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Reményik és a
katolicizmus

Reményik Sándor
és a Vigilia
Az 1935-ben alapított Vigilia, a megújuló magyar katolikus szelle
miség folyóirata indulásától kezdve a gondolkodás tágasságát és
egyetemességét vallotta, és a szerkesztés gyakorlatában ezt valósí
totta meg. Sem a munkatársak megválasztásában, sem a témák
közlésében nem fogadta el a felekezeti vagy földrajzi korlátokat és
előítéleteket. A lap programadó tanulmányában a címválasztásról
Schütz Antal a következőket írta: "Ezzel voltaképpen meg van
adva a mi programunk: Őrtállásban és virrasztásban várni az Úr
Krisztust. Minden történelmi kornak ez a legmélyebb értelme, és
minden történelmi fordulónak ez az igazi föladata: éber virrasztás
ban várni s elszánt készülődéssel és útkészítéssel fogadni az Úr
Krisztust." Ebben az éber virrasztásban és várakozásban nem le
hetett kizáró ok, ha a szerző nem a katolikus egyházhoz tartozott,
és az sem, ha nem a fővárosban vagy az ország határain belül élt.

A folyóirat .irodalomszemléletét és esztétikai igényességét
alapvetően a magyar katolicizmus egyik kiemelkedő, művelt és
példaadó egyénisége, Sík Sándor határozta meg. 1946-tól, a lap
újraindulásától ő lesz a folyóirat főszerkesztője, de nyitott, min
den érték befogadására kész gondolkodása már a Vigilia "hősko

rában" érvényre jutott. "Írók vagyunk, egynek tudjuk magunkat
az élő magyar irodalommal. Nem vagyunk szekta, nem vagyunk
párt, nem vagyunk még csak írói csoport sem; egyszerűen ma
gyar írók vagyunk" - írta 1946-ban, a folyóirat háború utáni
első számában. A "magyar író" fogalmába természetesen és ki
mondatlanul a más felekezethez tartozó és nem az anyaország
területén élő író is beletartozott: "Sem szemben nem állunk töb
bi írótársainkkal, sem külön nem állunk tőlük. Az, hogy katoli
kusok vagyunk, nem távolít, hanem közelebb visz hozzájuk: a
megértés, a szeretet, az egyetemesség - a szakmai összetartozás
társadalmi és a magyar szó szenvedélyes szerelmének vérünkbe
írt törvényén túl - a mi számunkra lelkiismereti parancs."

Reményik Sándor 1890-ben Kolozsváron, evangélikus család
ból született, evangélikus vallásra keresztelték, a kolozsvári re
formátus kollégiumban nevelkedett, de a katolikus hit és liturgia
kérdéseiben is tájékozott volt. Erdélyben a felekezeti békének és
toleranciának - akkor még nem élt a köznyelvben az ökumené
fogalma - egyébként is nagy a hagyománya. Amikor Reményik
anyjának ajánlott versében lelkének vágyát fogalmazza meg, ön
magát a katolikus templomokban égő és világító örökmécshez
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Sík Sándor
Reményikről

Reményik első verse
a Vigiliában

Magasfeszültség

hasonlítja. Máskor a gyonas metaforáját használja. Van verse,
melyet Prohászka Ottokár emlékének szentelt, és van, amelyben
a kolozsvári ferenceseket köszönti. Szívesen olvasott föl a ko
lozsvári szeminárium kispapjainak, és verset írt a nagyváradi
premontrei rendház csendjében. A halála utáni évben, 1942-ben
költészetét Sík Sándor méltatta. (Ez az írás szolgált 1997-ben a
Kolozsváron, a Polis Kiadónál megjelent, Reményik válogatott
verseit tartalmazó kötet előszavául.) Reményik hangja a vox
humana - mondja Sík Sándor. "Több benne az ember, mint a
költő", de a kettő nála egy. "Papi lélek", "igehirdető" költő, "halk
hangú vátesz" - ezekkel a szavakkal jellemzi. És Sík Sándor
megbecsülését jelzi az is, hogy Az olvasás tudománya című,

1948-ban írt, de csak 2000-ben kiad ott könyvében Reményik nevét
Babits és Szabó Lőrinc nevével együtt említi. Az elismerést nem
éppen bőkezűen osztogató szerző őket tartja a kortárs magyar lírá
ból azoknak a költőknek, akik "elsősorban gondolatilag, eszmeileg
reflektálnak" a világ jelenségeire. A fentiek alapján elgondolkozta
tó, hogy Reményik neve a Vigiliában mégis csak 1940-ben bukkan
föl először.

