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Reményik Sándor és az Erdélyi Helikon kapcsolata 

 
  Sokak keserűségét fejezték ki a Végvári néven fellépő Reményik sorai:  
  „Eredj, ha tudsz … […] Eredj, ha hittelen/ Hiszed: a hontalanság odakünn/ Nem keserűbb, mint 
idebenn.” 
  A passzivitásba süllyedt magyarság nem kívánt részt venni a román politikai életben, tisztviselők tagadták 
meg hivatali esküjük letételét, repatriálók sora indul el Magyarország felé… 
  Bernády György, volt marosvásárhelyi polgármester Nyílt levele, majd Kós Károly, Budapestről hazatért 
építész és író Kiáltó szó című röpirata hirdetett nemze-tiségi politikai aktivitást. Folyóiratok, írói csoportosulások 
vállaltak feladatot; 1918 előtt az irodalmi decentralizáció gondolata vetődött fel. Csoportosulások: Várad: Holnap; 
Kolozsvár: Kelet; Temesvár: Dél Irodalmi Társaság; lapok: Haladás, Erdélyi Figyelő, Kalotaszeg, Erdélyi Szemle, Új 
Erdély. 
  E folyóiratokban jelentkezett a későbbi nemzetiségi irodalom néhány kiváló egyénisége, közöttük Áprily 
Lajos, Tompa László, Reményik Sándor, Kós Károly, Szentimrei Jenő, Berde Mária, Bárd Oszkár, Ligeti Ernő. A 
születő erdélyi magyar irodalomban ők képviselték a regionális hagyományokat, ők alapozták meg az erdélyi 
tradíció folytonosságát. 1919 után hozzájuk csatlakoztak azok a budapesti írók, akiket családi vagy kultúrpolitikai 
megfontolások vezettek vissza erdélyi szülőföldjükre (Benedek Elek, Bánffy Miklós, Kuncz Aladár), baloldali 
értelmiségiek, akik a forra-dalmak bukása után kényszerültek emigrációba, s Erdélyt választották új hazájuknak 
(Gaál Gábor, Franyó Zoltán, Kádár Imre). Végül a rohamosan fejlődő irodalmi élet vonzásában lépett fel egy fiatal 
írónemzedék (Tamási Áron, Kacsó Sándor, Nyirő József, Kemény János, Karácsony Benő). 
  A sajátosan liberális színezetű erdélyi konzervativizmust, illetve a regionális hagyományokat az 1921-ben 
Reményik Sándor szerkesztésében induló, az Erdélyi Szemle örökébe lépő Pásztortűz című folyóirat szólaltatta meg. 
  A kialakuló szellemi vállalkozások összefogására mind erőteljesebbé vált az igény – ez vezetett a Helikon 
elnevezésű íróközösség létrehozásához. Megvalósítására Kemény János báró vállalkozott. 1926. június 17-én 27 írót 
hívott meg marosvécsi kastélyába közös dolgaikat megbeszélendő. Köztük volt Reményik Sándor is, Makkai 
Sándorral együtt ő képviselte a reformkonzervativizmust. 
  A transzilvanizmusban, az „erdélyi gondolat”-ban egyesült irodalom kettős kötésben élt: egyszerre 
kötelezte el magát a nemzetiségi közösségnek és az emberi egyetemesség eszményének. A helikonisták abban látták 
a kisebbségi létbe került magyarság időszerű hivatását, hogy szolgálja az együtt élő népek testvériségét és ala-kítsa ki 
a közép-európai együttélés új módozatait. A transzilvanizmus hívei a szükségből kovácsoltak erényt, a kisebbségi 
helyzetet sajátos műhelynek tekintették. 
  Az első összekötő pont a helikoni triász költészetében: a transzilvanizmus. Áprily és Tompa ezzel indult, 
Reményik pedig – a triász harmadik tagja – akkor, amikor az Erdélyi Helikon indult, már régen meghaladta egészen 
korai nacionalista hangvételű gondolatvilágát. Így tehát többé-kevésbé azonos célkitűzésekkel, esz-mékkel indultak 
e triász tagjai. Az segítette őket, hogy maga a transzilvanizmus 
– pontosan körül-nem-írtsága folytán – kitűnő lehetőségeket kínált különféle indítékú, de közösnek nevezhető 
cselekvések alátámasztására. 
  Induláskor – a triász kialakulásakor – a transzilvanizmus a legtágabb, leg-haladóbb volt; ilyen 
megfogalmazásai, mint: a Romániában együttélő népek testvé-risége, barátsága, európai műveltségi szintre való 
törekvés, a nép szolgálata, lehetővé tették, hogy merőben eltérő gondolkodású emberek, költői egyéniségek 
találkozhas-sanak a folyóirat hasábjain. 
  Kuncz Aladár sokat idézett tanulmányában azt fejtegeti, hogy az erdélyiség a romániai magyar irodalom 
három fejlődési szakaszában öltött testet. A magára esz-mélő szellemi élet elsősorban az erdélyi táj szépségeit 
fedezte fel, s ez hozta létre a természeti lírát Áprily, Reményik, Tompa, Bartalis és mások költészetében. Ennek a 
vonulatnak a kezdetét jelzi három kötet; a romániai magyar irodalom első éveiben e három költő egy-egy vékony 
verseskötettel jelentkezett. Reményik kötete: a Csak így. Lemondó, szerénykedő a címe, Áprily és Tompa 
határozottabbak, köteteik címe jelzi verseik helyét és hangját (Áprily: Falusi elégia, Tompa: Erdély hegyei között). 
  Ezt a három embert elsősorban az az út- és kiútkeresés tartotta össze, amely jellemző ezeknek az elveknek 
az irodalmára. Reményiknél a kezdetben múltat vissza-síró, tétlen lemondás, ő ezen az úton jut el az „ahogy lehet” 

 



korszakon keresztül a végső, nagy humanizmusig. Reményik életfelfogásának központjában akkor a „meg-
termékenyítő fájdalom” gondolata állt. Áprily elfogadta ezt a gondolatot; az ő életében is volt idő, amikor a 
fájdalom megváltó erejében hitt. Magányosan vívódó ember volt Áprily Lajos, Reményik Sándor és Tompa László 
is. Legközelebbi tár-saiknak a természetjáró, tépelődő, nehezen megnyilatkozó, a gondolatok tiszta világát kereső 
költőket tartják. Így kerül egymás mellé Áprily magányos vívódása, Reményik finom, érzékeny egyénisége és 
Tompa László nehezen megnyilatkozó gyötrődése. 
  Az Erdélyi Helikon versanyaga fővonulatában bizonyos „megkésett szimbo-lizmus” köntösében 
jelentkezett. Ez elsősorban az erdélyi táj költői átélésében és megjelenítésében nyilvánult meg, és szorosan 
összefüggött a transzilvanizmus termé-szetistenítésével. Mit jelentett ez a költészet a Nyugat költészetéhez 
viszonyítva? 
  Ez a szimbolista természeti felfogás azonban nem tekinthető pusztán iro-dalmi utánzásnak vagy szolgai 
megnyilvánulásnak. A vállalt talajon és keretek között a helikoni költészet sajátos egyéni színeket és önálló művészi 
eredményeket villantott föl. Ezek határozott arcélt kölcsönöznek neki, és mindenképpen alkalmat adnak arra, hogy 
eredeztetőjéhez vagy talán példaképéhez viszonyítva előrelépésnek könyvel-hessük el (Árprily, Reményik, Tompa). 
Ez még nyilvánvalóbb, ha az ide tartozó költők műveit összehasonlítjuk a hagyományos akademizmus akkor még 
működő és meglehetős népszerűségnek örvendő képviselőivel (például Szabolcska Mihállyal vagy P. Jánossy 
Bélával)1. 
  A helikoni triász ehhez a szimbolista vonulathoz kapcsolódott. A Nyugat eredményeit hármuk közül 
Áprily Lajos használta fel leginkább. Áprily érezte a kor-szak sürgető nyugtalanságát, a kikerülhetetlen 
összeütközések elől a tetőkön keresett menedéket. Nem harcra termett költőnek vallotta magát; magányossága, 
fájdalmai, riadtsága űzték a „tetőre”. Az pedig meghozta számára a megnyugvást – s a tisztán-látást. Így született 
meg a Tető című verse, lírai megfogalmazása a transzilvanista eszméknek. 
  1929-ben Áprily Budapestre költözött, addig azonban részt vett a maros-vécsi találkozókon. Elmenetele 
különböző indulatokat, reakciókat váltott ki az embe-rekből, hűtlenségnek érezték. Csak Reményik Sándor 
versében szólalt meg a számonkérés hangja helyett a lelkiismeret furdalás: 

