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Reményik Sándor költészetéről

Reményik Sándornak az erdélyi magyar irodalom valamikor talán legnépszerűbb költőjének

1944óta, midőn összegyűjtött verseinek két vaskos kötete napvilágot látott, nem jelent meg új
kiadású verseskönyve. Munkásságát a gyanakvás és a félreértés száműzte az irodalmi nyilvános
ság különben mindinkább táguló határain túlra, és sem korai tevékenysége nem kapott elemző
bírálatot, sem kései költészete nem részesült elismerésben, holott éppen e kései költészetének van
jogos helye a magyar irodalom progresszív törekvései között.

A gyanakvás és a félreértés árnyékában Reményik Sándor életművecsendben várta azt a pilla
natot, amikor majd irodalomtörténetírásunk érdemben foglalkozik vele, s könyvkiadásunk sem
zárkózik el teljes,mérték ben kétségtelen eszmei és költői értékei elől. Ez a pillanat, úgy tetszik,
elérkezőben van: előbb Imre László és Czine Mihály értő tanulmányai, most pedig az Imre Má
ria szerkesztésében megjelent Jelt ád az lsten című verseskönyv ad hírt a költői életmű iránt tá
madt érdeklődésről. A Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztályának gondozásában,
Koren Emil bevezetésévelközreadott szép kiállítású kötet Reményik Sándor istenes verseit gyűj
ti össze: több mint ezer költeményéből összesen százötvennyolcat, amelyeknek kb. negyedrésze
most először kerül könyvalakban is az érdeklődő olvasó elé.

A kolozsvári költőnek tizenkét verseskötete jelent meg, bemutatkozásként I918-ban Fagyön
gyök címü könyve, majd 1920-ban Csak így, 192I-ben Vadvizek zúgása, 1924-ben A műhelyből,

l925-ben Egy eszme indul és A tlantisz harangoz. I927-ben Két fény között, 1932-ben Szemben az
örökméccse! és Kenyér helyett. 1935-ben Roman virqg, 1940-ben Magasfeszültség címü kötetei,
végül l942-ben hátrahagyott verseinek Egeszen című kötete. Ehhez járultak még az ún. Végvári
versek füzetes kiadásai a húszas évek elején: ezek alapozták meg Reményik Sándor hírnevét a
két világháború között és ezek okozták a munkásságát sújtó gyanakvást a felszabadulás után.
Most sem beszélhetünk úgy Reményik Sándor költészetéről. hogy a tisztázás igényével ne ejt
sünk szót e Végvári-versek történelmi szerepéről és szemléletéről.

A Fagyöngyök költője jellegzetesen "századvégi" versekkel kezdte pályáját, Vajda János és
Reviczky Gyula dallamát folytatta, mintha a Nyugat Urai forradalma nem ért volna el abba a
kolozsvári viiiába, ahol zárt magányban élt. A századvégi "világfájdalom" hangja után váratlan
nak tetszettek a Végvári-versek keserü indulattal fűtött, mozgósító szenvedéllyel hangzó sorai.
E versek magyarázata a történelmi időben rejlik: Reményik Sándor a Románia fennhatósága alá
került erdélyi magyarság döntő többségével együtt képtelen volt elfogadni a bekövetkezett politi
kai realitásokat, kétségbeesve látta százezrek fejvesztett menekülését, s otthonmaradásra, helyt
állásra szerette volna buzdítani az erdélyi magyar tömegeket. Elkeseredése okozta, hogy ennek
során semmiképpen sem menthető nemzeti gyűlölködésbe tévedt, s a hagyományos erdélyi meg
értés elveit is felmondva, nacionalista közhangulatot szított a helyét egyelőre "lern találó erdélyi
magyarság között. A Végvári-versekbenjelentkező nemzeti elkeseredést és elvakult gyűlölködést

az ellenforradalmi korszak revanspolitikája állította a maga szolgálatába: Reményik Sándor így
vált egy olyan politikai kurzus költőjévé, amelytől a későbbiek során mind erőteljesebben elhatá
rolta magát. A felszabadulást követő gyanakvást nagyrészt az okozta, hogy az irodalmunk köz
vetlen múltjával számot vető történetírás, illetvekritika sokáig nem ismerte fel ennek a személyes
elhatárolódási folyamatnak humanista jellegét és progresszív távlatát, s Reményik Sándorban
- történetietlen módon - csak a Végvári-versek egykori költőjét látta meg. '