Erre is Észak-Erdélynek az anyaországhoz történt visszacsa
tolása adott alkalmat, ugyanis a Vigilia 1940. szeptemberi száma
Visszatérő erdélyi költók cím alatt hét költő között Reményik egyik
költeményét is közölte. A vers címe: Jaj, nagyot kértél... Keltezése:
1937, Kolozsvár. Korábban a költő Magasfaszültség című kötetében
jelent meg. Igazi "kulcsvers": Reményik egyik központi gondolatát,
a hűség, a maradás eszményét fogalmazza meg. A költőt barátja
arra kéri, hogy segítsen neki kimenekülni Erdélyből. A költő vála
sza: "Tizennyolc éve prédikálom: maradni, s a fészken megülni: /
Én segítsek Neked innen kimenekülni??" A szülőföldhöz való hű

séget, a maradást aláhúzással, megismételt, indulati tartalmú írásje
lekkel is hangsúlyozott gondolat ma leginkább Kányádi Sándor
költészetében visszhangzik. Reményik azt mondja: "Nem segítek.
Ha tehetném is: nem akarom. / Szakadjon le tóből inkább a két ka
rom!" Kányádi Illyés Gyulának "odaátra" ajánlott versében, a Kró
nikás énekben ezt olvassuk: "akik elmentek közülünk / nem voltak
közülünk valók / mert ha közülünk valók lettek volna / nem
mentek volna el".

A Vigilia 1940. szeptemberi számában kétszeresen is jelen van
Reményik Sándor. Ugyanis a lap "Könyvek" rovatában Meggyes
Ete éppen azt a Reményik-kötetet, a költő 1935 és 1940 között írt
verseit tartalmazó Magasfeszültséget ismerteti eléggé terjedelme
sen, amelyből valószínű a szerkesztőség a Jaj, nagyot kértél...
című költeményt közlésre kiválasztotta. "A könyv, mint minden
Reményik-könyv, élmény: egy igaz ember-költő arca. Nem gon
dosan összecsiszolt szavak, nem csupán versek ezek; költemé
nyek: mögöttük a sokszínű, fájdalmas igaz élet" - írja a recen
zens. Az írás némileg beszűkítő tartalommal Reményik "erdélyi
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Reményik
és Mécs László

Reményik halála

költő" voltát hangsúlyozza. És amikor a kritikus arról beszél,
hogy "ez a művészi Erdély-szerelern sokszor tragikus hangon si
kít a versekben", a kiemelt, a példaként említett versek között
éppen a Jaj, nagyot kértél ... címűre hivatkozik

A Vigilia első korszakában a lap egyik"vezéralakjának" Mécs
Lászlót tekintették, aki egy időben névlegesen főszerkesztőként

is jegyezte a lapot. A hihetetlenül népszerű (másfelől bizonyos
mértékig épp ezért roppant irigyelt) Mécs Lászlót huszonötéves
költői munkássága alkalmából a folyóirat 1941. júniusi számában
köszöntötték Reményik is, aki már egy 1924-es keltezésű versét,
a Predestinációt a költőnek ajánlotta, ott van a Mécs Lászlót ün
neplők között. Költő a költőró1 című írásában elmondja, hogy isme
ri, olvasta Mécs könyveit, de most csak egyetlen vonását akarja
kiemelni: "Miniatűrt adni valahogyan róla." Lírájának legfóbb
vonása "a Ritmus: mely teljesen jellemzi őt". Bővebben kifejtve:
"Az emberi és az isteni tűz változó ritmusa, amely kigyújtja alak
ját." Lobogó temperamentum, döbbenetes őszinteség - ezek jel
lemzik a költőt, de alkatának veszélyét is látja. Az ünneplés fénye
nem vakítja el Reményiket, és Mécs költészetének hibáit is fölsorol
ja. Ezek: fegyelmezetlen, bóbeszédű, túlzsúfolt, szétfolyó. Egyetlen
versét emeli ki és dicséri, a Vitatkozás a hírharanggal címűt.

