák beszélnek magyarul, de már angol szavakkal keverve, és már a 
szónak sincs magyar zengése. A regény útirajz, lélekrajz, olyan úti- és 
lélekrajz, amelyben a megtett út a lélekben játszódik le. 

Az Élni kell című regényről Schöpflin Aladár ír recenziót a Nyugat-
ban (1932, II. 499.), majd a Szerelmesek voltak címűről. A témakör 
ugyanaz: az emigráns élete, az asszimilációért folytatott küzdelem. 
Ú j világfelfogást kell elsajátítani, és ez az első generációban lehetetlen. 
Csak kompromisszummal lehet áthidalni, jól-rosszul. Igazi amerikai 
csak a második nemzedék tagjaiból lesz. És itt merül föl az új konflik-
tus: a szülők és gyermekek közötti súrlódás, vagy éppen ütközés, 
a régihez való konzervatív ragaszkodás és az újonnan elfogadott elvek 
között. S ha még az amerikai élet is a bevándorolt ellen fordul, kész 
a tragédia. Reményi érzékletes, szemléltető módon írja le az amerikai 
élet bonyodalmait. 

Az Amerikai írók című kötetről is Schöpflin számol be a Nyugatban 
(1927, II. 191.), amely tizenhét amerikai író arcképét foglalja egybe. 
Az író a művészi követelmény magasságából vizsgálja alanyait, 
keresi az európaitól eltérő különleges amerikait. N e m az elfogadott 
amerikai értékelést veszi át, hanem európai mértékkel mér. Nagy-
igényűen, mélységesen komoly művészi szándékkal, beható ismere-
tekkel. 

Babits Mihály az Idegenben című verskötetet bírálja (Nyugat, 
1934, II. 503.). Bármennyire is megbecsülik Reményi t odakünn, 
mégis, szellemének gyökerei nem tudnak táptalajhoz jutni az idegen-
ben. Verseskönyve szerelmes üzenet, s egyben vallomásos dokumen-
tum a magyar irodalom egysége mellett. Verseiben élesen kirajzolódik 
az a sivárság, az a szellemi vigasztalanság, amelybe a kivándorolt 
belesüllyedt. 

A Nyugatban és a Magyar írásban közölt kritikákon, ismertetéseken 
kívül még néhány folyóiratban jelennek meg Reményiről szóló 
cikkek, a legtöbb 1927-ben: a Híd, Napkelet, Literatura, Pásztortűz, 
Protestáns Szemle, majd később a Magyar Szemle lapjain (1957). 
1948-ban Képes Géza emlékezik meg róla Egy haladó amerikai magyar 
költő címmel a Tiszatájban. Küldetés a szerepe, — írta Képes — 
önzetlen magyarságtudata diktálja ezt. Gonddal, aggályoskodva írja 
verseit. Tudós költő, magányos lélek. Ihletforrása egyedül az anya-
nyelv. 

Reményi munkásságáról megemlékezik Komlós Aladár a Magyar 
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író a háború után című és Várkonyi Nándor , A modern magyar irodalom 
című könyvében, — valamint Béládi Miklós és Zrinszky László. 

Horvát Henrik óta nem volt ily gazdag tárházzal rendelkező, 
érdemes ismertetője, népszerűsítője a magyar irodalomnak, mint 
Reményi József. Míg Horvát Henrik a német nyelvterületen, 
Reményi fáradhatatlan, lelkes buzgalommal igyekszik közelebb 
vinni a magyar írókat és műveiket az angolnyelvű olvasóhoz, az 
angol és magyar nyelv összevetésével, az összehasonlító irodalom 
eszközeivel, gyakran meghökkentő analógiák alkalmazásával. A 
távoli magyar irodalom patakját ömleszti be az angolnyelvű, s ezzel 
a világirodalom tengerébe, és éppily eltökélt következetességgel 
törekszik a hazai olvasóközönséggelJ megismertetni az amerikai 
írókat. Mindent fölhasznál tervei keresztülvitelében: könyveket, 
enciklopédiákat, folyóiratokat, — cikkekben, tanulmányokban, for-
dításokban, — egyetemen, televízióban, rendezvényeken, társaságok-
ban. Szándéka egybevág azzal a törekvéssel, amely a Magyar írásnak is 
célkitűzése volt Reményinek a folyóirathoz kapcsolódása idején : nem is-
mer sovinizmust, viszont az internacionalizmust sem értelmezi sajátkul-
túránk rovására. A kölcsönhatás elve a programja, nem egymás másolá-
sa, utánzása, hanem az egymástól kapott vagyonnal való kiegészülés. 

