
lovagrendet alapított stb.'A modern korig Szent Györgyöt III. századi vértanúként tisztelték,
ám a történettudomány nem tudta igazolni historikus hitelességét, ezért ünnepét törölték a
szentek hivatalos jegyzékéből. Am a Szent György-legenda - mint szellemi-lelki útmutat6 
historicitáson fölüláll6, mindig érvényes üzenet: mindnyájunknak megvan a maga sárkánya,
amelyet hősi küzdelemmel kell legyőznünk, hogy önmagunk birtoklására jussunk. Ahogyan
Csanád Béla mondja versében a prágai Szent György-szoborr61, a Kolozsvári testvérek nagy
szerű alkotásár61: "Ha kételkednél Szent György j6 vitéz / történetében, idézd régi szobrát /
a prágai vár ünnepi terén. / Halálra ítélt sárkány vicsorog rád, / mely az6ta sem halt meg
igazán. / Meddig győzi a szent a néma harcot? / Időtlenül tusakodik a hős, / arcán felisme
red rettenve arcod: / benned emel( Szent György j6 vitéz / győztes lándzsáját a szörnyeteg
étlen, / benned tusakodik az égi hős / halálodig szüntelen küzdelemben."

Szent György lovag napja a természethez közel élőknél a tavaszkezdet, az új munka, az új
lehetőség ünnepe lett. Szent György hava, április pedig ezt üzeni nekünk: személyes harccal
birtokba kell venni magunkat, teljes egészében. Hogy teljes egészében átadhassuk magunkat
Annak, aki feltámadásával legyőzte a Gonoszt.

Tarjányi Zoltán

Irodalom

KÖlTÉSZET NAPJA '86

Egy Reményik-vers keletkezése

"Vannak költők, akiknek olvasásakor a művészet csillogása, a képzelet játéka, a képek új
szerűsége,a ritmus omló zenéje úgy leköt bennünket, hogy eszünkbe se jut a versek mö
gött álló emberre gondolni. És vannak költők, akikben az ember erősebb a rmívésznél,
akik mindjárt az első percekben úgy megkapnak bennünket egyéniségük szeretetreméltó
ságával és nemességével, embervoltuk monumentalitásával, belső életük mélységeivel
vagy finomságaival, hogy már régen meg vagyunk hódítva, mielőtt tulajdonképpeni mú
vészi formáik értékeire gondolnánk. Reményik Sándor ez utóbbiak közé tartozik.. :;
Ezekkel a szavakkal vezette be Sík Sándor a Pásztortűz című folyóirat (Kolozsvár) 1936.
május 15-i számában közölt méltató eikkét Reményik Sándor Romon virág című verseskö
tetéről. A kötet 1935 decemberében jelent meg Kolozsvárott, az Erdélyi Szépmíves Céh
századik kiadványaként. A két költő között fennálló mély barátság már 1924-ben kezdő

dött, amikor Szőcs Jenőné Szilágyi Piroska festóművésznő,' Reményik múvésztársa- és
verseinek egyik ihletője, egy szép művészeti naptáralbumot készített a költőnek, saját raj
zaival díszítve, benne Reményik Sándor szerettei, írótársai és tisztelői emléksoraival. A
festőművésznő januárban megkérte Sík Sándort is, hogy írjon néhány sort az emlék
könyvbe. Ő örömmel teljesítette a kérést, bár a két költő akkor még személyesen nem is
merte egymást. Reményik hálás, hangú levélben köszönte meg. Az Egy eszme indul círmf'
verseskötet megjelenése után (1925) újabblevélváltás következett, akkor már feltehetően

ismerték egymást, a fennmarádt levelek alapján".