„Ha Te elmégy, ember ne búcsúztasson, 
búcsúztassanak Téged a hegyek. 
[…] 
Ha Te elmégy, mi néma csendben álljunk, 
Néma csendben és lehajtva fejünk, 
Mert mindannyian bűnösök vagyunk, 
Hogy Téged, Téged elveszíthettünk.” 
(Elmégy) 

  Maga Áprily nem magyarázta elhatározását, csak a sorsszerűségre hivat-kozott. Jellemző, hogy ebben a 
kérdésben csak olyan emberek illetékességét volt haj-landó elfogadni, mint Reményik és Tompa László. 
Reményiknek így írt búcsúzása előtt: „Egy »presque fatalista« állásponttól eltekintve nem látok senkiben hibát 
emiatt, csak a világháború utáni történelmi áramlás sodrát érzem meg erősebben.”2 
  A két költő között egész életükre és munkásságukra kiható benső kapcsolat volt. Áprily maga azt vallotta, 
hogy: „A költőt, aki kiemelt az ismeretlenségből, Reményik Sándornak hívták.”3 
  Ezt az indulást két vers jelzi: Reményik verse Találkozás. Egy barátomhoz romantikus, allegorikus formájú 
vers, amellyel az akkor még ismeretlen költőtársnak tiszteleg. Erre felel Áprily Lajos (az Ellenzék két héttel későbbi 
számában) A torna végén-nel. Reményik elismerése és biztatása nagy hatással volt rá. Költői felfogásuk kezdetben 
ellentétesnek tűnt, sok eltérő vonás volt világnézetük és életkörülményeik között is. Titokzatos vonzást teremtett 
azonban közöttük befele forduló egyéniségük. Áprily távozásával sem szűnt meg ez a kapcsolat: Áprily kétségeivel 
elsősorban Reményikhez fordult, de sokszor megerősítette, megnyugtatta s tanácsokat is adott neki. Levelezésükről 
így írt Vita Zsigmond: „Ez a ma még kiadatlan költői levelezés nemcsak a két költő életének és munkásságának 
fontosabb mozzanataira, hanem a romániai magyar irodalom életének alakulására, a felvetett tervekre, a kétségekre, 
a reménytelenségre is rávilágít.”4 
  Maga Erdély Áprily számára megmaradt „láthatatlan írásnak” élete végéig.  
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„Az erdőn túl, 
Valaha úgy neveztek – 
A köd mögött 
akkor is így idéztek és kerestek? 
Én a neved 
mindig halkabban ejtem, 
elhallgatom 
s tán nemsokára tengerszembe rejtem 
Pedig tudom: 
te vagy a Hang, a Hívás, 
szívó Delej 
A szemembe sajgó Láthatatlan Írás” 
(A Láthatatlan Írás) 

  S így minden, ami Erdélyt jelentette számára. Erről tanúskodnak Akarsz-e fényt című posztumusz kötetében 
azok a versek, amelyek enyedi vonatkozású élmé-nyeket idéznek, s a halott barátot, Reményiket.  

„S ahol ösvénnyel vár az égi rét, 
zenét hallok majd, felséges zenét. 
 
Barátom, aki már előre ment, 
Azt a zenét rég hallja odafent.” 
(Útravaló) 
 
„Virágos rétek között fut az út 
s a sok virág közt megtalálom ott 
barátomat, a sokszor-szomorút. 
 
Én nem csodálkozom, hogy ott lelem 
s természetes, hogy én is ott vagyok, 
s a patakparton megindul velem. 

 
S ha megállok, leül a víz felett 
s ahányszor horgom egy halat kivet, 
a kék szemével boldogan nevet. 
 
úgy jár az enciános réteken, 
friss szívvel, mint a Nagykőhavason 
s vízmorajos Radnaborbereken.” 
(Ha már az utat nem folytathatom) 

 
„Még élek és még mindig dalolok” – 
írta vén kort sem ért hű lelki társam. 
Ősz vitte el, s ha rá-rágondolok, 
Eljön, hogy lélek-arcát újra lássam. 
 
S amíg maholnap én is indulok 
nagy sűrűségű ködbe és titokba, 
»Még élek, és még mindig dalolok« – 
kiáltom fel hozzá a csillagokba.” 
(Még élek) 

 
(Reményik versének címe, amelyre Áprily utal: „Még élek…”) 
 

„Ó, láttam hullani drága eszmetársam, 
aki árnyékba – árnyék –itt suhant, 
a verejték-áztatta pesti ágyról 
hogy húzta őt a házsongárdi hant.” 



(Beszélgetés a földdel) 
 
„Viszlek magammal, mindig, mindenütt. 
Viszem a szenvedést s viszem a dalt, 
a tornyosuló fulladt ravatalt. 
Viszem a reggelt, melyen néztelek” 
(Virág helyett) 