Több mint negyven író művével tár kaput a magyar irodalom 
tájaira, a számára mindig visszavágyott, elvarázsolt kertre. E tanul-
mányok mindegyike sokkal inkább vallomás, mint értékelés. Remé-
nyi igazában sem ott, sem itthon nem élt, hanem a könyvekben, 
amelyeket olvasott, átérzett, elemezett, továbbadott. Egy centri-
petális, és egy centrifugális erőhatás forgatagában szédelgett, mint egy 
űrhajós, az egyiknek mágneses vonzásában szinte-szinte szemre-
hányással reagált, hogy nélküle, és elérhetetlenségében is létezni és 
hatni tud — és a másiknak taszításában, amelyet csak körüljárni 
tudott, anélkül, hogy szilárdan megvethette volna a lábát. Múltjának 
első huszonegy éve tömören, összefogottan állandósult benne, míg 
a többi negyvenhárom csak föllazultan osztódott szét, holot t sokkal 
kevésbé volt mozgalmas-kalandos, mint első, ifjúi korszaka. A mag-
vetés, az aratás, a begyűjtés évadjai múltán a termés iránt érzett áhítat 
érzése töltötte el. A saját műveinek legnagyobb értéke, hogy az 
énregények eleven vére öntötte el, az átélés tapintható lüktetése érez-
hető bennük. Lelki jelenségeket ábrázolt, s ezeken keresztül idézte föl 
a gyakorlati élet lényegét. Itthon a maga generációjának, életre 
készülésének akadályaiban, odakünn honfitársai sorsának gondjaiban 
együttélve, nehézségeit, keserűségeit megosztva, átérezve, érzékletes 
megjelenítésben. Humanizmusa szívig-vérig meghatóan őszinte, 
s ez némileg korlátozza ítéleteit. A földhöz ragadt szegény embert 
nem vértezte föl az amerikai „bizniszért" való küzdelemre, annál 



464 A homályból 

kevésbé, mert hiszen az otthoni földjéhez tapadó szegény embert 
éppen a „biznisz" vonzotta ki, és éppen a vágyott cél küzdelmei 
váltak elrettentővé. És hiába volt a hit hirdetése és hiábavaló volt 
minden — bár helyénvaló — érvelése, ez érvelések sugárzása csak 
befelé hatott, kívülről nem védett. És a hit támasza és a költészet 
mámora sem védte őt magát sem, a valóság sivárságával szemben, 
és nehéz eldönteni, hogy a kemény, kegyetlen élet, a megújuló 
csalódások és harcok közben ismételgetett hinni kell! követelménye 
erő vagy gyöngeség, győzelem vagy legyőzöttség eredménye. Az 
ádámi sors imperatívusza: küzdj és bízva bízzál, nála is végigvonul, 
és uralkodik. Reményi szembenéz a valósággal, és ez türelemre és 
tűrésre mutat, a nehézségek elviselésére, de a türelem n e m alkalmas 
a szenvedélyek kifejezésére, és nem alkalmas a szenvedélyek felszítá-
sára. Csak tűrésre ösztökélt, csak hinni kellre buzdított, és nem szenve-
délyes helytállásra. 

Amerika nem Párizs, nem a mindenkit , s mindenekelőtt minden 
művészt magába szívó európai talaj, Amerika, ez a rideg-hideg föld 
nem könnyen hasonít, nem könnyen olvaszt be. A különbségek nyújt-
ják a leghívebb megfigyelés lehetőségeit. A mindenkori szükségletek 
és az ideál, a lépten-nyomon való összeütközésre vezet. Ehhez nem 
kell Reményinek, még költőnek sem lenni. Az individuum olyan 
társadalomba kerül, amelyben az egyéniség nem kívánatos a tömeg-
termelés számára. A pénz a lét forrása, a törtetés a beilleszkedés föl-
tétele, a bankó zörgése a legszebb zene. Reményinél a kivándorolt 
mérlegének egyik serpenyőjét nem a kiábrándultság, hanem az 
ábrándok hiábavalósága süllyesztette le. 

