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REMENYIK ZSIGMOND ÖNVALLOMÁSA
Remenyik Zsigmond ki
veszi családi örökségét,
elhagyja a derék magyar
életet , a nyugalmas
bizton ságos családi há
zat , a birtokot, par ipá
kat, jószágot , a szép ku
tyákat, az evést-ivást - és
Rotterdamban kirabol
ják .

"Ez igazán szemtelen
ség, ilyen csomaggal jön
ni Amerikába! Ilyet még
nem láttam!" - mondta a
vámőr, amikor Reme
nyik kiszállt a Brabanti a
nevŰ hajóról újságpapir
ba csavart csomagjával,
beszéd és gúny tárgyát
képezve a jól felszerelt
uta sok között. Kiszállt
Amerikában, hogy Per
nambuco, Rio , Santos és
Montevideo, az Őserdő ,
a Vész, a Kaland felé ve
gye útját. Közben azért
mégis kellett táskát sze
reznie, mert "nincs az a
balek, aki szállást adna
egy koffer nélküli utas 
nak".

Verne Gyula-i kalan 
dok tolvajbandában, ül
dözöttek közt. Csónak-

o kal lopják a hajókról az
áru t. Arta tlan pofával és
arc rándulás nélkül kel
lett vízbe fordítani nem
egyszer a csónakot, ha
közeledett a vámőrök

motorosa, reflektorral
kutat va a kikötőben a
sötét vizet.

A szállás nélküli, hon
talan csava rgás alatt fia
talon éli meg a kisernmi-
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zettek, a kiszolgáltatottak összetartását. Megismeri az elbukottak irgalmát. Végül már
annyi erő sincs benne. mint egy kutyában, de a kihányt ruhába- öltözött irgalmas hölgy
alamizsnáját mégsem fogadja el. ..

"Egyik templomból a másikba, egyik imádságot a másik után morzsolgatva... szerény
lettem nagyon ésalázatos - írja - ... Már messze kerültem a tételes hit gyengéd karjaiból,
mégis enyhülést leltem nyomorult állapotomban imádságokban és könyörgésekben."
Üresség. Rettegés. Sötét éjszakák. Kis indián gyermekének, indián asszonyának halála.
Nem szemlélte, hanem e~észen a szakadék széléig hordta az emberi nyomorúságot, amely
Simone Weil szerint kizarólagos forrása a mennyei boldogságnak.

És itthon? A híres európai rend már megbomlott. Rémület. kapkodás. Törvény,
biztonság - egy elmúlt kor rekvizitumai. Eszébe jut, hogy az édes otthont, apját soha meg
nem bocsátható nyegle búcsúval hagyta el. Nem jutott neki más, csupán egy intés.
"Hiába állt ott szegény a lépcsőn fényesre pucolt sárga cipőben, restelkedve, zavartan,
visszautasítva, kissé oldalt hajtott fejjel." Így szemlélte beteg kutyáit, szenvedő jószágait.

Remenyik Zsigmond 1900. július 19-én Dormándon született. Nagyváradon jogot
tanult. Regényciklusa az Apokalipszis Humana. 1920-tól I926-ig Dél-Amerikában, 1939
től 1941-ig az USA-ban élt. Publikált a Nyugat-ban, Kassák lapjában, a Má-ban és a
Hét-ben. 1962. december 30-án halt meg Budapesten. Itt következőön vallomását utolsó
napjaiban, erősen leromlott fizikai és idegi állapotban mondta hangszalagra.

A kortárs Colbert haláláról írta Racine: "Kétségbe esve halt meg".

VATTA Y ELEMÉR

1960. május. 6.

Szeretnék néhány mondatban ítéletet mondani életem és munkásságom fölött.
Hatvan éves vagyok, néhány hét választ el csak tőle, hogy rnegérjern, ha megérnem

engedélyeztetik, és be kell vallanom, hogy életem, amelyet mindig és minden körülmé
nyek között az üldözöttek, a kisemmizettek és az elnyomottak örök ügyének szenteltem,
teljesen összeomlott, és erőm ma kevesebb, mint egy csecsszopó, karonülő, ártatlan
gyermeké. Munkásságomra is úgy tekintek, mint amit hiábavaló erőfeszítéssel folytat
tam, minden eredmény nélkül. Hiába éltem és hiába dolgoztam - ez az igazság. Hogy
mi minden juttatott el a szakadék szélére, azt talán nem is lehetne elmondani. Nem
egyedül vagyok ebben a sorban; magyar írók, költők és gondolkodók évszázadok óta
vagy a bolondokházába, vagy az öngyilkosságba menekültek, de mindenképpen a sze
génységbe és a pusztulásba. Talán ez volt az adó, amit meg kellett fizetniök, hogy
szavukat úgy-ahogy meghallgassa a nemzet - természetesen csak hellyel-közzel és utólag.

Ha ez a sors, szívesen ha nem is, de készségesen és lázadás nélkül viselem ezt a sorsot
én magam is. Igyekeztem megtenni amit megtehettem, amire képességem és erőm futotta.
Igazán nem zsugoriskodtam lázadással, bőrömnek vásárra való hurcolásával, méghozzá
olyan korban, és olyan időben, amikor az nem kis kockázatot jelentett. Ebben sem
igyekeztem nagymúltú elődeim mögött maradni; micsoda hosszú névsor állana most
rendelkezésemre, ha nem tartana vissza a szemérem.

Így hát ezzel búcsúzok most tőletek barátaim, arra kérve benneteket, őrizzetek meg
jó emlékezetetekben, és ha módotokban áll, őrizzetek meg a magyar nemzet jó emlékeze
tében is, amelynek mindig hű és odaadó fia voltam és maradok még gyengülő erőmmel

is halálom pillanatáig.
Béke legyen veletek, és Istene éppúgy, mint jó sorsa óvja ostobaságtól éppúgy, mint

elvetemült gonoszságtól az élő emberiséget.
Ezt üzenem 1960. május 6-án betegen és kevés reménnyel, hogy jókívánságaimat

meghallgassátok. Mégis kötelességem volt ez, és mint a múltban, most sem mulasztottam
el a magyarság és az emberiség iránti kötelességemet. '
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