  Szeretete azonban nem csupán elfogult szeretet volt, Reményik Kenyér helyett című kötethez írt előszava 
bizonyítja ezt. „Önmagát is jellemzi, amikor felismeri Reményik idealista felfogásának teljes csalódottságát, amely a 
kor kérdéseivel való összeütközése után a szenvedés líráját csiholja ki belőle. Ez a csalódás fordítja később mindkét 
költőt egyre határozottabban a fasizmus ellen, hogy az európai szellemiség védelmében tiltakozzanak az erőszak, az 
elnyomás, az igazságtalanság ellen.”5 – írja róluk Vita Zsigmond. 
  Tompa László volt a harmadik tagja a költői hármasnak. Az Erdélyi Helikon nemhiába számította élenjáró 
költői közé: művészi magatartásában volt valamely zord egyedülvalóság, komor nyugalom és súlyos felülemelkedés, 
amelyet mind a tran-szilvanizmus jellemzőiként volt szokás számba venni.6 – írja róla Szemlér Ferenc. Talán rá 
hatott legkevésbé a század eleji magyar irodalomban lezajlott nagy költői forradalom. Magányos viaskodó volt ő is, 
erkölcsi kérdésekkel viaskodott; hangja tömör volt, dísztelen és szigorú. Látszólag, külsőleg eseménytelen volt az 
élete, vi-szont verseiből tragédiák hangja szól, s ez adja költészetének a feszültségét. Mit jelent számára a táj? Sokkal 
konkrétabb valóságot, mint Reményik és Áprily számára. Tompa számára a táj: a magány és lázadás illusztrálási 
lehetősége. Versei általában tájleírással kezdődnek, majd áttetsző párhuzammal fordulnak át az önmagára vonat-
koztatásra. „Tompát nem érinti a szimbolizmus, áttetsző a párhuzam a maga és a versbe vett természeti kép között. 
Nyilvánvaló, hogy a tájtermészet súlyos jelenlétének oka a közelségben van, robotos napjainak legközvetlenebb 
örömét leli a szülőföld tájaiban, de ez állandóan figyelmezteti a bezártságra”7 – írja róla Ilia Mihály. 
  Reményikhez őt is szoros barátság fűzte, ezt bizonyították Reményiknek Tompához írt levelei. Már 
induláskor Reményik akaratlanul is besorolja Tompát, rokonnak tartja. „Kérem, írjon nekünk minél többször, 
hiszen tudhatja, hogy versei, mint azt Áprily vagy Berde Mária írásai – nekünk mindig ünnepet, eseményt, nagy 
dolgot jelentenek.”8 
  A barátság mélyült, s ugyanaz a segíteni kész szeretet alakult ki, mint Reményik és Áprily között. Ne félj 
című kötete megjelenésekor – 1929-ben – Reményik így írt neki: „Ezúttal szívből köszöntelek, fogadd meleg 
hálámat azért a két szóért, mely oly nagyon összhangban van köteted lelkével: Ne félj! Még én is meg-pezsdültem 
tőle, pedig én éppen a fordítottját tettem meg a te utadnak, valamikori erőteljesebb hangoktól érkeztem a teljes 
lehangolódásig…”9 
  1941-ben a Baumgarten-díj egy részét Tompa László kapta, ugyanakkor kapta meg Reményik is, immár 
másodszor. Reményik tudatta Tompával ezt a hírt: „Drága Lacim! Boldog örömmel adom tovább Neked az 
örvendetes hírt, amelyet ma délelőtt pesti ajánlott levélben a Baumgarten-alapítvány egyik kezelőjétől, Basch 
Lórándtól kaptam. E szerint az idén úgy döntöttek, hogy az egyik 3000 Pengős díjat Neked osztják ki. [...] Így 
fenntartás nélkül örvendek magam is és szeretném, ha velem együtt örvendeznél Te is.”10 
  Ami hármuk költészetét rokonná teszi az az, hogy költészetükből „magasra száll az ember dallama”. 
Németh László szavait idézve ők: „Az élettel felszámolt em-berek, akikből az »elvégeztetett« epilógusaként árad a 
vers.”11 
  Reményik betegsége ezekben az években súlyosabbá vált, erről vallanak nem-csak költeményei, hanem 
ezidőben írt levelei is. „Hosszú évek óta élek úgy, hogy az élet minden nagynak nevezhető dolgával és örömével 
leszámolva, remegő boldog-sággal őriznék, ha lehetne, minden parányi megkönnyebbülést, minden vékonyka kis 
percet, amelyet a kegyelem eloroz a betegségtől, s ajándék gyanánt nyújt nekem. Kis örömök ritkán jövő, gyorsan 
tűnő, szinte képzelhetetlenül egyszerű szövésű hangulatai nyújtanak még valamit nekem”12 – írta 1928-ban Berde 
Máriához. 
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  Ugyanerről tanúskodik ugyanebben az évben, Lám Bélához írt levele is: „Nagyon akartam volna szeretni – 
és sohasem tudtam eléggé szeretni. Betegségemben is talán ez fájt mindig legjobban. Megfordítottam az Ady 
mondását: »Szeretném, ha szeretnének« – így Szeretnék szeretni. Azaz: a nagy harmónia birtokosa lenni, hogy nagy 
harmóniát adhassak másnak is. A belső béke napfény-szemével simogatni végig mindent és mindenkit, s magam 
örülni ennek.”13 
  Ez a vonulat, a harmóniakeresés és harmóniaadás költészetében is megjele-nik, költészetét az elvont 
humanizmus jellemzi. Reményik a külvilágot nem társa-dalmi, hanem elvont kategóriákban látta, erkölcsi világlátása 
képessé tette őt arra, hogy az életben felfedezett egyszerűt – s csendes kis örömöket – jelképessé növessze. „Kenyér 
helyett vigasz” – ez Reményik egyik, világnézeti pozitívumait és negatívu-mait egyszerre láttató költői gondolata. 
Már 1925-ben érezte azt, hogy költészetében új hangokat is meg kell szólaltatnia. (Ez már előkészítése a 
közösséghez fordulásnak, s összefügg az előző költői programmal, az „örömszerzés” programjával.) 

„Váratlanul és hihetetlenül, 
Hogy is lenne – ha megzendíthetnéd 
Annyi tompán dübörgő gyász után 
Az induló öröm orkeszterét?!” 
(Hangolásféle) 

  A Kenyér helyett című kötet tartalmazza Reményik istenes verseit is. Áprily Lajos így írt (e kötet előszavában) 
a versek forrásáról: „De istenes költészetének for-rása mégsem hatás, hanem lüktető élet, a maga szenvedő élete. 
Harc, amelyben a legfinomabb idegrendszerhez kötött legmakacsabb emberi idealizmus szembekerült a kor 
eszményítő durvaságával. Kettős összeütközés táplálja szakadatlan ezt a lírát: a kényes idegek nehéz tusakodása az 
életért és az eszményiség állandó ütközése az örömtelen korral. […] A szociális és individuális költő hosszú, 
vérveszteséges harca Reményiknél az istenes énekekben jut nyugvópontra.”14 
  A vallásos hit áthatotta Reményik minden gondolatát. „Ha keresem a szót, amellyel ezt a lelket jellemezni 
tudjam, alig tudok igazabbat mondani róla, mint hogy papi lélek volt. Papi lélek a szó mindenfajta értelmében... 
Nem ismerek még egy költőt, akinek verseiben annyira érezném az Isten szüntelen jelenlétét” – írja róla Sík 
Sándor.15 (Érdekes különben Reményik és Sík Sándor egymáshoz való viszonyulása, Reményik nagy költőnek 
tartotta, szerette és becsülte Sík Sándort. „Egyszer Sík Sándor felolvasását hallgatta jóbarátaival a rádióból. 
Kigyúlva, lelkesen figyelt, egy-egy sort elragadtatva utána mondott. Aztán a végén egészen összeroppant: »Ez költő! 
Én csak szeretnék lenni!«”16 
  Reményik nem tartozott a feltétlenül hívő, harmonikus lelkek sorába, kereső, perlekedő, nyugtot nem lelő 
ember volt. 

„Láttam az Igét sas-szárnyon repülni, 
Elzúgni izzó Illés-szekeren, – 
Dóm lelkek pillér-berkeit bejártam, 
Testté az Ige mégsem lett nekem. 
Gyönyörködni jártam templomokba, 
Mint a hangversenyekre, tárlatokra, 
A lelkem minden szentbeszéd után 
Csak muzsikával, képpel lett tele.” 
(Az én lelkipásztorom) 
Járosi Andornak 

  Lassú változás során azonban: 
„bennem lassan életté remegtek 
A szók: Kegyelem és békesség veletek.” 

  Reményik lelke azonban az Istenben nem talált megnyugvást. „A lét, a való-ság és a vallásos hit 
ellentmondásaiból bátor, határozott gesztussal azonban sosem vont le végső következtetést: vigasztalanul tovább 
hánykolódott a hit és hitetlenség hullámai között.”17 
  Saját maga „fekete ciklusnak” nevezte később ezeket a költeményeit. „Nem tudom, hogy azzal a fekete 
ciklussal mit csináljak majd egyszer? […] Mert a költő becsülete nem lelkek építése, hanem önmagának minél 
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teljesebb és igazabb feltárása. És miért könyveljenek el engem »vallásos költőnek«, mikor legjobb esetben is kereső 
lélek vagyok, s azt sem tudom, hogy mit keresek.”18 
 

Az Őszi morfiumtól a Riadó kiáltásig 
 
  1931-ben Reményikről már rég lefoszlott a „prófétai talár”. Elefántcsonttorony 1931-ben című versében még a 
„kis örömök” hirdetője, s hirdette, hogy a költő énekét senki sem szabhatja meg, csak maga a költő. 
Forradalomellenessége sem változott. 