Reményi hiába telepedett le véglegesen Amerikában, végletesen 
i t thon maradt. Ha odahagyta is hazáját, ide vonzotta a múlt , az ifjúság, 
az emlékek delejezése, minden porcikáját. A múlt, — egy olyan 
országban, amelynek nincs múltja, most csinálja. Csak kétszer volt 
i t thon látogatóban, de hazavándorlása nem szűnt meg. Egész irodalmi 
munkássága ennek jegyében folytatódott , ezt igazolta magyar írás-
művek fordításával, magyar írók irodalmi tevékenységének ismer-
tetésével, ezt igazolta az a csökönyös igyekezet, hogy régi hazájának 
íróit az újnak bemutassa. 

És ezt igazolta, amiért s ahogy új hazája íróit a réginek nyújtotta. 
Reményi tapasztalja, figyeli, ki is nyilvánítja, hogy az amerikai 

ember milyen kedves, szíves, nyílt. Mégis: titokba könnyebb be-
hatolni, mint az amerikai nyíltságba. És amikor Reményi az amerikai 
írókról, művekről tudósít, óhatatlanul bele kell e tanulmányokba 
olvasni Reményi lelkivilágát, amely már az ismertetett művek ki-
választásánál, témakörükben, bizonyos jellegzetességek kihangsúlyo-
zásánál jelt ad. Amely szinte önigazolást keres arra, mért billen ki az 
emigráns alapállásából, mért sorvadoz a dollárcivilizációban, mért 
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veszti illúzióit a tények kérlelhetetlenségében, mért marad ez az 
újonnan fölfedezett földrész az emigránsnak fölfedezetlen. Ezek a 
tényezők vannak otthon Reményi világában, megvilágításában, más 
hangsúlyok nem érzik jól magukat Reményinél. Azt a jelenség-
világot, azt az irodalmi vagyont, amit itt talál, egy darabig magával 
hordja, néha elejti, lehajol érte, de csak azt veszi föl, ami lényének 
passzív ellenállására használható, s aktivizálásra nem alkalmas. 

Dreiserben az amerikai élet gátlásai által okozott tragédiának íróját 
találja meg, Upton Sinclairben azt, aki dokumentumok sorával 
bizonyítja a kapitalista társadalom életvitelének ellehetetlenülését. 
Sheerwood Andersonban az amerikai életforma sivárságát, hazug-
ságainak leleplezőjét. Jack Londonban az amerikai polgár bénító 
konzervatív felfogását, Sinclair Lewisben az ipari civilizáció okozta 
nyárspolgári, parvenü és ostoba alakjainak fotografálóját. Dos Passos 
az amerikai élet értelmetlenségét, romlottságát nyújtja csemegének. 
Ernest Hemingway az élmények kergetésének és az őt kergető élmé-
nyeknek kiszolgáltatott, lelki élet nélküli átlagember hűséges tolmá-
csolója. William Faulkner az amerikai szentimentális álszenteskedés, 
kitenyésztett szadizmus leleplezője, és az igazságszolgáltatásé, amely-
nek nem az igazság, hanem a kiszolgáltatottság a jellemzője. 

Reményi idealizmusának segítségére szolgál az amerikai regény-
írók realizmusa. De segíti őt másfajta írók másfajta írásainak egész 
sora. Akiket kevésbé kedveltek hazájukban. James Fenimore Coopert 
nem szerették, mert honfitársainak a hibáit ostorozta. Ralph Waldo 
Emerson az anyagiasság ellen küzdött az erkölcsi emelkedettségért, 
a szellem diadaláért. Nathaniel Hawtorne, a diákélet megörökítője, 
reformátor és bűnüldöző. És egyre közelebb kerülünk Reményi 
régi világának ideáljaihoz. Henry Wodsworth Longfellow, a szeretet 
és lelki nemesség apostola. Francis Bret Harte, aki hisz az emberi 
jóságban, a rossz megjavításának lehetőségében, és küzd az egyénért 
a túlhatalmasodott intézményesítés ellen. Mark Twainben a jó és 
rossz, a becsület és gonoszság harcának leíróját látja, aki az egyén 
pártján áll, és keresi az összhangot az egyén és a világ között. Edgar 
Allan Рое a szépség elmúlásáért keres vigaszt. Thornton Wilder az 
érzelmileg leggazdagabb, aki a leghatározottabban keresi az esztéti-
kumot és a szépségideált, az ártatlan lélek, aki éppen ezzel bőszíti 
maga ellen a polgártársait. És végül megtalálja keresés közben azt, 
aki legközelebb viszi az amerikai élet, világkép megismeréséhez, 
Walt Whitmant , aki az emberi test és lélek szépségéről, az élet, az 
egész világ szépségéről dalol. 

