
REMÉNYIK SÁNDOR V A L L Á S O S VERSEI . 
— Mutatványok a Kenyér helyett c. verskötetből. — 

EZT A versgyüjteményt, kiadói biztatásunkra, régebbi és kötetben még 
meg nem jelent, újabb verseiből Reményik Sándor maga állította össze. 
Régiesen hangzó szép magyar szóval «istenes énekeit» kértük tőle. 

Azzal a számítással kértük, hogy ismerői és új olvasói számára ezzel a csopor-
tosítással arcot alakítunk ki a költészete gazdag egészében elvegyülő voná-
sokból : a vallásos poéta arcát. 

Vallásos poéta: szokatlanul csendülő szó az elvilágiasodott irodalomban. 
Istenes ének, a költő és az Isten-kereső lélek kettős sugallatával: külön érték 
a lírai áhítat mai, külső kifejezést ritkán kereső korában. 

Azok, akik az erdélyi költő egész lírai termésén át tudnak tekinteni, 
az 1918-ban megjelent Fagyöngyök-tői, s a gazdag termés mögött keresik 
a lélek legállandóbb tulajdonságait, Reményik rendületlen eticizmusában és 
szinte aszkétikus eszményiségében találják meg költészetének legátfogóbb 
vonásait. Ez az eszményiség korán megtalálja az érintkezést Vajda János vég-
telenségi távlataival s mindazzal az érzelmi és gondolati súllyal, melyet mélyé-
ben hordoz a XIX. század magyar költészete. De a magyar irodalmi területen 
túl is megtalálja a maga rokonait. Költői emelkedésének első idejében Rilkét 
fordít — egész füzetrevalót az Isten-versekből — s az egyéni nyomaték súlya 
és a közvetlenség erejével ható nyelv több ponton árulkodva érezteti a lélek-
rokonságot, mely az idegen költőt és magyar fordítóját egymással összekap-
csolta. Talán nem tévedünk, ha itt keressük a forrásbontó erőt és indítást 
Reményik vallásos verseinek történetében. Az ilyen lázas sorok : «És ha letör-
néd mind a két karom, Én puszta szívemmel is megragadlak» — mélyen és 
sokáig rezeghettek a fordító emlékezetében. 

De istenes költészetének forrása mégsem hatás, hanem lüktető élet, 
a maga szenvedő élete. Harc, amelyben a legfinomabb idegrendszerhez kötött 
legmakacsabb emberi ideálizmus szembekerült a kor eszményirtó durvaságá-
val. Kettős összeütközés tragikuma táplálja szakadatlan ezt a lírát: a kényes 
idegek nehéz tusakodása az életért és az eszményiség állandó ütközése az 
örömtelen korral. Ez a nehéz küzdelem fejti meg Reményik költői fejlődés-
vonalának azt a titkát, miért halad a régi szociálisan kiható s később is az 
örömszerzés programmját vállaló és hirdető költészet útjáról a mindjobban 
zárkózó individuális líra szűkebbnek látszó körei felé. Harmadik harca ez 
s a három közül nem a legvértelenebb : örök vívódás árán feladni a missziós-
nak hirdetett költészet vonalait s beérni az egyéni szenvedés pátosztalanabb 
hangjának a megszólaltatásával. A «tudjam, mögöttem százak, ezrek állnak» 
Imádságban kért régi öntudata helyett zsoltárosan feljajduló versben pana-
szolni : «De én Istenem, minek annyi szántás Egynémely hamar hervadó 
virágért?» 

Egyéni szenvedésről panaszkodni: szemérmi kérdés. Szemérmetes poétára 
nézve többszörösen az. De van egy helyzet, melyben a szenvedő lélek kikap-
csolódhatik a szégyenkezés gátlásaiból s vallomásosan egyéni mer lenni, 
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mikor az Istennel beszél. A szociális és individuális költő hosszú, vérveszteséges 
harca Reményiknél az istenes énekekben jut nyugvópontra. Ezekben úgy 
mondhatja el panaszait és viaskodásait a békességért, hogy az embereken túl-
néz az assisi szent «örök halmainak nosztalgiájával». Nem a hinni-akarásból 
születő «hitetlen-hívés» ihleti ezeket a verseket, hanem a magányosan szenvedő 
lélek örök honvágya a vallomástevés békessége után. Nostalgie des collines 
éternelles. Hiszen lényege szerint eddig is az volt az ő költészete. 

Igy teljesül be rajta a régi Reményik-vers eszményi követelése : «Istentől 
kapott nemeslevele» lesz az érzésének. Igy lesz a verse «szó . . . melynek gyökere 
földi szenvedés, de koronája csillagokig é r » . . . A szenvedés panaszát tartóz-
tató gátak elsodrása után így jut el Reményik régi lázban tüzesedett hango-
sabb költészete a legölelőbb és legmélyebb humánumig : a zsoltárig. 