„Vagyok, aki vagyok, 
S tán akkor dalolok az emberért, 
Amikor a cinkével dalolok. 
[…] 
S mit tudjátok ti, hogy a dal hol áll meg, 
Hol áll meg, hol áll meg, kit hogyan talál meg? 
S nem nagyobb doktora-e a nyomornak, 
Mint a balgán kuruzsló forradalmak?” 

  Dacos hangja, tiltakozása mögött azonban már ott lappangott a szenvedésnek – az együttszenvedésnek – az 
a vállalása, amelyet Kosztolányi, Babits is hirdet: a közösségi felelősségérzet tudata. Ennek felismeréséig, 
kimondásáig azonban meg-megtorpanva jutott el Reményik. Ilyen megtorpanás – a gyermekkori élmények „fel-
dolgozásai”, eredménye: Kosztolányi A szegény kisgyermek panaszaira emlékeztető (s talán közvetett Kosztolányi-hatást 
hordozó) versei. Reményik nem gyűjtötte őket ciklusba, elszórva vannak benne köteteiben a 30-as évek elejétől, a 
versek dátuma azonban arra mutat rá, hogy ezek már a 20-as évek végén keletkeztek (Versek egy házikóról, A gyermek, 
Papírkatonák, Csigadomb). Ezzel a versvonulattal párhuzamosan fut egy másik: édesanyja és Szőcsné Szilágyi Piroska 
halálát idéző költeményei. Leszámolás ez a halállal egy kicsit; leszámolás, de a túlvilágba vetett hit nélküli leszámolás. 

„De néha visszahoz a naplemente 
És visszavarázsol az alkonyat.” 
 
S káprázatos pompában mutatod 
Örök-szerény Testvérem, magadat. 
Kigyúlnak meg-nem-festett képeid 
S ragyognak rémek és romok felett.” 
(Piroska – fellegek) 

 
  Kosztolányi Halotti beszédére emlékeztető vers örökíti meg nagybátyját is. 

„Beszélni nem sokat beszélt, 
Gyümölcsfákkal többet, mint emberekkel, 
Botjával, kutyájával és a heggyel –  
De engem nagyon-nagyon szeretett. 
 
Mikor este az óra elütötte 
Tornyán a tizenegyet, 
Felkelt, s kiment: »Még egy pipa dohányt… 
Azután én is aludni megyek.«” 
(Nagybátyám) 

 
 
 
 
  A második megtorpanás: a hegyek. 
1933-ban a Nagykőhavasra kirándult, ott találkozott Lám Bélával, 
akivel végigkóborolta Kolozsvár vidékét is. A kirándulást megelőzően így 
ír Lám Bélának: „Istenem, ha a szemem annyira javulna, hogy tudnám újra 
élvezni a ter-mészetet, s végre csakugyan elmehetnék Veled a 
havasokba. Látod, nem tudom másképp mon- dani – ez nekem az volt egy 
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évtizeden át –, mint amikor valaki egy nagy szerelméről kénytelen lemondani.”  
 
 
 
 
 

            Ugyanebben a levélben emlékszik vissza első 
borbereki kirándulására: „Akkor jártam először és utoljára 
alpesi zó-nákban: törpefenyő, boróka-bokor, rododendron és 
havasi gyopár közt. Érdekes, hogy miképp váltotta ki 
belőlem a performált vágyat a havasok után 1921-ben Áprily 
Lajos »Havasi napló« című ciklusa; mikor azt elolvastam, 
éreztem, hogy nekem is indulnom kell 

               
valahová.”19 
 
 
 

 
 
  Ciklus született eb-ből a kirándulásból is: Szemei-met a hegyekre 
emelem (121. zsoltár) 
  Tizenkét vers alkotta versfüzér. A ciklus címe alatt már ott a 
költő utalása: 121. zsoltár. A ciklust kezdő vers (Még egyszer) a 121. 
zsoltár so-raival kezdődik: 
 
„Szemeimet a hegyekre emelem. 
Onnan jön segítségem.” 
  A zsoltárban ez a mondat vesszővel elválasztott összetett 
mondat. Reményik Sándor – bár idézőjelbe teszi – felbontja az 
eredeti mondatszerkezetet. Tömörebbé válik így a szöveg, koppannak a rövid, dísztelen mondatok pontosan 
igazodva írójuk stílusához, a sokszor szándékolt dísztelenséghez. Ezt oldja a következő sor hang-utánzó szava, 
amihez még egy alliteráció is hozzájárul: „Zsongott bennem a zsoltár rit-musa”. (A vers további részeiben is vannak 
alliteráló szavak: szerencsés szeretők, csúcsokat csókoló.) 
  A hegyek szeretetét eltemetett, bús szerelemként emlegeti itt Reményik – s vissza kell itt gondolni a 
radnaborbereki élményeire, az Ünőkőhöz vezető ösvényre, ahol az ösvény – „ama keskeny út” – talán a 
mennybemenetel útja… És ott mondja ki: „Amen. Itt hiszek”. 
  A borbereki és nagykőhavasi kirándulást évtizednél több idő választja el egy-mástól: az első: 1921, ez: 1933. 
Ezeket az éveket tömören így jellemzi Reményik: 

„Maradtam otthon, roskadtan, magamba.” 
  Az egyre jobban elhatalmaskodó betegség, gyötrődés évei ezek. A lélek, szellem és a fizikum harca – s harc 
Istennel, Istenért, a hitért. Mindez az erdélyi ma-gyarság megtartásáért vívott harcokkal ötvözve. 
  Szőcsné Szilágyi Piroskának 1926-ban így ír: „a fizikumomnak s a lelkemnek ez az állandó keresztrefeszítettsége20, 
amelyről nem tudok elégséges fogalmat adni, valahogy enyhül. Mintha levettek volna a keresztrűl egy percre. 
Sajognak a hegek nyomai, de a megfeszítettség kínossága enyhül. – Nincs bennem semmi költői hangulat vagy gon-
dolat, csak valami furcsa, egészen váratlan könnyűség. S valami néma zene van bennem, hálaadás, tisztaság, szeretet 
zenéje.” 
  A ciklus következő verseiben (Négy nap) ugyanazt a hangulatot találjuk meg. Az a négy nap: 
„örökkévalóságba iktatott, kibeszélhetetlen, boldog, mély titok.” 
  Metaforikus hangvétel jellemzi a ciklus 3. darabját (Jó, komoly barátok) – a hegyek: „örökös szürke vőlegényei 
/ a csendnek, a havas menyasszonyának. / Hall-gatnak, várnak. / Jó, komoly barátok”. Majd újabb metafora: a 
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szikla: kő-evangélium (4. vers – „Kő-evangélium”/. „Runák, rovások”; hieroglifek: Kő-evangélium. […] Írták az 
áradó és apadó, S lassan visszavonuló tengerek […] Mikor csak az Isten volt és a hegyek.” 
  Mint a borbereki ciklusban is, a Vadvizek zúgásában, alig-alig bukkan fel az ember. Itt – az 5. versben – egy 
pásztorgyerek. A pásztorgyermek szeme: „nincs benne gyűlölet, sem félelem. Tetszik nekem. […] S nem tudja, hogy 
az urak mit forralnak Párizsban, Bukarestben, Budapesten.” A ciklusban eddig hang csak zsoltár zsongására utalt. 
Ezt felváltja egy másik hang: a pásztorgyerek tilinkójának hangja. És feltűnik a sziklák szürkéje mellett Reményik 
kedvenc színe, a kék: 

„S az együgyűek mennyországa nyílik 
Szívében kéken, mint az encián.” 

