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Het ven év vel ez elõtt, 1941. ok tó ber 24-én halt meg
Reményik Sán dor. Er rõl a je les év for du ló ról a Kéz irat -
tár 2011 jú ni u sá ban em lé ke zett meg ha vi Olvasni/való
so ro za tá ban.

„…vannak köl tõk, akik ben az em ber erõ sebb a mû vész nél,
akik mind járt az el sõ per cek ben úgy meg kap nak ben nün ket
egyé ni sé gük sze re tet re mél tó sá gá val és ne mes sé gé vel, em ber
vol tuk mo nu men ta li tá sá val, bel sõ éle tük mély sé ge i vel és fi -
nom sá ga i val, hogy már ré gen meg va gyunk hó dít va, mi e lõtt
tu laj don kép pe ni mû vé szi for má ik ér té ke i re
gon dol nánk. Reményik Sán dor ezek kö zé
tartozik.” 1

Reményik Sán dor 1890-ben szü le tett
fel vi dé ki szár ma zá sú szü lõk fi a ként 
Ko lozs vá ron. Evan gé li kus ele mi után kö -
zép is ko lai ta nul má nya it a ko lozs vá ri re -
for má tus fõ gim ná zi um ban vé gez te. Fel sõ -
fo kú ta nul má nya it ugyan itt, a Fe renc
Jó zsef Tu do mány egye tem jo gi fa kul tá sán
kezd te meg. Utol só szi gor la tát az egye te -
men be te ges ke dé se mi att már nem tet te le.
Így nem szer zett olyan diplo mát, amely 
a csa lá di ha gyo mány hoz mél tó „pol gá ri
fog lal ko zást” biz to sít ha tott vol na szá má ra.
„Jöt tek mun ka he lyett az el gon dol ko zás és
me ren gés évei”- ahogy édes any ja fo gal ma zott nap ló já ban.
Ez volt szá má ra az út ke re sés ne héz és küz del mes idõ sza -
ka, ame lyet az el esett ség és szé gyen, sú lyos ön bi za lom hi -
ány jel le mez tek. Élet fel ada ta foglal koz tat ta, ame lyet már
gim na zis ta ko rá ban így ha tá ro zott meg, osz tály fõ nö ke,
Im re Sán dor vis  sza em lé ke zé se sze rint: „Egy szer a VII. osz -
tály ban ar ról kel lett ír ni uk, hogy mi fel ada tot lát nak az élet -
ben ma guk elõtt… Reményik Sán dor írá sá ról an  nyit, hogy
sem mi fé le ál lást vagy mun ka kört nem em lí tett ben ne, de ott
volt a ke mény ön bí rá lat, és a re ám ak kor el szá nás ként ha tó

val lo más, hogy õ a nem ze tet akar ja szol gál ni, úgy, aho gyan
majd szük sé ge lesz reá.” 2  

Köl te ményt elõ ször az Új Idõk kö zölt tõ le 1916-ban. El -
sõ ver ses kö te te 1918-ban je lent meg, Fa gyön gyök cím mel.
De nem volt egye nes, ma gá tól ér te tõ dõ út ja a ben ne 
la kó po é tá nak. Meg kel lett küz de nie ön ma gá val: er köl csi
fe le lõs ség ér zet, nem zet szol gá ló ál mok fû töt ték, ugyan ak -
kor ret te ne tes ön bi za lom hi ány kínozta. 3 Pe dig min dig is
érez te ma gá ban a te het sé get, már 1913-ban így írt ba rát já -
nak: „Ér zem, hogy ha tal mas fe szí tõ erõk lük tet nek ben nem,

és nem kö zön sé ges len dü let van az írá som ban.
Amit meg ér zek, el -gon do lok, az mind rend kí vül
kön  nye dén,si mán, döc ce nés nél kül fej lik ki lel -
kem bõl s pat tan bim bó ba. Mi kor írok, mint ha
gya kor lott zon go ris ta játszana…”4 

Már azt meg elõ zõ en is pró bál ko zott az
írás sal, hogy rá ta lált vol na a ver sek for ma -
vi lág ára. Ta nul má nyo kat, cik ke ket, bí rá -
la to kat, 1910-tõl kezd ve pe dig rö vid pró -
zai szö ve ge ket írt, ezek bõl né hány meg is
je lent a ko lozs vá ri Er dé lyi Szem lé ben és 
a fel vi dé ki Dobsina és vi dé ke c. he ti lap ban.
(E meg je lent mû vek gyûj te mé nyes ki adá -
sa 2009-ben, Ko lozs vá ron je lent meg,

