
REMÉNYIK SÁNDOR

A Petőfi Rádió 1993-ban
sugározta "Irodalmi gyöngy
halászat" címü sorozato
mat, melyben a 20. szá
zad magyar irodalmának
elkallódott s újra felfede
zett értékeit mutattam be.
A rákövetkező évben az
Új Magyarországban har
mincnégy folytatásban "Ma
gyar Allantisz" címmel foly
tattam a közléssorozatot.
Évek óta könyv alakban
is kiadom kutatásaim
eredményeit Uelenleg a
könyvhétre megjelent Má
rai Sándor kötettel az öt
venhatodiknál tartok), s
most a Vigilia olvasóit sze
retném meglepni "gyé
mántrögökkel" , ahogyan
Kosztolányi nevezte a
szellem kincseit.
Noha a közelmúltban
megjelent egy Reményik
Sándor összes verseit
tartalmazó kétkötetes
gyűjtemény, ez azonban
megközelítőleg sem tel
jes, száznál több költe
mény hiányzik belőle, a
periodikákban megjelent
versek java. E kimara
dottakból válogattam ki a
legszebbeket, emlékezve
és emlékeztetve a .,lélek
épltészére", aki a költé-
szetet történelmi feladat
nak éserkölcsi tettnek te
kintette. (Urbán László)

A szépség átvonul
Kísértő esti hangulat
Megcsap, mint réti lehelet,
A szépség rajtam átvonul:
Zajtalan diadalmenet.

Kit küld egy titkos túlvilág:
A követet átengedem,
Nagy útja, rejtett útja van,
Soká nem időzhet velem.

Maradj velem, a nap leszállt:
Szorongva szólanék neki,
De tudom, lépte mily kimért,
Tudom, hogy úgy sem teheti.

Egy csillagról másikra lép,
Az Isten szívén megpihen,
Hogy magának lefoghassa:
Gyenge börtön az én szioem:

Forma, keret, rongy, béklyó rajta,
laza kilincs minden dalom,
Beló1ük kifejti magát
A korláttalan hatalom.

Hát mért a balga szenvedély?
Minek elébe állani,
A nagy bontatlan-egy Szépséget
Apró rím-pénzre váltani?

A házsongárdi halk tető

Szélben suttogó jegenye,
Hamvadó tüzü fellegek,
Ritmust, rimet kivánnak-e?

Vagy jobb, ha hagyom, hadd vonuljon
Rajtam át a processió,
S leszek sugárzó, boldog csend,
Szépségbe dermedt hallgató?
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Amíg a Szépség rajtam átvonul
Örök-frissen, örök-újan, -
Hogy aztán zörgő rím-bilincseimmel
Utána nézzek nyomorultan.
(Kolozsvár, 1923. augusztus 6.)

(Ellenzék, 1923. aug. 12.)

Sóhaj a mindenségérf
Vasárnap. Harangszó. Egy asszony elmegy
Mellettem. A harangszóra megáll.
Összeteszi kezét, fohászkodik
Az utcán, elmenében: Uram Jézus
A rosszakon is könyörülj! -
A rosszakon is könyörülj:
Ennyi egy vers-soros imája.
Az asszony kendős, falusi,
És amit mond, magának mondja,
S a láthatatlan csillagoknak.
Már megy tovább.
Mi fakasztotta
E furcsa, percnyi, falusi imát
Itt, a városban, közelemben?
Igen, épp az én közelemben -
S miért, hogy elfeledni nem tudom
S gondolok rá újuló gondolattal
S újuló kínnal s enyhüléssel?
Mi fakasztotta e furcsa imát?
Mint egy könnycsepp, mint egy villámcsapás,
Mint a morajló s meginduló föld,
Mint a megnyl1ó föld lábam alatt:
Olyan volt.
Mi fakasztotta: részvét, bűntudat,

Az utcán, harangszóra, éppen ott?
Sejthette-e, hogy az egész
Lángba borult
Mindenségért imádkozott?!

(Jelenkor, 1943. szept. 15.)
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S mi lesz velem?
Sok hátra nincs már -
És nem is lehet -
Elmenni legjobb volna 
Zrínyiként nem egy várból 
De kirohanni az egész világból:
Száz arany nélkül, az egész világból: 
Ez kellene.

Nincs helyem itt.
Ki hallgatja
Egy korszerütlen és beteg
Hanyatló költő végső rímeit?
Aki se munkás, se nem katona,
S csupán az árva rímmel
Néha még ma is
Furcsa, bolondos varázslatot mível.
Mégis úgy érzi:
Itt áll már ő is a szirt tetején,
Gomblyukában fölösleges virággal,
Meddő nókkel és gyümölcstelen fákkal,
Aggokkal, betegekkel,
S e világ ellen kiáltó kövekkel.
S zűdulni fog a mélybe mindezekkel.
Mert nincs immáron mondanivalója.
Külső s belső erók
Gúzsba kötötték
Nincs mi emelje.
Messze vannak a hajdani tetók.
Csakaz elváltozott világ
Halálos kőszirtje maradt.
A szépség is elfödte arcát
Szégyenlősen eló1em -
Vagy e világ vak erői eló1 -
S halál előtt

Elfödöm én is vérző arcomat.

(Jelenkor, 1943. okt. 1.)

Közreadja: Urbán László
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