  Majd a 6. versben, szinte a II. világháború előrevetülő víziója: „gyönge testek-ből hörgő pyramid” – a 
medve-űzte aranygyapjas sereg halála. 
  A 7. vers (A régi határkő) kérdésfeltevése mintha Áprily Lajos híres versét, a Tetőn-t idézné: 

„Innen s túl egy az ég és egy a táj.” 
  Majd a Törpefenyő – a ciklus 8. darabja – következik. A törpefenyőé, ami Reményik költészetén át vált 
transzilvanista szimbólummá: „legárvább, legkemé-nyebb”, „magát mindenképp tartó, megpróbált nemzedék”. 
  A 9. vers menedékháza mintha testvére lenne a borbereki ciklus menedék-házának, csendjével, nyitott 
ablakával. A 10. vers cenki lámpája: a láng a majdani sír-feliraté: „egy lángot adok, ápold, add tovább” – szimbólummá 
válik: 

„Erdélyi éjben együtt csak velem: 
A Cenk lámpája leng reménytelen.” 

  Újabb hangok – újabb, megfoghatatlan alak – a következő – 11. – versben: Találkoztam a szabadsággal. Sok 
szó „v” hangja erősíti fel a vers ritmusát: 

„A kalapján virít a sziklarózsa, 
Vissza se nézett a völgybe alóla. 
 
Vándorbotjával verte a követ, 
Minden ütésre villámot vetett.  
 
A hátizsákja tele ezerjóval, 
Ezerjóval, embernek nem valóval. 
 
Fütyölt. Visszhangjaként víg füttyszavának 
Túlvilági viharok orgonáltak.” 

 
 
  S mint ahogy az Ünőkő felé vezető ösvény Radnaberereken, az út itt is kivisz e világból: 

„Ment, az embertől egyre távolodva 
   Ment csúcsról-csúcsra, csillagtávolokba” – szép, komplex költői kép: tőismétlés és alliteráció 
kombinációja. 
  A záró, 12. versben – és csak itt, egyetlenegyszer – a zöld, a reménység színe villan fel. „Kicsi, fénytelen, 
fakózöld levél” a sziklarózsa levele. És – hibátlan szerkezettel – szimmetrikusan zárul a ciklus, két dísztelen, rövid 
mondattal: 

„Nincs egyebem. 
Érjétek be vele.” 

 
  Reményik természetszeretetéről írva Tavaszy Sándor így fogalmaz: „Reményik a természet-látását arra 
használja, hogy azzal lázas gondolatait kifejezze.”21 Ez nem változik a nagykőhavasi ciklusában sem. A hegyek: 
jelképek, az önkénnyel, erőszakkal szemben, a fenség és tiszta szellemi fölény jelképei. A nagykőhavasi ciklus egyik 
leg-szebb verse: a Találkoztam a szabadsággal, a szabadság szellemének a jelképe a turista. 
  Az az út már a „riadó kiáltáshoz” vezet. A költő akar ismét riadó kiáltás lenni, ehhez hozzásegíti még 
valami: a hit, hogy szükség van rá, kiáltására. Egész életében gyötörte az a tudat, hogy „gyökértelen”. Ennek cáfolatát 
látta – s így született meg egyik legszebb verse 1934-ben: a Papp Demeter kalauz. Ez a vers első csírája annak az új 
felelősségérzetnek, közösségi érzésnek, amely aztán haláláig tart. 

„Betegágyamnak barna éjjelében 
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Mért lép be most kopott munkás-zekébe,  
Növekvő, világító csillagképpen,  
Papp Demeter kalauz? 
Azt hittem, hogy gyökértelen vagyok –  
Gyökerem van,  
Gyökerem van e népben!” 
(Papp Demeter kalauz) 

  Ugyanez az érzés szólal meg A legszebb szó című versében: 
„A forradalom örökségeképpen 
A háromságból lobogó fehéren 
Egyedül a testvériség maradt, 
Omló világok romjai alatt.” 

  A kétség, lemondás halk hangja helyett lassan így ismét „riadó kiáltás” lett Reményik hangja, ez a hang 
azonban már az egész emberiséghez szól. Egyre súlyosabb a figyelmeztetés, néha már az idős Vörösmarty hangját 
juttatja eszünkbe. Költésze-tének tengelyébe újabb köteteiben (Romon virág – 1935; Magasfeszültség – 1940) elvont 
kategóriák kerülnek: szeretet, jóság, igazság, hit, emberség, erkölcsi tisztaság; ezeket a-zonban egy új világháború 
előrevetülő réme teszi kézzelfoghatóbbakká. 

„Ember, akárki légy –  
Gondoltál-e már igazán arra, hogy közeleg a vég,  
Az enyém, a tied, az övé, mindannyiunké? 
Közeledik az embervilág embervértől véres napnyugvása –  
Az utolsó Ábel és az utolsó Kain 
Egyetlenegy utolsó rettentő baltacsapással 
Egymást ütik agyon.” 

– írja 1936-ban Szeretnélek mellenragadni című versében. 

 
 

Korszerűtlen versek 

 
  Reményik költészetét általában úgy emlegették, hogy a költő készen indult a pályáján és alig fejlődött. Ez 
nem igaz. „Ha csak az egyes versciklusok címverseit ol-vassuk el, már akkor feltűnő, hogy a költő legutóbb 
mennyivel keményebb és velősebb, mint érzékeny útja elején.”22 – írja róla Molter Károly. Ugyanő nevezi 
Reményiket „a jellem költőjének” is: „Petőfi korai halálával már minden költőjegyet magával vitt a sírba: egyéniséget, 
személyiséget és jellemet. S ha Reményik lelki roko-nait, Babitsot, Illyés Gyulát és a késői Kosztolányit, vagy a nagy 
német spiritualistákat, Hölderlint, Georget és Rilkét nézzük, hamar észrevesszük a költészet e három leg-
szükségesebb kritériumát. Egyik a művészi különállás, a másik a közösséggel való együttérzés, a harmadik az erkölcsi 
erő. A három összetevőből Reményik a jellemben a legkiválóbb: magyar és kisebbségi szempontból európai példa 
lett.”23 

  Egész költészetét meghatározza a kisebbségi élet, s a hit, hogy ez változni fog. Illúzió ez, s az illúzió 
beteljesedésekor – Reményik csalódott és keserű; ez érthető is, hiszen humanista hitével, következetességével már 
jóval előbb figyelmeztette az értelmiséget (amelyről sokat tart): válaszúthoz kerülhetnek, a történelem s kisebbségi 
élet, lét tapasztalatait fel kell használniuk: 

„S esküdj, hogy Te nem leszel soha, 
Aki másik javára tör. 
Rabból és páriából lettél ember, s szabad, 
Nem lehetsz börtönőr.” 
(Vissza ne élj!) 