Pedig a Végvári-versek indulatossága hamar kihunyt: a húszas évek második felében Remé
nyik Sándor már annak a transsylvanista irodalomnak az élvonalában foglalt helyet, amely az er
délyi együttélés nemes tradíciója alapján és az emberi egyetemesség kulturális keretei között kí
vánta szolgálni az erdélyi népek - magyaro k, románok és németek - kölcsönös megértésének
ügyét. S ha mások - Áprily Lajos és Tompa László - inkább az erdélyi hagyománynak adtak na-
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gyobb hangsúlyt, Ő, aki mindinkább Rilkében és Babitsban találta meg költészetének példaképe
it, az emberi egyetemességet hangsúlyozta. Az emberi egyetemesség gondolatát erősítette korán
kibontakozó vallásos tudata is, amely elsősorban az evangélium moráljának követésében jelölte
meg a keresztény ember feladatát. Mért hallgatott el Végvári? című versében mintegy visszavon
ta korai költészetének harcos nacionalizmusát, jóvátételt immár vallásos hitében keresett, s az
erkölcsi megigazulás hirdetésében fedezte fel a kisebbségi költő feladatát: "Nem a mi dolgunk
igazságot tenni, / A mi dolgunk csak: igazabbá lenni. / Elhallgatott, - mert vad tusák közül / Im
máron Istenéhez menekül. / Vele köt este-reggel új kötést. / És rábízza az igazságtevést."

Ennek a megigazulásra alapozott erkölcsnek a belső ereje lendítette ki magányából a költőt a
harmincas években, midőn a terjeszkedő fasizmus minden addiginál magasabbra lobbantotta a
nemzeti gyűlölködéseket.s e gyűlölködések lángjánál gyújtotta meg az új világháború tüzét. Re
ményik Sándor ebben az időben szót emelt a faji ideológia ellen, a magyar és román nép megbé
kélését sürgette, szenvedélyes költeményekben ítélte el a háborút. Legjobb verseinek az antifa- ,
siszta szellemi ellenállás költészetében van helyük, munkássága Babits Mihály harcos humaniz
musához igazodva hirdette az ember elidegeníthetetlen jogait és a népek testvériségét. A "fajvé
dő" demagógia ellenében Petőfi Sándorra hivatkozott, Petrovics ítél címü versében írta a követ
kezőket: "Mi legfőbb bíránk minden faji perben: / A Vér: a semmi. A Lélek: a Minden." Egy
más mellett soha? című költeményében pedig a magyar és román nép között viszályt keltő politi
ka ellen tiltakozott: "Mindig csak elnyomott és elnyomó, / Kis különbség a módszerek között
/ És árnyalatok kockaforduláskor, / S meztelen önzés mindenek mögött?" Ez a vers Észak-Er
dély visszacsatolása után született, a "többségi" lét körülményei között figyelmeztetett a nemze
tiségi együttélés tapasztalataira és követelményeire.

Reményik Sándor életét nehéz szorongások és súlyos betegségek kísérték, lelkének egyensú
lyát szinte sohasern találta meg, a kisebbségi létben és az elvadult korban is nehezen lelte meg he
lyét. "Kettős összeütközés tragikuma táplálja szakadatlan ezt a !írát - mondja Áprily Lajos is >:
a kényes idegek nehéz tusakodása az életért és az eszményiség állandó ütközése az örömtelen
korral." Emberi létének és költői helyzetének kínzó ellentmondásait az evangélium hívására pró
bálta feloldani istenes verseiben. Ahogy Áprily Lajos találóan mondja: "A szociális és individuá
lis költő hosszú, vérveszteséges harca Reményiknél az istenes énekekben jut nyugvópontra",
Nyugvópontra, ha nem is véglegesen, minthogy Reményik Sándor zaklatott lelkülete, kiújuló
belső küzdelmei, mint titkos vérzés, mindig átütnek az istenes versek látszólagos békéjén : a ne
hezen megszerzett evangéliumi derün.