307



Egy évtizeddel később Sík Sándor fent említett cikkében így jellemzi Reményiket:
" ... Azok közül a költők közül való, kiknek egész művét a hangulat egysége tölti el. A
hozzá időben közelálló lírikusok közül Juhász Gyula és Tóth Árpád költészetét jellemzi
ilyen tökéletes hangulati egység. Mind a hárman fogékony lelkű költők, akik sokféle
tárgyról írnak, sokféle hanggal próbálkoznak, színben, hangban, formai hatásokban több
kevesebb újat is hoznak; mégis mind a hárman egy-egy jellegzetes, mindenki másétól kü
lönböző, sajátos hangulat képviselői, amely minden egyes versüket, az egymástól látszó
lag távolesőket is belengi, és amely minden másnál jellemzőbb rájuk. Akármelyiknek a
nevét mondjuk ki, nem egy vers, nem is egy kép, nem is mondanivalók szövedéke vagy tö
rekvések dinamikája jelenik meg tudatunkban, hanem egy szavakkal ugyan ki nem fejez
hető, de mégis egészen határozott hangulat, amely csak rájuk jellemző. Ez a Reményik
hangulat aZ,ami az olvasó lelkét megfogja ..." A cikket Sík Sándor ezekkel a sorokkal
végzi: " ... Az Erdélyi Szépmives Céh alig örökíthette volna meg méltóbban századik kiad
ványának ünnepét, mint evvel a könyvvel. Ez a könyv valóban ünnep önmagában is, nem
csak a megbecsülhetetlen munkát végző kiadótestületnek, nemcsak a Reményik-olvasók
áhitatos ezreinek a Királyhágón innen és túl, hanem az egész magyar irodalomnak."

Reményik Sándor az alább közölt levélben meghatottan köszönte meg a szép méltatást,
és ekkor küldte el Sík Sándornak a neki ajánlott verset is.

Reményik Sándor - Sík Sándornak
Kolozsvár, 1936. május 28.

Drága Testvérem!

Nehezen bírok szavakat találni arra, hogy megköszönjem gyönyörű írásodat könyvem
ről, melyet barátaim számomra teljes mértékben meglepetésnek készítettek, s céljukat
mindenképpen el is érték.'

Mély meghatódottsággal olvasom újra meg újra. Olyan elmélyedés, olyan együttrezgés,
akkora szeretet jellemzi soraidat, amilyenre csak igaz költő és jó testvér képes.

És látod, mégis vitatkozom Veled. Nem, nem egységes bennem az ernber és a költő.

Mind erősebben érzem az évek folyamán, mennyire külön járnak ezek ketten. A költő ta
lán emelkedett - az ember csak süllyedt minden vonatkozásban az utolsó szomorú évek
alatt. Nem tartozom azok közé, akiket a szenvedés nemesit. A költeményeimben pedig
legfeljebb az vagyok - aki szeretnék lenni.

Írásod.a végtelen öröm és boldog megindulás mellett újra kimélyítette ezt az örök bel
ső tusámat. Fogadd kérlek, ennek illusztrálása gyanánt szivesen a mellékelt s Neked
ajánlott kis versemet. A Pásztortűz mostani számában jelenik meg.'

Áldott ünnepeket kíván s nagy szeretettel
ölel

Remenyik Sándor
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Össze ne tévesszetek véle
S1'k Sándornak

A verspillangó felrepült.
Tágul a kék ég körülötte.
Mint a báb: bámulok utána
Báb-életét szétfeszítette.

A verspillangó felrepült,
Engem üresen hagyott s holtan.

'Meg kell nyugodnom: nem szülö]e,
Csak eszköze és burka voltam,

Össze ne tévesszetek véle:
Ö immáron a napsugáré.
Hernyótorrnáoan, báb-alakban
Én maradok a föld poráé.

Misztikus vándor: megszáll engem,
Csal, minthá magzatommá válna,
Aztán göggel lenditi szárnyát
Egy tölényesebb. más világba.

És mégis jó, hogy háza voltam,
Egy darabig eszköze, öre -
S jó a bábnak, ha néha-néha
Hall egy virágtól hirtfelöle.

1936. május 14.
Reményik Sándor

.Sík Sándor válasza Reményik Sándornak:
Budapest, 1937. március 24.

Kedves Sándorom,
innen-onnan egy esztendeje, hogy válaszolatlanul maradt egy versed és egy leveled. Ta

lán azért, mert reméltem, hogy élőszóval tárgyalhatjuk meg ezt a mondatodat: ,,A"költő
talán emelkedett - az ember csak süllyedt az utolsó szomorú évek alatt ...H

Nem volna méltó Hozzád és hozzám, ha vigasztalgatni próbálnálak, pláne olyasmivel,
hogy - ó, dehogy, az ninés úgy!