  Úgy érzi, e figyelmeztetés hiábavaló volt, s válasza erre: a „halkság”, ami azonban egyben lázadás is. 
„Tudom: e halkság dekadencia: 
Hanyatlás: magyarul –  
S hátha mégis, ebben a csendben is 
A szebb jövő virul.” 
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(És mégis klasszikusan) 
  Eszmei fejlődésének csúcsa: a Korszerűtlen versek ciklus, ebben polgári huma-nista – és idealista – 
beállítottságának alapjáról élesen elítéli az agresszív hitlerizmust és csatlósait. Reményik következetes – és hű – 
maradt önmagához. „Riadó kiáltása” annál hangosabb, mert halk költő kiáltja. 
  „S az erős szó a halk költőből még erősebben szakad ki, s még szuggesztívebb hatású, mint másból. Aki 
hallja, érzi a titkos mélységet, amelyből előtört. A hangos ember pátosza nem lep meg és nem hat rám, a halk ajkú 
egyszerre lenyűgöz váratlan-ságával és őszinteségével. Különös, hogy Erdély leghangosabb hatású dalnoka ez a 
csöndes, tartózkodó, szemérmes költő lett; különös, de nem érthetetlen. És bizonyos, hogy jól történt ez így”24 – írja 
róla Babits. 
  Ezeket az utolsó verseket összetört, beteg ember írta, a tudatnak olyan éles fényében, aminőt József Attila 
utolsó verseiben találunk. Hasonló méretű vívódás volt, s ez a hasonló vívódás hasonló költeményeket szült. Itt nem 
József Attila hatásáról van szó (Reményik kevésbé ismerte József Attila költészetét, mint a kortárs magyar-országi 
költészetet, annak ellenére, hogy a 20-as évek végén, a 30-as évek elején teret biztosított a Pásztortűzben új hangú, 
fiatalabb íroknak is). 
  Érdemes összehasonlítani Reményik egy (kötetben meg nem jelent) versét egy József Attila-verssel. 
Reményik már 1935-ben gyötrő, rettenetes egyedüllétről panasz-kodott (mintegy feladva eddigi magánya gőgjét): 
„Nagyon egyedül vagyok. Kőfal ez a betegség, amit vastagított a sok csapás. Be vagyok falazva a gyötrelmeimbe. 
Próbál-játok kívülről bontani egy kicsit azt a falat, ha belülről már nem tudom. Szeressetek egy kicsit ezután is. 
Olyan kevés maradt már nekem ezen a világon…25 
  Ember- és költő-voltának kínzó kettőssége fokozódik, emberként egyre rosz-szabbnak érzi magát, míg 
„jobbik énjét” egészen eltűnni érzi. „Rettenetes a távolság a között a valaki között, akiről az a más szól, akinek az a 
kitüntetés szól26, s a között, akivé, vagy inkább amivé én lettem. Vagy talán mindig ott volt bennem ez a kettő, csak a 
rossz most egészen rosszá és nyomorúságossá lett. A másik nem tudom, hol van. Kapaszkodom mindenkibe, hogy 
tartsák a »lelket« bennem. És hogy ne féljek így mindentől! Főképp attól, hogy megbolondulok, vagy talán már régen 
meg is vagyok bolondulva.”27 
  Reményik e versének címe: A másét nem: 

„De ha majd úgy vennétek egyszer észre, 
Hogy a méreg, mit sorsom mért belém, 
Kitört belőlem gúnyban, rombolásban, 
S veszettül megindulok futni én: 
Oltárokon gyertyákat fújni el, 
Tornyokból tépni a harangokat: 
Akkor, akkor kerítsetek körül, 
Fogjátok le káromló karomat, 
Akkor zárjatok záros helyre el, 
Hol többé senkit meg nem marhatok, 
S magamban tombolva a rács mögött 
Tajtékzó szájjal összeroskadok.” 

  József Attila verse: Ki-be ugrál… 
„Ki-be ugrál a két szemem, úgy érzem. 
Ha megbolondulok, ne bántsatok. 
Erős karokkal fogjatok le szépen, 
  
Ha majd egész valómmal kancsitok – 
Ne mutassatok öklöt, úgyse látom. 
A semmiből vissza ne rántsatok.” 

  Reményiknél ez az érzés már egészen fiatal korában, 1916-ban jelentkezett írásaiban. Egy 1916-os 
„látomásban” a következő sorokkal találkozunk: 

„Néha egymást szaggató fenevadak 
Ketrece vagyok, öles vasrudak mögül 
Villog szikrázó, zöld szemük, 
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Jaj szelidítők, ilyenkor ki ne nyissátok 
Az ajtót!” 
(cím nélküli) 

  Érdekes ez azért is, mert verseiben nagyon ritkán használta – nem szerette – az ilyen áthajlásos 
sormegoldást. Mi a megoldás? Hogyan tudta ezt elviselni, honnan merítette az erőt utolsó, nagyszerű versei 
megírására? Ady Endre így vall A magyar Pimodánban: „Gyávább voltam, és még ma is jobban szeretem az életet egy-
két negyed-óráig valaminek látni, mintsem elengedjem magam a mámor turistakötele nélkül a meredélyen.”28 
  Reményik erőforrása hasonló. Számára is, akárcsak Ady számára, „mámor” volt maga a költészet, a versírás, 
mámor a hit, az Isten keresése, és mámor a morfium, a dilaudid. 

„Lehet, hogy pusztít lassan, biztosan. 
De nélküle az élet maga: méreg. 
És vele néha mégis csúcsot érek.  
[…] 
S végül mi fontos: megmaradjak én, 
Szürkén, szennyesen, sután, betegen? – 

[…] 
Vagy szülessen, – bár pusztulásom árán – 
Még néhány eget-vívó költemény?!” 
(Édes méregtől veszni el) 

  Utolsó versei valóban „eget vívó” költemények. 
  A halála előtti négy-öt évben már verseiben a világpolitika nagy kérdései tük-röződtek. A lakosságcsere (A 
torzszülött), a faji kérdés (Petrovics ítél), az új Európa harcosai (Kettétört mondat), a háború és béke kérdései. A faji mítosz 
helyett humanista-idealista felfogását hirdeti: 

„Mi legfőbb bíránk minden faji perben: 
A vér semmi: a Lélek: a Minden.” 
(Petrovics ítél) 

  Utolsó versei: a Korszerűtlen versek. Miért korszerűtlenek? Mert: 
„Ma nem tudok a tömegekkel menni. 
Törten nézem lengő zászlóikat – 
Hiába mieink.” 
(Nagy áron) 

  Asztalos István így írt ezekről a versekről: „Így csak verseiben ismerhettem meg Reményik Sándort, de ott 
őszintének s igaznak mindig. S most, mióta legutolsó verseit, a kézről-kézre járt verseket olvastam, még inkább 
annak. Nem az olcsó, a min-denki ízlését hirdette most sem, amikor lehetne, sőt, amikor divat, hanem csak saját 
magáét. Az emberi jóság és szeretet törvényét. Korszerűtlen verseknek csúfolta ke-serűen.”29 
  Ezeknek a verseinek jól kielemezhető antifasiszta színezetet adnak meg-nyilatkozásai az uralkodó osztályok 
háborús törekvései ellen. S ugyanaz ösztönözte ar-ra is, hogy a népek általános békéjén kívül még különleges 
hangsúllyal is hirdesse a ma-gyar és a román nép közeledésének, megbékélésének és együttműködésének feladatát. 

„Mindig csak elnyomott és elnyomó, 
Kis különbség a módszerek között 
És árnyalatok kockaforduláskor, 
S meztelen önzés mindenek mögött? 
Egyéni önzés és családi önzés 
És ezerféle színű nemzeti – 
Hát nem lehet a korhadó világot  
Testvér-színekkel ékesíteni?” 
(Egymás mellett soha?) 

  Az egykori „ahogy lehet” így lesz minden emberé. „Reményik távol állott a munkásságtól és még távolabb a 
szocializmustól. Közel azonban az emberhez. A többi Erdélyi Helikon-költővel ellentétben nemcsak a tájat látta 
Erdélyből, hanem az embert is, persze az általa még rútságában is megszépített embert, aki nem a küzdelmeknek, az 
anyagi élet bajainak, a valóságnak az embere, hanem a mindenen felülálló, nemes és nagy célokra törő lény. Ezért 

                                                 
28

 Ady Endre: A magyar Pimodán. II. rész. 
29

 Asztalos István: Költő és igaz ember. In Erdélyi Helikon. 1941/12. sz. 813. o. 