A Jelt ád az Isten kötet verseinek keresztény hite nagyjából olyan ívet jár be, amelynek az
evangélium és az Apokalipszis jelöli ki vonalát. A korai versek természetes vallásossága után az
1918-1919-es erdélyi történelmi korforduló ad bizonyos belső drámaiságot a kolozsvári költő is
tenes verseinek: "Teljesüljön a Te akaratod: / Be fölösleges minden más beszéd ... / Az én ke
zem, e vézna, gyönge kéz / Hogy tartaná fel az Isten kezét" - hangzik az 1920. július l-én (köz
vetlenül a trianoni szerződés aláírása után) keltezett A Te akaratod ',' . című költemény. A meg
békélésnekezt a vallomását Reményik Sándor "evangéliumi" versei követik, amelyekben őszinte

és termékeny vallásos hitét: Isten iránti bizalm át fejezi ki. Maga a költészet is evangéliumi külde-:
tést kap, az istenhit vallomásos kinyilvánításának eszköze lesz. Ahogy A test Igévé lőn című köl
temény mondja: "így képzelem én a költészetet. / Újevangéliumnak, / Melynek alfája és ómegá
ja / Ez a tétel: / A test Igévé lett". Az evangélium vonzásában önmagára találó költő a természet
ben és a köznapi életben is az isteni gondviselés működésének igazolását találja meg. Ettől az
evangéliumi szellemtől kapja gondolkodásának korai ökumenizmusát is, amely a különben
evangélikus vallású - s a kolozsvári evangélikus gyülekezet életében vezető szerepet játszó - köl
tő olyan verseiben nyilatkozik meg, mint a Prohászka Ottokár ernlékének szentelt Szoszéken, a
kolozsvári ferenceseket köszöntő A hangfogó falak és a nagyváradi premontrei rendház csendjé
ben keletkezett Tudom, vendég vagyok.

Az "evangéliumi" költemények után következnek az "apokalipszis" versei, ahogy az evangé
liumi könyveket is - a történelmi időknek megfelelően- János apostol Jelenései követték a költő

kezében. A harmincas évek mind nyomasztóbb közéleti levegőjében lassan szertefoszlott a hit
természetes öröme, felerősödötta kétely, s megjelentek azok a költemények, amelyekben Remé
nyik Sándor Istennel perlekedik, Istent keresi. Igaz beszéd hitem dolgában, Ezt akartam, Elkéste-
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tek című verseire gondolok, amelyekben már nem az evangéliumok hitbéli bizonyossága, hanem
az ószövetségi próféták istenkeresőszenvedélye vagy az Apokalipszis rettegése uralkodik. Az a
drámai erő, amely Balassi Bálint és Ady Endre Istennel viaskodó verseiből ismerős. "Hull szét és '
omlik össze bennem / Az én világom s az én életem: / A lelki Transsylvánia ( ... ) S én egyre söté
tebben kérdezem: / Uram, a te megígért nagy irgalmasságod / Ugyan miben áll és hol is marad??!"
- hangzik az Ésaiással keserű vallomása. János Jelenései abban segítenek, hogy a költő szembe
tudjon nézni mindazzal, ami még jönni fog, sa rázúduló történelmi tragédiák sötét világában is
megtalálja védelmező Istenét: "Érjem fel. bárha ágaskodva is / Lélekkel a roppant tragédiát!
1Legyen számomra legalább nyitott könyv 1A Jelenések Könyve -I A szívembe, mint gyűjtőme
dencébe 1Zuhogjon mindeneknek vére, könnye ( ... ) Bármi jön: tudjak vele szembenézni!"
- szólal meg ez a kathartikus érzés az Így emlékszem . . . zárósoraiban.

