
FÉNYI ANDRÁS:

REMÉNYIK SÁNDOR

A halál árnyéka gyakran rávetödött, S ő kicsit míndíg is úgy
élt, mint az őszi fákon megragadt levél: "életen túl, innen
a halálon". Az elmúIással sokszor szembenézett és megbé
kélt vele. Lehajtott fejjel, az "Amen halk mozdulatával"
várta jöttét. A halál jött és elment mellette,

"Elment és szóba sem állott velem,
Csak. megnézett a kalapja alól
Akár az élet és a szerelem." (Jön ..•)

S mos ő is elment. Elvitte az ősz. Az ő ősze, mely olyan,
"mint az őszi Jézus: - Szelíd és alázatos vőlegény", ki föl
szed minden Iöldrehullott levelet és koszorújába köti. Még
pályája kezdetén megírta Végrendeletében "Holtom után ne
keressetek", s mi mégis elindulunk meg-keresni őt az időben

és az örökkévalóságban.
A Fagyöngyök című kötettel jelentkezett először, 1918

ban. Huszonnyolc éves volt; az ifjúkori lázak már hamvadó
ban, lelke tele szomorú sejtelemmel, bánatos borúval !l a
háború árnyaival. Hangja a korabeli lírával rokon dallamú:
szomorkás jambusokban énekli tűnő életét, mely olyan, mint
az iránytű-vesztett hajó csillagtalan ég alatt, a világ, a lét
pedíg keményrekötött, reménytelenül megoldhatatlan örök
csomó,

"Egy rettenetes gordiusi bog
És az marad, mi,q lélek lesz. ki rajt'
Ha16dni, vívni, tépellJdni fog." (Csomó.)

Az elátkozott költő szomorú öntudatával vallja ősének

Vajda Jánost, kivel egy ösvény felé sodorják a habok.

"A szót, mely másnak oly csengiJn, simán .ilJ,
Mi törjük, mint a bűzát amalomkiJ.
Más kifelé csatáz, de jaj nekünk
Magunkba szúr égiJ tekintetünk.
Mást megvigasztal pénz, asszony: talált kincs.
Nekünk az fáj, amire orvossdg nincs.
Néz melegen más lepkére. virágra,
Mi ketten tudjuk, hogy minden hiába.
Nekünk az élet ketrec, fülledt. fojtó,
Benn hitek, csókok, nyugodt álmodások :
Mi tépjük véres ököllel arácsot."

önmaga börtönébe zártan, a szomorúság ködéből egy
szebb, megnyugtatöbb ideál-világ felé nyúl a vágyak csápjai-
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vaL Az én-nel srembe a szenvedő közösséget állítja. ennek
nevében akar beszélni, ezt akarja verseiben tükrözni: "Aka
rom: fontos ne legyek magamnak". Ha azonban kitekint ön
magából, még csak a háborút látja, a vigasztalan vérözönt és
II friss sírokat. De "egyszer talán majd mégis vége lesz", re
méli.

"ÉS akkor; aki visszatérni bír.
Csak visszatér megint a régikez.

A régi hithez, a régi házhoz 
Bcsetbee, tol/hoz. kapanyélhez,
És számon mit se kér. kit se dtkoz."

, A háborúnak vége lett s a vég rosszabb volt a halálnál.
Megindult az "idők lavinája" : forradalom és a harc nélkül
hódítók áradata, Mire Iöleszmélt, "MagyarorS;Zág teste 
Darabokra esve." Ebben az ítéletes időben vált Reményik
azzá, ahogy mindmáig is él a köztudatban: a költő eltűnik ér
zékeny lelkéből föltörő egyéni problémáival s megszdlal az
elszakított Erdély hangja, Végvári. Egy veszni indult ors~g

fájdalmát kell világgá kiáltani, a feladat elől nem fut el,
mert "szólni kell". Úgy, ahogy lehet. Rejtve, titokban, hímes
ssavak selymébe burkolva a tőrt, kösönyös hangokkal gyuj
togatva. Vihar-hordta szikraként száguldják be versei az or
szágot. Demarkációs vonalakon csempészik át, kézről-kézre

adják, mint a feltámadás drága zálogát, az elnyomottak s aki
olvassa őket, tovább hordozza magában a reménységet.