Mécs nem érezhette bántónak Reményik köszöntőjét, mert a
Vigilia következő számának élén a költő Másnak nem fájni című
versét találjuk. Ez már a súlyos beteg Reményik vallomása. A
költő lövedékhez, könnyen robbanó bombához hasonlítja jelenle
gi, kínoktól gyötört önmagát: "én: eleven érző lövedék", mondja.
Késleltené a robbanást, halasztaná halálát: "Azért Uram, ha úgy
végeztél rólam, / Hogy végzésedből mégis robbanok: (. ..) De
robbanásom senkit se sebezzen!" A sort aláhúzással emeli ki. A vers
legfontosabb közlése: "Jaj, senkinek fájni nem akarok"

Reményik Sándor ötvenegyéves korában, 1941. október 24-én
hunyt el Kolozsváron. Sírjánál a Házsongárdi temetőben Bánffy
Miklós búcsúztatta: "mindenütt ott lesz, és örökké, ahol él, küzd
és szenved a magyar". A Vigilia 1941. decemberi számában Fé
nyi András hosszabb tanulmányban méltatja költészetét. Végig
tekint a költő pályáján az 1918-ban megjelent első könyvétől, a
Fagyöngyöktől a Végvári-verseken át (1918-21) az utolsó kötetig,
az 1940-ben megjelent Magasfeszültségig. Látja a változást, a fejlő

dést a korai, túlzottan a kor aktuális, politikai jelszavaihoz tapa
dó hangtól az "ahogy lehet", a modus vivendi parancsának
megfogalmazásáíg. "Uj líránk legfenköltebb egyénisége" 
mondja a kritikus. És ars poeticáját így jellemzi: "A költészet
számára nem játék, hanem Isten-szolgálat a szépség által." Főbb

témái: a fájdalom, a betegség, az emlékek, a szerelem, a termé
szet, a vívódó, istenkereső hit. Minden életmű lezárulásakor föl
vetődik a kérdés: "Mi maradt belőle?" A kritikus válasza: "Egy
szép, nemes, áldozatos élet példája s ennek az életnek lírai napló-
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Reményik utóélete

Reményik
három levele

ja." Fényi András tömören, jó érzékkel és már ekkor érvényesen
foglalja össze Reményik költészetének fő vonásait: "Költésze te
szerenesés szintézise az új magyar líra hangulati fogantatású stí
lusának és a nemzeti klasszicizmus gondolati, a belső formát min
dig megőrző.tisztaságának"

Sok idő, harminchét év telt el addig, amíg Reményik Sándor
neve ismét fölbukkant a Vigiliában. Költészetét a háború előtt a
kortársak közül a legjobb szemű kritikusok, Németh László,
Alszeghy Zsolt, Babits Mihály, Sík Sándor méltatták, de a mar
xista irodalomtörténet-írás csupán a Végvári-versek költőjét látta
benne, és a nacionalizmus, az irredentizmus vádjával marasztal
ta el. Még a legfrissebb, 1994-ben megjelent Új Magyar Irodalmi
Lexikon is azt írta róla: neve Ifa belenyugvást nem ismerő irre
deruizmussal forrt egybe". Művei mellett ez a jelző évtizedekig
élt, és elegendő volt, hogy verseit ne szavalják, írásait ne adják
ki, munkásságára ne hivatkozzanak Ezért nem kis szerkesztői

bátorságnak könyvelhetjük el, hogya Vigilia 1978 szeptemberé
ben - Doromby Károly szerkesztése idején - Reményik Sándor
három levelét közölte, melyet Raffaelli Rafaela irgalmas nővér

nek írt, valamint a levél-dokumentum mellett ugyanabban a
számban helyet adott a költő két fontos versének Az irodalom
tanár szerzetes nővér 1937 és 1968 között számos magyar íróval
levelezett, és hagyatékában megmaradtak Reményik hozzá írt le
velei is. Raffaelli Rafaela levelesládájából több levelet Rónay
György publikált először a Vigilia 1975. augusztusi számában.