Vércsöppek a hó ban cím mel.) Ezen ko rai
mû vek leg több je azon ban kéz irat ban ma -

radt, Olosz La jos hoz írott le ve le i ben vagy a csa lá di ha -
gya ték ban, eb bõl vá sá rolt meg a Könyv tár nem rég egy
cso kor ra va lót, és eb bõl vá lo gat tunk ki ál lí tá sunk szá má -
ra. Reményik ma ga a „Lá to má sok” ne vet ad ta ezen mû -
vei egy cso port já nak, me lyek az Er dé lyi Szem lé ben 1918-
ban meg je len tek. Ezt az el ne ve zést ki ter jeszt ve Áprily
La jos, a sze mé lyes jó ba rát, ta nul má nyá ban (A meg vál tó
vers) azt ír ja, hogy ezek ben a pró zai szö ve gek ben már
ben ne rej te zik az érett köl tõ, esz mé ben, tar ta lom ban és
bel sõ ki for rott ság ban egy aránt. Éle té nek dön tõ sza ka sza

2011-ben a Kéz irat tár új so ro za tot in dí tott OLVASNI/VALÓ cím mel. A na gyobb kamarakiállítások kö zöt ti szü ne tek ben
egy-egy kéz ira tot mu tat tunk be, me lyek nem csak jól ol vas ha tók, ha nem ol va sás ra ér de me sek is, mert ak tu á li sak, szó ra koz ta tók,
ta nul sá go sak. Ki mon dot tan ku ta tó in kat cé loz tuk meg „kö zön ség ként”, akik az el mé lyült mun ka köz ben, fel lé leg zés ként egy
egé szen más vi lág ba lép het tek be, ha meg áll tak a ki ál lí tó tér ben el he lye zett tár ló elõtt. Lát hat ták Meszlényi Ru dolf le ve lét Liszt
ma gyar or szá gi lá to ga tá sá ról, Fes te tics Lász ló al bu mát, Mi kes for dí tá sa it, La ka tos De me ter ver sét, a Ma gyar Szem le szer kesz tõ -
sé gi mun ka tár sa i nak Juszufiász cí mû pa ró di á ját, va la mint Reményik Sán dor is me ret len ver se it, me lyek leg újab ban ke rül tek
gyûj te mé nyünk be. A tár la tok rö vid ös  sze fog la lói meg ta lál ha tók a nem ze ti könyv tár blogján. (http://nemzetikonyvtar.blog.hu/)
Aláb bi ak ban gyûj te mé nyünk „leg if jabb” tag ja it, a már em lí tett Reményik mû ve ket mu tat juk be.  

LÁ TO MÁ SOK

REMÉNYIK SÁN DOR PRÓ ZÁ BAN ÍRT IS ME RET LEN KÖL TE MÉ NYEI 

Reményik Sán dor 
arc ké pe
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ez: köl tõ vé fej lõ dé sé nek út ját fi gyel het jük nyo mon ben -
ne. Lá to má sa i nak rit mi kus pró zá já ban sok szor ma gas
fo kon mu tat ko zik meg kép ze le té nek gaz dag sá ga és stí lu -
sá nak ki fe je zõ ere je. A meg for mált ság azt sej te ti, hogy ki -
adás ra ké szül tek a mû vek, ki csiny hi tû sé ge és ön bi-
 za lom hi á nya azon ban nem en ged te szá má ra, hogy meg -
elé ge dett legyen. 5 

A fi a tal Reményik nem han gu la to kat ke res, nem be csü li
sok ra a pusz ta esz té ti ku mot, ha nem er köl csi vi lág né ze tet
for mál ma gá ban, ha tá ro zott célt igyek szik meg va ló sí ta ni
min den írá sá ban. Ezért nem me ri so ká ig át ad ni ma gát az
ál mo dóbb, ér zel me sebb lí rai én jé nek. For mai szem pont ból
még is úgy ér zi, to vább kell lép nie, és vé gül iga zi har mó ni át
csak a vers ben, meg nyug vást
csak a köl té szet nek va ló tel jes
oda adott ság ban ta lált. „Egy év -
vel ez elõtt sze mé be ka cag tam vol -
na még an nak, aki meg jó sol ja,
hogy egy szer majd ver set is írok.
Most pe dig, és ez megint na gyon
ne vet sé ges le het más nak, úgy ér -
zem, mint ha mind ég min den
pró bál ko zá son át egyes-egye dül
ezt a for mát ke res tem volna…” 6

Reményik Sán dor lát szó lag 
a szép pró zá ból ki bon ta koz va
lett köl tõ vé. Lát szó lag, mert lé -
nye gé ben ak kor is köl tõ volt,
ab szo lút köl tõ, ami kor a Lá to -
má so kat meg ír ta. A köl tõi át tö -
rés ezek ben tör tént meg szé les
vo na lon. A Lá to má sok ál tal
meg in dí tott kris tá lyo so dá si fo -
lya mat vé gén – 1916-ban meg -
szü le tett a vers, 1918-ban pe dig
már meg is je le nik el sõ vers kö -
te te. Bol do gan je len ti be ek ko -
ri ban egy le ve lé ben: „ezen túl föl tett szán dé kom ma gam
egész lel kem mel az iro da lom nak, az az a köl té szet nek
odaadni… hi szem, hogy ez éle tem nek csak ugyan tar tal ma és
bol do gan meg ta lált megváltása.” 7 

