
Jancsó Elemér  
 
Reményik Sándor és a Farkas utcai Református Főgimnázium 

nagy tanítványai 
 
Kolozsvár és a Református Kollégium döntő jelentőséggel bírnak 

Reményik lelki kialakulásában. Az 1890. augusztus 30-án született kisfiút evan-
gélikus szülei a helyi Református Főgimnáziumba küldték, abba a kollégiumba, 
ahol emberek és kövek, környezet és szellem egyaránt erdélyiséget sugárzó, 
múltat figyelmeztető szimbólum volt. A kollégium ódon épülete, a templom 
évszázados ablakai, a nagy kúrián játszó gyermekek állandó ihletője maradtak. 
De a kollégium nagy tanárai: Török István, Imre Sándor, Kovács Dezső, Kál-
mán János, Geréb Márton magyar és protestáns jelleget formáló munkája sem 
marad hatás nélkül az ott nevelkedő diákseregre. Az Apáczai Csere Jánosok, 
Gyulai Pálok és Szilágyi Sándorok nagy hagyományai elsősorban Erdély és a 
történeti múlt szellemét nyomták rá a századforduló nevelői munkájára. 

Reményik Sándor 1900 szeptemberében iratkozott be a kollégium első 
osztályába. Osztálytársai között ott találjuk Makkai Sándort, Ligeti Ernőt és 
Indig Ottót, felette négy évvel ugyancsak a kollégiumba járt Jékely (Áprily) La-
jos, az akkori nyolcadik osztálynak pedig Kós Károly volt egyik legkiválóbb 
növendéke. 

Vajon ki sejtette akkor, hogy Makkai, Áprily, Reményik  és Kós két évti-
zed múlva az erdélyi irodalom legnagyobbjai, de az „Erdélyiség” legmélyebb 
sorsvállalói. Az „erdélyi szellem” legigazabb kifejezői. Néhány kivétellel mind a 
kolozsvári gimnázium növendékei voltak. A költő a véletlenek eme összejátszá-
sában bizonyára sorsszerűséget lát, a tudós azonban az okok és okozatok nehe-
zen felderíthető szövedékében próbál összefüggéseket keresni, feleletet találni. 
A protestáns és erdélyi szellemen kívül, ami a kolozsvári Református Kollégi-
umot jellemezte, az irodalmi érdeklődés és a költői tehetség kibontakozására 
nagy hatással volt az akkor már közel fél század óta működő Gyulai Pál Ön-
képzőkör. Nem véletlen tehát, hogy Szabó Dezsőn, Reményik Sándoron, 
Áprily Lajoson, Kemény Jánoson át Wass Albertig és Jékely Zoltánig az erdélyi 
irodalom legtöbb jelentős íróját éppen a kolozsvári kollégium adta a magyar 
nemzetnek. 
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