Ugyanaz a meleg, tiszta hang szólal meg a bujdosó ver
sekben, mint első kötetében, de élményszerűbben, kőzvetle

nobb érzelmi erővel hangzik a szó, mely nemcsak zokogni
tud, hanem vad ssílaisággal, keserű gyűlölettel átkozódni is.
A költő elszánt nyugalommal áll a viharban, a vértanúk szi
lárdságával ésa szabadsághősök lángolásával.

,.Nyugodt vagyok.
Nyugodt és erlJs

A kis napok kis gondjtit elvetette,",
Sok balgatag szélmalomharc után
Valamit végre tettem."

A Végvári-versek megrenditően hű naplója annak II né
hény évnek, míg Nagymagyarországból Csonka lett. A költő
hazafias élményei forrtak versekké II pillanat tüzében. Ez az
élményszerűség teszi hitelessé, széppé és újszerűen értékessé
e költeményeket. Az elhalkult vagy üres, kongó szavak kul
tuszává senyvedt hazafias lírát adta vissza a nemzetnek s az
Eredj, ha tudsz, 8egitsetek, Nagy magyar télben című versei
ar. irredenta-költészetnek mintái lettek.

"A kényszerűség nagy píllanatára" gyönge idegeit acél
sodronyokká merevítette, csak népe gondját sikoltotta ajka,
il "az árva nemzetség, Erdély népe" megértette és megsze-
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rette. De mindig ilyen felajzott idegekkel nem lehet énekelni
különösen annak nem, akinek a lelke halk hangú "aoo1
hárfa", mely nem tud trombita hangján dallani. "Fájó, "6
béz, komor" vallomással tárja oda népének a lelkét, hogy
lássa, milyen "szédül{; fejjel és halálra váltan" járt a költő,

míg "az üdvösség borát és az örökéletet" prédikálta.
Ezután is hangot ád hazafias érzelmeinek de szordínő

val, halkan és az idők szellemében. Atlantisz harangoz című

kötetének bevezetőjében írja: . "Isten különös kegyelméből

elváltozott, elfinomult, átszellemült hangon az "Elnémult ha
rangok" újra megszölaltak a mélyben. Azóta egyre szélnak.
Atlantisz harangjai: gyászban győzelem." A harangok közül
a legmegkapóbb zenéjű kétségtelenül az övé. Az új paranes,
mít szertezeng minden kisebbségi magyarnak, az Ahogy le
het modus vivendije.

"Nem csodálkozva már - és csodálkozva mégis,
Hogy rajtunk ez is, az is megesett:
Hordozzuk, testvéreim, ezt a hordozhatatlan,
Kínszenvedést virágz6 életet.
Ahogy lehet, .."

Végvári elhallgatott. "Elmult a pillanat, - Melyben 
a mélyb6l - hangja fölszakadt." új feladatok várnak reá:
élni Isten és saját lelke törvényei szerint, az örök BITóra
bízva az igazságtevést s vállalva azt, ami az ő kötelessége:
"igazabbá lenni."

Két évtized telt a Végvári-versek óta. A költő nem né
mult el. Csodálatos keménységgel írta verseit; elég csak egy
pillantást vetni kötetei sorára, hogy lássuk, milyen állandó
költői forrás voll Osak így, Vadvizek zúgása, AmilhelyMI,
Egy eszme elindul, Atlantisz harangoz, Két fény között,
Szemben az örökméccsel, Kenyér helyett, Romon virág, Ma
gasfeszültség című kötetei tárják elénk e húsz év költemé
nyeit. Hatalmas, áradó folyam. Benne nemes szépséggel,
mindig megmaradó rajzú s ismerősként is míndíg újszerűen

árnyalt arc ringatódzik: - egyik ismertetőjével szólva - új
liránk legfenköltebb egyénisége.

A költészet számára nem játék, hanem Isten-szolgálat a
szépség által. Számos olyan verse van, melyben saját költé
szetét jellemzi s e versekből eszményi ars poetica bontakozik
ki. A nyers valóságba űzi vissza egyik versét, mert nem tu
dott eszménnyé finomodni. Az "Igaz ..." címűben nemes
büszkeséggel állapítja meg, hogy

"Költészetembe nem vittem bele
Más érzést, csupán azt, amelynek volt
l stentlil kapott nemeslevele."

Nemcsak az önkifejezés, hanem az örömszerzés szent in
dulatából is énekel. Ezért oktatja versét szelíd szeretettel:
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"Te azért vagy, hogy elmenvén. vigasztali.
Szellemet idéze, szépséget marasztalj,
S megtérve, megkönnyítsd az én keresztem:
Hogy olyan kevés örömöt szereztem."