 
  

((aa  RReemméénnyyiikk--vviillllaa  KKoolloozzssvváárroonn)) 

 

maradt idealista Reményik, és soha nem jutott el a realista szemléletmódhoz. Ennek ellenére értékeit magunkénak 
vallhatjuk.”30 

 
Az építész fia 

 
  1927 januárjában született az a verse, amelyben tételesen megfogalmazta 
– talán önmaga számára is – költészetének egy olyan vonását, amely pontosan 
kimutatható költeményei szerkeze-téből, a szinte építészi pontossággal való 
megfor-máltságot, szerkezetiséget. (Nagy indulatok, a maj-dani II. világháború 
rémei kellenek ahhoz, hogy költeményeinek váza meginogjon.) 
  Mint ahogy más költők is – pl. Áprily –, elemzi magában azt a örökséget, 
amelyet őseitől tud leszármaztatni – Reményik is így kutatja költésze-tének 
eredőjét. Áprilyra hivatkoztam, ő így vall magáról: 
 
 
 
„Az akna szűk 
sebesre zúzza vállam 
de ércemet 
lenn meg kell, hogy találjam. 

Rég hóba fúlt 
ordas erdélyi őszön 
rejtette el 
bennem egy ötvös-ősöm.” 
(Mély tompa hang) 

  Ugyanez a motívum bukkan fel az Egy pohár bor-ban: 
„Forma van a versem 
egyszerű sorában: 
ötvös volt az ősöm 
Brassó városában. 
[…] 
tiszteltem a strófát, 
mintha érce volna.” 

  Áprily csengő-bongó rímei, muzsikája – mint Dsidáé is – távol állottak Reményiktől. Az ő öröksége más, 
bár anyai „örökségével” is ő megkapta a lírát, „álom part felé hullámzott a vérem.” 

„Sokáig azt hittem, a dal egészen 
Anyám lelkén át sugárzott belém. 
Tűzhely-oltáron feláldozott vére. 
Lappangó cseppje minden költemény.” 
(Az építész fia) 

  Majd rá kellett döbbennie, hogy ez csak részben igaz, ő „építők fajtájából való”: 
„Én építész!… a versek építésze!… 
Apám, nézd titkos törvényét a vérnek: 
Oly távoleső mesterségeink 
Valahol, látod, mégis összeérnek. 
 
Való igaz: én is csak építettem, 
Egy-egy sor vas-traverzét róttam át, 
A vers-épületen, – és megvetettem 
A fölösleges ornamentikát.” 

  Hogyan „épített” tehát Reményik verset? Verselése nagyon gyakran strófa-tagolás nélküli, szabadsorú 
jambusvers, sok apró lazasággal, tetszőleges rímeléssel. Gyakran eluralkodnak verseiben a didaktikus, elmélkedő 
részek – sokszor a túl-beszéltség határát súrolva. Jellemzője: képekhez és jelképekhez fűzött önkommentár. 
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  Gondolatok a költészetről című tanulmányában így fogalmaz: „A művész olyan, mint Ibsen Solness, a tragikus 
építő-mester, akinek azt sugallja a lelkiismerete: menj hát fel a saját műved magasságáig! De a lélek nem tud 
fennmaradni a saját művészi magasságában, megtántorodik a toronypárkányon és visszazuhan a sáros, véres földre. 
Erkölcsileg törik össze. De nem veszett el, ha a torony megmászását mindig újrakezdi […] Az ember magasabb 
hivatásnak és a költészet szellem-mivoltának tudata nélkül nem lehet igazi költő senki.” 
  Ugyanebben: „…költészetem predesztináltságát bizonyára nem tudom meg-változtatni; de az ősi folyam 
felületén talán mégis van mozgási lehetőségem, tőlem függ, meddig megyek, a jobb vagy a balparton kötök-e ki […] 
hogy csak azt a hangu-latomat fejezzem ki, amelyet komolyan értékesnek tartok költői alakítás szem-pontjából: hogy 
én, mint költő, neveljem önmagamat”. 
  (A Solness-motívum felbukkan versformájában is, egy Berde Máriának ajánlott, azonos című versben. A 
tornyon – e versben – „a költőből vert csipke ragyog”, a torony (a mű) – túlnövi építőmesterét: 

„Felépítettem tornyomat 
Magamnál magasabbra: 
Ember vagyok, gyarló vagyok, 
Leszédülök zuhanva. 
De a torony, mit építettem, 
Talán-talán állni fog itten, 
Habár ledültem én.” 
(Solness) 

  És felbukkan az építész-motívum a Kövek zsoltárában, felbukkan A toronyban, és átcsillámlik a Reményik-
versek szövetén minduntalan… 
  Az erkélyablakon át a tornyot szemlélő költő azonosul „A toronnyal” – úgy nő a torony a költészet 
szimbólumává, mint ahogy szimbóluma valóban Reményik városának a Szent Mihály-templom tornya. 

„A tornyot nézve én is torony voltam” 
  A versben leírt eszme vagy gondolat a szemünk láttára alakul át verssé. Ez a versalakítás összefügg azzal a 
közvetlen őszinteséggel is, amit Reményik verseiben meghirdetett. A vers váza: a gondolat, az, hogy versei nagy 
részének a mondanivalója összefoglalható egy mondatban. „Más költő ujjong, csodálkozik vagy fél, Reményik 
gondolkozik. A gondolatait öltözteti versbe. És szerencséje van, mert az ember nem tud nem gondolkozni. […] Alig 
van Reményik-vers, amelyet egy mondatban vissza nem adhatsz s úgy érzed semmit sem kell a mondathoz tenned, 
hogy ugyanazt mondd, amit a Reményik-vers. Miért van ez így? Egyszerűen azért, mert Reményiknek is meg-volt a 
maga mondata vagy mondatcsírája, amihez a verset komponálta. Az agy föl-pattant kicsi forrásocskái fölé épít ő 
kicsiny kápolnát. Sok-sok kápolna és kevés változatú stílus” – írja róla Németh László.31 
  Babits „formai szerénység”-ről beszél: „Én ahogy most itt hever előttem a legújabb Reményik-könyv a 
legrégibb mellett, úgy látom, hogy ez a formai szerénység és igénytelenség mélyen hozzátartozik a költő jelleméhez. 
A költő magányos és befele-élő; s ha elhagyva magányát, mondanivalóival kilép a világ elé, irtózik attól, hogy 
szokatlan vagy különc megjelenésével keltsen feltűnést.”32 
  „Reményik, a költő, a magányos Vajda Jánost, a »fonák igén« elvérző Juhász Gyulát, a »lélektől lélekig« Tóth 
Árpádját és a szenvedésen kifogó Babits Mihályt érezte legközelebb magához, s ha nem kényszerül fiatalon 
figyelőből a »leadó« szere-pére, talán költői formáltság tekintetében is közelebb került volna eme nagyokhoz. Sorsa 
azonban mást parancsolt; a formát mellékesnek tekintette, csak a mondanivalót tartotta fontosnak, s mondanivalóját 
mindig rábízta a kötetlen jambusokra. Úgy vélte, Erdély zegzugos földjéhez ez a szabálytalanság illik. Az »építész fia« 
megvetett minden fölösleges ornamentikát, a szerkezet biztonságára ügyelt és a logikus kifejtésre.”33 
  Ez a formai egyszerűség, igénytelenség annál meglepőbb, ha a Nyugat forma-művészetével, vagy – 
közelebbivel – Áprily költészetével hasonlítjuk össze. Reményik Sándor után csak szavak maradnak bennünk, Áprily 
után színek és zene. 
  Reményik majdnem muzsikátlan, annyira kötetlen a beszéde. Ez nem egyedül-álló, hiszen majdnem hasonló 
dísztelenség, egyszerűség jellemzi Tompa László verseit is. Reményik szimbolista volt, de a szinesztéziát például alig 
használta. „Tompa László komor és szemérmes lírája tartózkodik a kirívóbb összekapcsolásoktól, Reményik szikár 
gondolatisága is ritkán csap át egyik értékterületről a másikra” – állapítja meg Sőni Pál.34 
  Mi válik jelképpé Reményik költészetében? Egy szóval azt mondhatnánk: minden. Kezdettől fogva 
megfigyelhető ez nála: a Fagyöngyök szimbóluma első köte-tében, majd a borbereki táj. Termékeny módszer a 
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Reményiké, reflexióit egy adott szituációhoz, élethelyzethez fűzi. Nem a gondolathoz talál szimbolikus képet, hanem 
az elékerült képben fedezi fel a szimbolikus jelentést, így például az egyfelé haladó sínekben a végső béke, 
megállapodás csendjét. Így válik szimbólummá a táj, a szimbolikus költő a táj „lelkét” keresi, a „titkot”, ami a dolgok 
és jelenségek mögött meghúzódik. (Így válik Reményik szimbolizmusa Reviczky és a századvégi költők 
szimbolizmusának folytatójává.) A „lélek” megtalálása pedig: felszabadítás. Ezt a gondolatot tükrözi a Szőcsné 
Szilágyi Piroska festőművésznőhöz írt Kísérőlevél borbereki verseimhez című költeménye: 