A nagy szembenézés mintha ismét békét hozna Reményik Sándor zaklatott költői világába.
Kései verseit mintha a "keresztény sztoicizmus" filozófiája világítaná be, az a bölcsesség, amely
Pál apostolleveleiből ismerős. .Álmodhatsz, szerethetsz és barátkozhatsz 1És végül mégis egye
dül maradsz: / Halálod egyedül kell elviselned" - olvassuk a Meghalni mégis egyedül kell című
költeményt; ,,A kis mindenség, aki én vagyok 1Szakadjon millió szilánkba széjjel- - / (Úgyis
széttéptem én már magamat!) / De robbanásom senkit se sebezzen! / Nekem ezt az egy irgalmat
add!" - hangzik a Másnak nem fájni. Ezek Reményik Sándor utolsó versei: ekkor már kórházi
szobáról kórházi szobára vándorolva töltötte erőtlen életét, s a végső nyomorúságból emelte fel,
tekintetét valami távoli fényhez. Költői hangjának zengése azonban ekkor sem csökkent, ez a ne
mesen zengő hang hatolt el költőtársaihoz. "A versed édes és kegyetlen - írta Reményik Sándor
nak végső üzenetként Babits Mihály - Úgy hangzik mint a trombita 1a nyomorék vitéz fülében
1vagy a halott álmai közt, 1aki már feltámadni nem tud, 1de a hangot, me/y költené, 1beszövi az
álmok közé / s a költégető hang, a hang / kinok és álmok közt örökre / zeng tovább édesen s ke
gyetlen." Babits üzenete az erdélyi költő tiszta embersége mellett tanúskodik: e tanúvallomást
érdemes meghallgatnunk negyven esztendő távlatából is.

GICZY GYÖRGY

A FELVILÁGOSODÁS KORI
ÚJHÉBER, IRODALOM JELENTŐSÉGE

A zsidóság első költői 'a próféták voltak. A Szentírás legrégibb fejezete egy népdallá lett költe
mény: Debora prófétaasszony győzelmi éneke (Bír SJ.). Ezt a mintegy Kr. e. X-XII. századig
visszavezethető szépirodalmi hagyományt folytatják egészen a fogságot követő időkig az Isten
nevében jövendölő kiválasztottak a prófécia sajátos kifejezőeszközeivel.Műveik a nép ajkán is
megszólalnak mint liturgikus énekek. Ennek legszebb példája a Dávid királynak tulajdonított
zsoltárirodalorn, amelyből számos darab a templomi istentiszteleteken is szerepelt. Az Énekek
éneke pedig - túllépve már a liturgikus kereteken - a világi költészet ősmintája lett: különös for
mai gazdagságával, metaforikus kifejezésmódjával és - mint kinyilatkoztatott szöveg - tekinté
lyével a középkori, majd az újkori zsidó költők által eszményített alkotás. - A zsidó szépirodalom
ugyanis nem zárult le az ószövetségi Szentlrással. Sőt még a szerosabban vett liturgikus költészet
művelése sem szakadt meg a jeruzsálemi Templom pusztulása (Kr. u. 70) után. Jóval az Ótesta
mentum szent könyveinek elkészülte előtt, az Elephantinében élő népes zsidó diaszpóra meg
alkotta a történelem első zsinagógáját, amit ugyan Kr. e. 411-ben az egyiptomi papok elpusztí
tottak, de századok múltán is példát mutatott a többi zsidó diaszpórának egy új - a Templomtól
független - liturgikus ünneplésre. Másfelől a hagyomány folytonosságát biztosították a Temp
Iompusztulást követően alakult jeruzsálemi és babilóniai tanházak, ahol a Szentírás történetei
nyomán megszületett a talmudi aggáda (példabeszéd) és a midrás-irodalom. Így a nagy tekinté
lyű iskolaföknek. a gáonoknak korában (V-Xl. század) a liturgia is az aggadából merít s az is-
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