Az 1939 novemberében írt levélben a költő azt a medaillon aján
dékot (Mária-érmet), azt a "csodás érmet" köszöni meg, amely
végre eljutott hozzá, és amelyet most Magyarországról Erdélybe
visz magával. "S úgy lehet, nagy szükségem lesz még rá." Sajnálja,
hogy nem tudott ellátogatni abba az intézetbe, ahol a szerzetes nő

vér akkor élt, és "ahol, mint hallom, úgy szeretik verseimet".
Az 1940. április 18-án, Kolozsváron kelt második Reményik

-levélből ugyancsak egy meghívásról értesülünk, amely Rafaela
nővértől érkezett, amelyet azonban a költő betegsége miatt nem
tud teljesíteni. De bízik egy könyvnapi, júniusi budapesti útban.
Maga helyett addig is néhány legújabb versét küldi el.

Egy évvel később, 1941. április 28-án újabb és igen terjedel
mes levelet írt a költő. Ez a levél a Vigilia 1941. júliusi számában
közölt Másnak nem fájni című vers érzelmi és gondolati körében
keletkezett, és mindössze fél évvel a költő halála előtt íródott. A
megszólítás is bensőségesebb, "Kedves" helyett "Kedves Jó Rafa
ela nővér", az elköszönés is személyesebb, "mély tisztelettel" helyett
"igaz híve". A zaklatott, feszült, fájdalommal átszőtt levélben
hosszú hallgatását menti a költő, részletesen ír betegségének tüne
teiről és a betegség lelki hatásáról. Szavaiban nincs semmi túlzás.
"Néha az őrület, néha az öngyilkosság határán érzem magamat (a
levél végén Teleki Pál tragikus halálát említi), de tudom, hogy ez
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utóbbit elkövetni nem volna úgysem erőm, s érzem azt is, hogy
voltaképpen nagyon szeretnék még élni, az eddiginél Istennek
tetszőbb életet, nemcsak versben, hanem általában lélekben, igaz
ságban és másoknak örömet szerző munkásságban." A levélhez né
hány újabb költeményét mellékeli, köztük a néhány nappal ko-

Üres kardhüvely rábbra, 1941. április 23-ra keltezett Üres kardhüvely szól című versét,
melyet a levél után a Vigilia közre is ad. Önmagát, lelkiállapotát
("A katolikus hívőknek van erre nagyon jó szavuk: »lelki száraz
ság«. Az enyém több ennél, nem tudom meghatározni") az üres
kardhüvelyhez hasonlítja. "Kereslek Lélek - / Szomjazom Reád
- / Nem lehetnek szomjasabbak a fák / S a füvek szomjasabbak
nem lehetnek / Harmat s eső után / Mint ahogy én aszottan epe
dek / Lélek, utánad." Ezekkel a szavakkal kezdi a verset, majd
Károlyi Gáspár biblia-fordításának nyelvére emlékeztető hangon
így folytatja: "Mert íme, megüresíttettem megint - / Hogy ne le
gyek egyéb / Mint hüvely, melyból kiröppent a kard -".

Fény-torony A levél-dokumentum mellett közölt másik Reményik-vers a
Babits Mihálynak ajánlott, és Budapest, 1941. február ll-re kelte
zett Fény-torony. A saját betegségével küzdő Reményik a másik,
az ugyancsak halálos betegségtől szenvedő, mesterének tartott
költőhöz fordul, és így szólítja meg: "Jaj, Költőtársam, máig leg
nagyobb, / Utolsó Fárosz az előttem járó / Nagy nemzedék
fény-tornyai közül." Azonosul fájdalmával, és tanulni akar tőle

most is: hogyan kell a szenvedést vállalni és elviselni. És ma
rasztalná az "állig fegyveres vad világban": "Maradj velünk, su
gárzó Fény-torony - / Nagyon sötét lett künn a tengeren." A
vers további történetéhez tartozik, hogy Babitsnak még volt ereje
versben válaszolni költőtársának. A Babits Mihály összegyűjtött

verseit tartalmazó kötet legutolsó darabja az 1941. febr.-márc.
keltezésű Egy verses levélre címe t viselő, Reményik Sándornak
ajánlott költemény. Babits 1941. augusztus 4-én halt meg, ötven
nyolc éves korában. Az ötvenegy éves Reményik néhány héttel
élte túl. A kínok közt vergődő Babits üzenetét talán még olvasta
társa: "A versed édes és kegyetlen. C.) s a költögető hang, a
hang / kínok és álmok közt örökre / zeng tovább édesen s ke
gyetlen." Babits legutolsó, teljes értékű versét közlésre az akkor
induló pécsi folyóirat, a Sorsunk számára - a szerkesztő

Várkonyi Nándor kérésére - Weöres Sándor szerezte meg a
már nagybeteg költőtől, de a vers már a költő halála után a Sor
sunk 1941. 1-2. számában jelent meg.