„Mert ezer éve tartanak a sziklák 
Ott néma, komor prédikációt, 
De nem volt, aki megértse a lelkük, 
S kimondja helyettük a néma szót.” 

  „Csaknem mindig szükség van valami apró-cseprő eseményre, jelentéktelen kis incidensre, melynek valóság-
gombjához varrja a költészet különös, szárnyas köpönyegét. […] De a kemény, rideg pitykéhez varrt köntös aztán 
nehéz selyemből van, amelyet valami titokzatos, keserű szél kezd lengeti-lebegtetni, s észre sem vesszük, egyszerre 
csak elrepíti s cafattá tépi, vagy feketére borítja vele a fél eget. Ebben a földtől ellendülő attitűdben villan föl 
Reményik igazi arca, ahogy szeme még néz, még képet lát, még a rögön jár, de az élet fölé agya és szíve már építi a 
filozófiát, a jelenség fölé a gondolatot, a rész fölé az egész hűvös, sötét vizióját.”35 
  Reményik maga jelképrendszernek látja a világot s a nyelvet, fájdalmasan, szo-morúan érzi – s hirdeti –, 
hogy mindaz, amit ember embernek adhat: jel. 

„De amit adtam Neked: csak jelek. 
Jelek, jelek. 
Ember embernek adhat egyebet? 
 
S a jelek mögött egy egész világ van, 
Mindentől elrekesztve, önmagában.” 
(Jelek) 

  Víziójának üdeségét mindig elragadja valami: más „látása” van mint a többiek-nek, s ezért más a képalkotása 
is. 

„Hisz látok én is: bronzot, aranyat, 
És a kék eget örök hátterül. 
De más a látás. Az én két szememre 
Mindig valami kis fátyol kerül. 
Ha tágra nyílik ámuló szemem, 
Függönyt engednek elé hirtelen, 
Surranó kicsi gondolat-koboldok. 
Jaj, nekem nem jelennek meg soha 
Felséges önnönmagukban a dolgok.” 
(Kölcsön) 

  Ugyanez a „táguló szem” így jelentkezik Áprily egyik kései versében: 
„Ámulni még, ameddig még lehet, 
amíg a szíved jó ütemre dobban, 
megőrizni a táguló szemet, 
mellyel csodálkoztál gyermekkorodban.” 
(Áprily Lajos: Ámulni még…) 

  Verseinek egyszerűsége szándékos. Erről vallott Áprilynak 1934-ben, egy mű-helytitkait feltáró levelében: 
„És mindenek fölött szeretem a versben, mint a prózában is, a tömörséget, ökonómiát, kevésszavúságot, kevés 
szóval sokat mondani tudást.” 
  „Reményik Sándorban mindenek előtt és fölött a költő spiritualitása dombo-rodott ki. Költészetének 
előterében a lélek áll s ez alkotja hozzá a hátteret is. […] 
A rendkívül sokszínű és -hangú magyar lírából ezzel a hangsúlyozott egyoldalúságával válik ki; lemondott – nem 
előre megfontolt szándékkal, de alkata törvényénél fogva – a tarkaságról és a polifóniáról. Jelentősebb költőink 
között alig van olyan, aki hasonló termékenység és fogékonyság mellett annyira megőrizte volna elrendelt és 
választott hangját.”36 
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  Versformája sajátos: jambikus lejtésű sorok, már-már szabad versbe áthajlóak, sőt, néha kimondottan 
szabad versek (mint a háborúellenes versei esetében). Formai szempontból intellektuálisan egyszerű, minden 
ornamentikát nélkülöz. 
  Használja a rímet (páros és keresztrímet), rímhasználata általában nem öncélú, hanem a mondanivaló 
kiemelésére szolgál. Használ alliterációt: „szabad szélvész”, „végtelenség vándormadara”, „hívő-hevülő”, „lengő, 
lebegő lepke” stb. 
  Érdekes vonása költészetének színszimbolikája: kevés színt használ, de ezeket jól körülhatárolt jelentéssel. 
Gyakorisági sorrendben körülbelül így következnének: kék, fehér, ezüst, arany, piros, bíbor, fekete. Példák a kék szín 
használatára: „a sápadt égből kék vér harmatoz”; az Isten „ragyogó kék virág”, „üdvösségemre felnőtt kék virág”; „a 
túlvilági kék” és „emberentúli kék” – gyakran előforduló szókapcsolatok. 
 

„S akkor öltözöm tavasz bíborába 
Tél fehérébe és ősz aranyába, 
Felöltözöm a gyönyörű világba 
S felöltözöm meleg, túlvilági kékbe.” – írja Vájd ki című versében. 

  Költői képeinek jelentős része bibliai eredetű, a vallásos hit áthatotta Reményik minden gondolatát. 
Nyelvezetén, hasonlatain erős nyomokat hagyott a Biblia. Ezért szokták kimondottan vallásos költőként emlegetni. 
Ő maga „legjobb e-setben is csak kereső lélek”-nek vallotta magát. 
  Költészetének mintegy összefoglalása Bánffy Miklós búcsúbeszédének e része: 
  „Mert úgy érzem, nem véletlen az, hogy első versei az összeomlás évében lát-nak napvilágot, hogy 
lázonganak a lázongás korában, hogy tanítanak és építenek, meg-tartani és megtartatni akarnak a jövő számára […] 
és végül elmélyülnek az emberi lélek gyémánttiszta világában.”37 
  Költői útjának fejlődését Pomogáts Béla így határozza meg: „Az evangélium-tól az Apokalipszisig. 
Reményik világképe a virtuális európaiság eszméjére, egy-szersmind a kereszténység evangéliumi szellemiségébe 
épült.”38 

(Folytatás a következő lapszámban) 
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 Gróf Bánffy Miklós nekrológja. In Pásztortűz. XXVII évf. 11. sz. 538. o. 
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 Pomogáts Béla: Erdély hűségében. Csíkszereda, 2002, Pallas Akadémia. 
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