Versei "mindmegannyi kenyér" népe asztalán, kenyeret
szel, ha tollat fog keze és új erőt adnak a harchoz szavai,
melyek "halk sebkötések" is. "Orvos-szavak"-nak kell len
niök s gondos lélekkel figyelmezteti őket, hogy semmit sem
érnek, zenéjükre "a harc fölé ha béke nem derül". Ez az
"új poetáknak adott hatalom": az együtt bánkódás édes, fáj
dalmas kötelessége. A költő az a titokzatos varázsló, ki ver
sében az ellentmondások dárdáit szívébe mártva, a vére árán
mínden eLlentétet összebékít. Gondolatok a költészetről címü
értekezésében ugyanazt fejezi ki prözában.. amit a költemé
nyek hosszú sorában hirdetett, mikor így ír: "A költészet
legdrágább gyümölcse egy magasabbrendű élet."

"Jobbik éne tiszta lángja" lobog dalaiban s míkor Isten
ítélőszéke elé képzeli magát, a verseit állítja fiaiként az
Úr elé:

"Ezek az utam mérföldkövei.
Az uiamé, mely Hozzád vezetett.
Értük bocsásd meg félszeg életem,
Helyettem ők éltek. szeretiek;
Ne úgy arassak, ahogy én vetettem,
De ahogy ők »etetiek;"

Szigorú, kemény aszkéta-életet élnek e versek, illetőleg

költőjük. Telve a lélek és test kínjaival, egy minden érin
tésre fokozott erővel megzendülő lélek és végletekig felalzctt
idegrendszer szenvedéseinek gyönggyé szépült emlékei a
Reményik-versek legnagyobb része: "Fájvirág" írja. Zavart
hangok az ének mesteréhez című versében Arany Jánosról
s e jelző még találóbb pontossággal illik önmagára. Nem va
lami érzelgős, szenvelgő szenvedés az övé, hanem a férfi ke
mény, állandó, termékeny viaskodása a nyugtalanság ször
nyeival s a nagy Mértékkel, melyet élete számára eszménytil
megszabott. A szomorúíűz sorsa az övé. "Törvénye az, hogy
ágait lehajtsa". A szenvedéstöl nem riad meg. Bár sokszor
érzi úgy, hogy betelt a mérték, nem bírja tovább, igazán,
lelke mélyéig csak "a terméketlen fájdalomtól" fél. Olykor
még az öröm hangjait is megzengeti hárfája húrjain, ha meg
érinti Isten kegyelme, vagy eltávozik tőle a betegség keserű

pohara.
"És százszor édes érzés: élni, élni,
Szeretni, munkálkodni és remélni:
Vakond-lét helyett, sas-életet élni."

A fájdalom útján zarándokolva Lelke gyakran fürdik
meg az emlékek tavában. Egyre szaporodnak életében a sí
rok, ahogy nőnek az évek s egyre többen lesznek olyanok,
szerettei, kikkel csak lélekben beszélhet. Meghatóan szép
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hangulatúak asok a versek, melyeket a "Romon virdg"-baa
halott anyjáról és szerelméről írt. Az emlékezés úgy kíséri,
mint az árnyék, s ő nem is akar tőle szabadulni. Mert szépek
az emlékek, ha teli vannak. is fájdalommal.

Amint fájdalmasan szép a költő szerelme is: Szerelem?
Nem is lehet ezzel a szóval megjelölni azt az érzést, maly
lelkét egy nő lelkéhez füzi. "Testvér", így hívja, ut a neR,
akit szeret.

"Nem hódttásra indultunk mi el
A végtelenb/H, - csak találkozásra,
Testvér, a mi testvérségünk
Ezért oly ritka, szép és drága.
Nem hajtottuk a lelkünket igába.
Egymás lelkét prédának sose néztük,
Szemmel nem vertük, szóval nem iqéztük.
Maradtunk szabadok a szeretetben.
Maradtunk eg1lenl6k a szeretetben.
Maradtunk testvérek a szeretetoen;

LeheHetfínom érzés, a lélek tiszta lángja, melybe neoa
vegyít rőt füstöt az ösztön, ilyen eszményien elvont lelki sze
relemre alig van példa irodalmunkban.