Ami ebben az útjában dalra indította, itt van ebben a kötetben. S mert 
az örömszerzésről hiába akarna lemondani, adnia kell valakinek. Nekünk 
adja. Mindnyájunknak. Kenyér helyett. Áprily Lajos 

Ne próbálj! 

Engem gyengébbnek faragtál ki, 
Hogysem próbáidat 
Állhatnám, Uramisten, 
Dícsérve Téged rendületlenül. 
Azért ígyen könyörgök Hozzád: 
Ne próbálj engemet! 
Tudom, hogy vannak választottjaid, 
Akiket szentté finomít a bánat, 
Akiket hőssé edz a szenvedés, 
Akik áldják és magasztalják 
Süvöltő ostorod, 
Mert minden csapás nyereség nekik. 
Nem én, nem én! 
Én igazabbá, emberebbé 
Nem tisztulok sötét eged alatt. 
Engem csak torzzá teszel és fonákká, 
Engem csak összetörsz, 
De szobrot szenvedéssel 
Mégsem faragsz belőlem, Istenem. 
Nekem kék szemed derült ege kell, 
Örök mosolyod aranykupolája, 
Őszi erdőkben halk lélekzeted: 
Hogy kinyíljék szívem 
Szépségben s szeretetben — másokért, 
Hogy ne kerengjek, mint a kerge állat 
Veszett irammal öntudatlanul 
Önzésem és nyomorúságom 
Őrült köreiben. 
Ha azt akarod, hogy dicsérjelek 
Szárnyaló énekkel, én Istenem: 
Adj enyhülést, ne próbálj engemet! 
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A Mount Everest pártján. 

Fajomnak, az emberfajtának 
Árulója: a Hegy pártján vagyok. 
Akarom, hogy az utolsó orom 
Szűz jegét ne tapodja lábatok. 
Maradjon egy csúcs a világ felett 
Érintetlen, mint holdbeli hegyek. 

Fajomnak, az emberfajtának 
Árulója, — bár szánom azokat, 
Akik tetemeikkel töltik be 
A vért szomjazó szakadékokat: 
Kívánom, bár az ember hősnél hősebb — 
A Hegy maradjon mindig az erősebb. 

Maradjon egy csúcs a világ felett, 
Ahova úgy szállhat a gondolat, 
Hogy ottan ember nem járt még soha, 
És oda nem vitt szemetet, sarat, 
Ember felett álljon ez az orom, 
Örök-jégből világító-torony. 

Ezen az ormon ne lobogjon zászló, 
Ne lobogjon se britt, se gall, se más. 
Mint a csillagok, közömbös legyen, 
Semleges legyen, mint egy látomás. 
Legyen mindenkié és senkié — 
Útjelző-kő az Úristen felé. 

A kis templom a nagy dómban. 

A borbereki templom falára írom. 

Fölötte égig ér a szirt. 
Olyan törékeny, oly kicsi. 
Harangja elhaló szavát 
Ezer gúnyos harangvirág 
Az erdőn túlcsilingeli. 

Fenn Isten jár a csúcsokon. 
Amerre fényben elhalad: 
Testőrei: dárdás fenyők 
Állnak titáni sorfalat, 
A szirt felett s az ég alatt. 
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Dördül az ormok orgonája, 
Az Ünőköre boru száll. 
A mérhetetlen szikladómban 
A kis fatemplom félve áll. 
Belőle félve száll az ének, 
A dícséret a dóm urának: 
A magasságok Istenének. 

Mert emberkéz emelte csak, — — 
Fenn az Úr lépked hallgatag, 
A maga-építette dómban. 
Önnön művében elmerül: 
Az örök-szépben, örök-jóban. 

Fenn az Úr lépked hallgatag. 
A fenyők némán szalutálnak. 
Ő néha-néha fölriad, 
S visszaköszön testőrhadának, 
A sok sötét, szurkos titánnak. 

Radnai havasok. 

Gyógyíts meg. 

Én Istenem, gyógyíts meg engemet! 
Nézd: elszárad a fám, 
A testem-lelkem fája . . . 
De épek még a gyökerek talán. 
A tompa, tunya tespedés alatt, 
Gyökereimben: érzem magamat 
És ott zsong millió melódiám. 

Én Istenem, gyógyíts meg engemet! 
Hiszen — nem is éltem igazában. 
Csak úgy éltem, mint lepke a bábban, 
Csak úgy éltem, mint árnyék a fényben: 
Rólam gondolt roppant gondolatod 
Torz árnyékaképen. 
Egy kóbor szellő néha-néha 
Valami balzsam-illatot hozott. 
Akkor megéreztem: ez az élet, 
S megéreztem a Te közelléted, — 
S maradtam mégis torz és átkozott. 

Én Istenem, gyógyíts meg engemet. 
Én szeretni és adni akarok: 
Egy harmatcseppért is — tengereket. 
S most tengereket látok felémjönni, 
És nem maradt egy könnyem — megköszönni. 
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