Tanítgatásokat sem engedhetek meg magamnak Veled szemben. De úgy-e azt szabad
mondanom, hogy teljesen megértelek. Átéltem és átélem magam is, úgy, hogy ma már ér
tem a szenteknek számomra azelőtt érthetetlen penitencia-vágyát, amely szinte banális",
nak és mániákusnak tűnik néha: egyensúlyt akarnak teremteni a bennük lakó két ember
között.

A magam részéről lígy érzem, hogy egy felső és egy a mélyben sodrodó ár folyik át a
lelkemen. Én úgy érzem, Testvér - ha ez a" felső ár bármennyi falevelet, korhadt ágacskát,
szemetet és rongyot sodor is magával, a mélyebbik - az mégiscsak az Úristen felé megy
és a jobbik énem felé, afelé, aki-lenni szeretnék. És tudom, hogy Nálad is ugyanúgy van -
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csak fáradtabbak az idegeid és nehezebbek a külső körülményeid, semhogy a tudatodba
léphetne egy-egy ilyen harmóniakeltőgondolat.

. . . Amit az egész helyzetet tekintve, nagyon-nagyon érthetőnek találok! ... Ó, ha segít
hetnék Neked valamit!

Az Isten segítsen meg mindnyájatokat, Testvér! Köszönöm a gyönyörű verspillangót!
Nagy szeretettel ölel

Sándor

A két költő-testvér levelezése és barátsága Reményik Sándor haláláig, 1941. október
24-ig tartott, és témájuk mindig "a szenvedő, küzdö, az embertragikum mélységeiben
gyötrődő, de a mélységből felfelé kiáltó ember" volt. (Id. a fent említett Sík-cikkből.)

Imre Mária

JEGYZETEK: 1. Sz. J. Szilágyi Piroska festőművésznő (1889-1931). Erdélyi születésű, Budapestre
ment férjhez. 1920--21-ben két gyermekével együtt hosszabb ideig anyósánál tartózkodott Kolozsvá
rott. Itt ismerkedett meg Reményik Sándorral. - 2. Ő festette Reményik Sándor Vadvízek zúgása című

kötetének (1921) címlapját. - 3.' Reményik Sándor levelei Sík Sándorhoz, Piarista Rendház; Sík
Sándor levelei Reményík Sándorhoz. Petőfi Irodalmi Múzeum. Kézirattár. - 4. Reményik Sándor
1935 nyarán sokat betegeskedett, ezért a Romon virág című kötet összeállításában irótársai sokat
segítettek. - 5. Pásztortűz, 1936. május 31. sz. A vers később megjelent 1940-ben a Magasfeszültség
címü kötetben, majd később összes verseiben is.

Csoóri Sándor: Kezemben zöld ág

Szeretem Csoóri verseit. Azon kevés költőbarátom közé tartozik, akinek verseit az elém
be került újságokban míndig elolvasom. Kívánesi vagyok rájuk. Mint egy levélre. Mint
egy rokon levelére. Mi van vele? Mit gondol? Bírja-e, győzi-e? Természetesen, elsősorban
magát a sorsot, az életet, na meg a versírást is. Személyesen érint, ami vele történik, amit
vele történtet az élet, s amit maga csinál magának.

Az egyes versek is mindig küldenek egy festményt (Csoóri gyönyörű képeket fest, képi
költő a javából és javában, s ha már esztétikaira fordul a szó - különös képessége van ar
ra, hogy ezeket a képeket a hangzás magasában "szólaliassa meg", vagyis a képek "éne
kelnek". Remélem, tetszenek érteni. A nagyon színesen megjelenő kép a maga elemi rész
Jetességével, kissé szürreális lebegésével kitölti-a vers hangterét is, "bekiabálja" a kép
kereteit, a leíró képek a retorika magasába röppennek. Imígyen a vers nagyon látszik - és
nagyon szól. Egyszerre. Azt gondolom, ez a Csoóri-vers keletkezési technikája is. A kép a
hangzás előhívójában születik meg. Csúfondáros, de a megértéshez közelebb vívő hasonlat
tal olyanok e versek, mint ama ssuperképeslapok, melyekre éneket-zenét is barázdáltak.
Természetesen ez csak technikai hasonlat - épp ennek a kettőnek művészi egysége avatja
olyan gyönyörűségessé a költeményeket. S az egyes versek is mindig küldenek egy dalla
mot. Ám egy kötet - mint a jó anyagú verskötetek általában - fölülmúlja, egybefogja,
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