Szép és világító csoda számára a szeretet: hidalt ver em
ber és ember között. És mindenüvé csodalátó szemmel tekint.
Nem a nagy dolgok, eszmények sóvárgója; édes áhitattal di
cséri a lelki szegénységet és a "csendes csodákra" ébreszti
szemünk. Ilyen lenyűgözöen gazdag csoda-birodalom a ter
mészet. A "Vadvizek zúgása" című kötete a havasok és •
köl~ő találkozásának himnikus megéneklése. A természet ké
sőbb is mindig visszatér költészetébe; színte a népdallal re
kon módon és gyakorisággal indítja el versét ihlető élmény
forrásként valamely természeti kép vagy esemény. A termé
szetet azonban többnyire nem az impresszionisták hangulat
festő, szeniléletnél megtapadó médján ábrázolja, nála a kül
ső jelenség, a szemlélt valóság mindig valami jelentést hor
doz, lelki eseménnyé alakul át. Havasi hajnalon, derengii
félhomály rejti szebája tárgyait. De lassan éledni kezdenek.
a színek s egyszercsak az asztalon felmagasló csokorba.
"gy6ztesen megkékül az Encián". Eddig az objektív kép, a
költő így folytatja tovább a verset:

"Ó, Encián!
Igy álltál felmagasló
Kék csokorban életem asztalán
Kristaly-üvegben - és nem láttalak.
Mert derengés volt életem csupán
S nem láttam, csak alkonyi árnyakat.
Most megkékült. édes Enciánom,
Én édes és egyetlen Életem. -
S látlak - bár alkonyodik mindenütt
A. zivataros és véres világon!"
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A természet tükör: saját életének és az Istennek tükre.
Az Istené, akiért annyi harcot vív költészetében, s aki ki
mondva vagy kimondatlanul szinte minden versében benne
van. Kemény kézzel, jóságos, szent szigorúsággal gyötri gya
korta a költő lelkét, formálja, alakítja, gyúrja s míkor már
szinte elviselhetetlen a szenvedés, megédesíti lelkét kegyel
mével. A költőben néha lázadó, tagadó indulatok kélnek. de
végső szava mindig a megnyugvásé, Isten a béke, a nyuga
lom, a pihenés, a csönd.

"Én nem tudom,
Csak Te tudod a jót
Az örökkévalót.
Az e.qyesegyedül nekem - valót

Pihentess el magadban,
S ha túlhangos vagyok:
Tedd rám a hangfogót,"

Fényi András.

Igy él, szeret, csodálkozik és zsoltározik a költő. És
"lassan őszülnek az évek". "Leadóállomáson áll" a posztján.
ÉS tudja jól, hogy ha jő az őrváltás, a szívesen őrzött posztot
át kell adnia. Sok minden valóra vált, ami rábízatott, "bol
dog alázattal" távozhatott. A költő elment. A "teme1tkező se
lyembogár" kibontotta selyemköntösét s "lenge, lebegő lepke
ként" szállt el a földről. Mi maradt belőle? Egy szép, nemes,
áldozatos élet példája s ennek az életnek lirai naplója. Ver
sek, melyeket az építész pontosságával alkotott "az építész
fia", a hangulat és gondolat egymásbaégett anyagából. Mint
Déva várába Kőmíves Kelemenné, úgy épült bele verseibe
lelkének lírai vetü1ete:eszmeivé érlelt élete. A külső for
mával, rimekkel, ritmussal, versszakokkal nem sokat bíbelő

dött; vizesésszerű omlással szakadtak ki lelkéből a többnyire
jambikus rítmusra leitő, a sorvégeken itt-ott fel-felcsendülő

rimekkel köszöngető szabadversek. melyek az érzékletes, szí
nes, gazdag és szemléletes nyelv szavaival bontogatték ki
a hangulat páráíból a tiszta, ragyogó gondolatot. Költészete
szerenesés szintézíse az új magyar lira hangulati fogantatású
stílusának és a nemzeti klasszicizmus gondolati, a belső for
mát mindíg megőrző tisztaságának. Fejlődéstörténeti jelen
tősége, a mellett, hogy elsők közt szélalt meg azelszakított
Erdély nyelvén, Kerecsényi Dezsővel szólva abban állapít
ható meg, hogy versei nyomáll "a megriadt, bizonytalanságba
vagy meredt ellenállásba kergetett közízlés ismét úg1/ vélte,
hogy önmagára talált, a költészet pedig újra a legteljesebb
em ber- és magyar-közelbe került."
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