A magyar irodalom drágakövekből álló kincsét vitte ki magával, 
s a szállítmány minden darabjából kicsillan az őstalajból kibányászott 
leleten a lélek bányászlámpácskájának tükröződése. És nemes idegen 
valutát térített érte. Állandó ébrenlétben tartja a kiszakadt és haza-
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álmodó író kapcsolatát a két vagyon között. Az összehasonlító iro-
dalomtudomány eszközeivel igyekszik boldogulni: egyrészt az 
amerikaisodott angol típusú házak és európaisított felhőkarcolók 
világa, másrészt a magányos domboldali parasztház világa között. 
Nyelvek, házak, tájak, természet, szokások, hajlam, az egyén harca 
a tömegbepréselés ellen, s az emigráns hiába küzd, be kell törni, 
ha exisztálni akar. Nos, itt van a magyar író idegenben problémájának 
nyitja, a zár, amelynek kulcsa rozsdásan illeszkedik a zárba, s nem 
nyitható-zárható az idegenben élő író kénye-kedve szerint. Ezt a 
sorsot érezte át, osztotta és örökítette meg az Izenet a magyar sorsnak 
című versében: „ . . . M a g y a r Sors, hadd mondjam, / mily rabként 
kezelt, gyötört életed. / Hadd mondjam íme szürkülő fejemmel, / 
miként szolgáltam messzeségedet." 

Amerikai, Akron városában tett rokoni látogatásom alkalmából 
igyekeztem felújítani valamikori benyomásaimat Reményiről, s 
megtoldani, új értesülésekkel, új ismeretekkel. A Clevelandhoz közeli 
Akronba gyakran átlátogatott Reményi , előadásokat tartani. Egy 
időben hetenkint egyszer az akroni egyetemen adott elő, és a Magyar 
házba is belátogatott, főleg március tizenötödikén. Néhány kurzust 
a TV-ben is tartott. Akronban — rokonaimnál is — szívesen látták-
hallották, látogatták előadásait. Szép irodalmi angol nyelven beszélt, 
de erősen magyaros kiejtéssel. Rokonaimhoz küldött egyik írásában 
érdeklődik: „. . .köszönettel venném, ha alkalomadtán megint érte-
sítene arról, hogy televíziós adásaim miként hangzanak Akronban?" 

Előadói követelmény, oktatói jószándék diktálta nyilván ezt az 
érdeklődést, s bizonyára nem írói hiúság, hiszen egész írói és tanítói 
működését küldetésnek fogta föl. Lelkébe csak írásain keresztül 
láthattam, s nem tudom, boldogtalan volt-e vagy csak boldogsága-
vesztett? Mint írónak, volt tere kifejezni magát, mint tanárnak, tudá-
sát továbbadni, s anyagi gondja nem volt. S mégis. . . A műveit 
méltatok általában legyőzhetetlen optimizmusáról beszélnek. Ám 
Reményi egész oeuvre-jét elönti a komorság, nincs egyetlen mosolya 
sem. A Hungarian Writers and Literature borítólapján látható arcképén 
csak egy okos — de inkább a fényképész ösztönzésére reagáló félbe-
maradt, riadtnak ható, félresikeredetten mosolygó szem messzelátása 
figyelhető meg. Ugyanaz a tétova tekintet, amelyet az akroni Magyar 
Ház munkás-látogatóinak arcán volt alkalmam látni, amikor az 
otthonról érdeklődtek. Ezeken a magyar munkásokén, akik sehogyan 
sem tudtak föloldódni az amerikai élet vegyianyagában, akik csak 
fél életet éltek, gürcölve-gyötrődve, szívükben az otthoni kertaljai 
virágok hervadó emlékével. 

Akikkel Reményi annyira együttérzett. 
Özvegye Clevelandban él, törődötten, keserűen, elhagyottan. 
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