198Ü-ban, Reményik Sándor születése után kilencven évvel
oszlani látszott az irodalomtörténeti vakság és homály. Erdély
ben Marosi Péter, itthon Czine Mihály és Imre László értő és
avatott tanulmányai ébresztették a költő nevét. Folyóiratok, az
Utunk, az Irodalomtörténet foglalkozott Reményik munkásságá
val, és elérkezett az idő, hogy versei - először istenes versei 
nyomtatásban, egyházi kiadónál, Jelt ád az Isten címmel újból az
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Reményik
újrafelfedezése

Babits Reményikröl

olvasó kezébe kerüljenek. E kötet megjelenése teremtett alkalmat
arra, hogya Vigilia 1982. 1. számában Pomogáts Béla - az
egyik Reményik-kötet címét kölcsönözve - Roman virág címmel
Reményik Sándor munkásságával foglalkozzék. Ő is a több év
tizedes mulasztás és hallgatás fölemlítésével kezdi esszéjét:
"Munkásságát a gyanakvás és félreértés száműzte" az irodalmi
köztudatból. Végigtekint a költő pályáján: első verseskötetét, a
Fagyöngyöket (1918) még a századvégi "világfájdalom" színezte
át, a Végvári álnéven megjelent verseket "keserű indulat" fűtöt

te, később "az emberi egyetemesség" gondolatát hirdette, és pél
daképének Rilkét és Babitsot tekintette. A kötetben közzétett is
tenes versekből a költő istenkereső vágyát és "Istenéhez mene
külő" szándékát olvassa ki a kritikus, és gondolkodásának "ko
rai ökumenizmusát" hangsúlyozza.

A nyolcvanas évek közepétől egymást követik a Reményikkel
foglalkozó tanulmányok az erdélyi és a hazai folyóiratokban,
különféle kiadóknál gyűjteményekben látnak napvilágot váloga
tott versei. A Lakatos István-féle antológia, a Hét évszázad magyar
költői (1996) már kiemelten, tizenkét verssel szerepelteti.
1998-ban az Erdélyi Szépmíves Céh Reményik Sándor emlékönyvet
jelentet meg.2000-ben Budapesten két kötetben megjelennek
Reményik Sándor összes versei.

Reményik Sándor költészetének megismertetésében, majd mél
tatlan mellőzése után a költő újrafölfedezésében és méltatásában a
maga sajátos eszközeivel a Vigilia is részt vállalt. Hozzájárult ah
hoz, hogy igazolódtak és ma újból érvényesek Babits Mihály
1940-ben, elóbb a Nyugatban, majd a Pásztortűzberi is megfogal
mazott szavai: "Reményik magyar költő. A magyar költő mind
egy család. Akár innen, akár túl a Királyhágón. Szelleme egyazon
családfáról szakadt... Minden magyar költő egy kicsit erdélyi is,
mert a szellemi családfa gyökerei Erdélybe is elágaznak. De vi
szont mindenki, aki Erdélyben magyarul versel, ha igazi költő,

több mint csak erdélyi. Reményik Sándor is több mint erdélyi...
Az erdélyiség csak annyi benne, mint a levegő zamata, az otthon
levegője, mely minden igaz költő sorait átlengi..." Verseiből "Egy
halk, magános, egyéni töprengésekben élő, inkább elmélkedő és
szemlélődő, mint szenvedélyes vagy szónoki hajlamú ember sze
mei néznek ránk..." Babits elsősorban Reményik úgynevezett sze
relmi költészetét, valamint a "történelem viharai" által fölvetett
kérdésekkel foglalkozó úgynevezett "közösségi" verseit dicséri. A
Magasfeszültség című kötet méltatását ezekkel a szavakkal foglalja
össze: "A költő Reményik évei nehéz évek voltak. Nehéz és küz
delmes kisebbségi évek, ezer veszéllyel és kelepcével. Azt hiszem,
ebben a helyzetben senki sem tudott volna tökéletesebben visel
kedni, mint Reményik viselkedett. A költői tehetség nem volt elég
itt, sőt nem is volt a legfontosabb. A versekhez ember kellett, s a
költő értékei emberi értékek. Ember, erdélyi ember és magyar."
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