A kéz irat cso mag meg szer zé sé vel könyv tá runk az aláb bi
Reményik-szövegekkel gaz da go dott:

Pró zai szö ve gek: Vércsöppek a hó ban, Ko lozs vár, 1914. okt. 5. 
(meg je lent a Dobsina és vi dé ké ben, 1915/12); Egy kis le ány ha lá lá ra,
Ko lozs vár, 1915. I. 27.; A ré gi spa nyol fal, Ko lozs vár, 1915. II. 25.; Lep -
ke a por ban, Dobsina, 1915. júl. 11.; Va la ki jön az ava ron, Ko lozs vár,
1915. aug. 3.; Óra, óra, fa li óra, Ko lozs vár, 1915. XII. 19.; Akit én 
ün nep lek,   h. n., é. n.; Kis le á nyok, h. n., é.n.

Ver sek: Né ma ágyúk, Ko lozs vár, 1915. jún. 3.; A vég te len pa lást, h. n.,
é. n.; Éj fé li lom bok be szé de, h. n., é. n.; Má ju si fagy, h. n., é. n.; Nap nyug -
ta fe lé, h. n., é. n.; Papillons, h. n., é. n.; Sze re nád, h. n., é. n.; Vég ren de let,
h. n., é. n (a Fa gyön gyök ben meg je lent szö veg va ri án sa)

Ki ál lí tá sun kon két, ed dig is me ret len szö veg – Lep ke 
a por ban; ill. Papillons – be mu ta tá sá val tisz te leg tünk 
a köl tõ em lé ke elõtt me lyek bõl az elõb bit, egy „pró zá ban
írt köl te ményt” kö zö lünk:

Lep ke a por ban

Pár órá ja, hogy er re járt a vi har. Oly hir te len borúlt el 
a nap, hogy ész re se vet te a lep ke. Kön  nyû szár nyá ról má zsás -
súl  lyal ver te le a lég nyo más és el te rült az isza pos föl dön .…..
Most már szá rad bá gyadt su gár für dõ ben a ned ves ho mok.
Med rük bõl meg szö kött kö lyök pa ta kok vis  sza tér nek s las sú
moz du lat tal eme lik fi gye lõ fe jük a porigalázott vi rá gok. 

Csak a lep ke nem kél föl….. Ha -
nyatt fek szik a por ban, szétteritett
szárn  nyal. Mozdulatlanúl. Kö -
rü löt te le tört fa gal  lyak, le re pesz -
tett kõ da rab ok, kiforditott gyö -
ke rek, halombasodort tá vo li
szemét.… vi gasz ta lan sivárság…..

De az õ himpora ép. Érin tet -
len. Cson kí tat la nul üde. Nem
sú rol ta le a szél, nem mos ta el az
esõ, nem ra gadt be le a ho-
mok……….

Va gyunk né há nyan itt, ki ket
nem ri aszt a lep ke-sors. Akik
gyer tyák ki al vá sa, gal  lyak tö ré se
ide jén szivesen vesz nénk be le 
a széditõ lég nyo más ba s akik zu -
han nánk szívesen.… Csak
nehány tö ret len álom tar ka sá gát
vi het nõk át szû zen a tulsó part -
ra. Ak kor ne künk szép vol na le -
ver ten heverni..…. 

He ver ni a por ban s né ma szí -
nek kel gõ gö sen ra gyog ni gyõz tes

vi har ra s hó dí tó szürkeségre……..…
(Dobsina, 1915. júl. 11.)

Beö thy Il di kó 
beothy.ildiko.at.oszk

1 Sík Sán dor, Pász tor tûz, 19367
2 Pász tor tûz, 1940
3 „Te hát a ré gi és örök be teg sé gem az önmagam… szel le mé vel szem ben

va ló bi zal mat lan ság.” (Le vél Olosz La jos hoz, 1914. dec. 5.) „Nem any  -
nyi ra át ér zett igaz sá ga im ban, mint in kább ké pes sé ge im ben … ké tel ke dem.
(Le vél Olosz La jos hoz, 1922. febr. 6.)

4 Le vél Olosz La jos hoz, 1913. VII. 26.
5 „Köl té szet, amely mû vé szet nek si lány és önál lót lan, mû vé szi for mát

egy ál ta lán nem ké pes ma gá nak találni…: ez az én mes ter sé gem.” (Le vél
Olosz La jos hoz, 1913. VII. 26.)

6 Le vél só go rá nak, Im re Kál mán nak, 1916.  júl. 20.
7 Le vél só go rá nak, Im re Kál mán nak, 1916. aug. 9.

Lep ke a por ban - kéz irat rész let
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