
Kunszery Gyula

A "CSILLAGOS ÉG" FELÉ ...

(HARSANYI LAJOS költészetének delelöje és alkonya)

Megelőző Harsányi-tanulmányunkban a költő fiatalkori verseivel fog
lalkoztunk, a szímbolísta korszakkal. J elen tanulmányunknak tárgya:
Harsányi életének és költészetének delelője és alkonya. Az érett férfikort
és az öregséget egy újaJbb világégés, a második világháború határolja el,
s ez a világtörténelmi határvonal nagyjából egybeesik a költő életkörül
ményeinek változásával is: Rábapatonáról visszakerül Győrbe.

Harsányi Lajos az első világháború után, 1920-ban Rábapatonára ke
rült plébánosnak, s csaknem két évtizeden át ebben a rábaközi faluban
lelkipásztorkodott. Kikerül a nagyváros forgatágos életéből a csendes fa
lusi magányba, s ez a környezet és életforma változás jelentős nyomot
hágy liráján is. Eleinte úgy tűnt, mintha lantja teljesen elnémult volna.
A Toronyzene megjelenése óta csaknem egy teljes évtized telik el, míg
újra jelentkezik kötettel. A hosszú szünet azonban nem a költői tehetség
megtorpanasát jelentette, hanem a stílusváltás lassan érlelődő korszaka
volt. Harsányi Lajos egyénileg végigcsinálta azt, amit az egyetemes ma
gy,ar líra nagy általánosságban Ady Endre 1919-ben bekövetkezett halála
után. A huszas években, tudjuk, az új-népiesség iránya jelentkezik iro
dalmunkban és válik egyre inkább uralkodóvá. A konzervatívok és "nyu
gatosok" ellentéte egyre inkább elsímul, s új ellentét-pár váltja ezt fel:
a népi írókés az "urbánusok" szembenállása. A költői tovább-fejlődés

szempontjáből szinte gondviselésszerű, hogy Harsányi éppen ez időtájt

kerül falura, s új életformája hatására így továbbra is "modern" marad
hat, a szónak immár új értelmezésében. Hadd idézzük Bánhegyi Jóbot:
"Káprázatos képekben látó fantáziája a falu világában leegyszerűsödött;a
metafizikai gyökerű stílromantika és szimbolizmus forró és dús pompá
ját felváltotta Iírájában a főldkőzelségű stílrealizmus."

Kilenc évi hallgatás után 1926-ban jelenik meg a fentemlített sajá
tosságok jegyében fogant új verseskönyve. A boldog költő. A könyvet
jellemző tudatos stílusváltást maga a költő bejelenti "Légy üdvöz, nap,
szél ..." cimű versében:

Szavaim: forró, zengő rubinok,
Türkiz, topáz, smaragd, dús ékszerek,
Mik fénylettetek eddig szívemen:
Elmehettek ! Nem kelletek!

Szőke tüzek, forró kábulatok,
Mik lázban tartottátok életem:
Hüljetek ki agyam tűzkatlanából

És hagyjatok békét nekem!

A nagy csapás, mely a világra sujtott,
Lelkem szeméből kiverte az álmot.
Látom: romlott a túlzott szépség
S a vak kultúra: álnok.

Helyébe jer, hív jóság, régi ember!
Kezedben só legyen, kenyér, kapa, kasza!
Légy üdvöz nap, szél, kis fűszál

És enyhe nyári éjszaka!
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Süss tornácomra, régi hold!
Lábamnál fekszik nagy fehér kutyám
S én, színek, fények kábult régi rabja
Vágyom a hűs klasszikusok után.

Kétségkívül programos vers ez; lássuk hát, hogy az új program
hogyan valósul meg ebben a könyvben. - A katolikumot a "Giotto ecset
jével" eímű ciklus képviseli. Szenett-sorozat Mária életéről és képecskék
Szent Ferenc életéből, ugyancsak szonett formában. A versek hangulata,
a költői stíl s a lazán kezelt szenett-forma is Juhász Gyula hasonló zsá
nerű parnasszista verseire emlékeztet. (A párhuzam nem erőszakolt, a
"Juhász Gyula emlékének" szentelt egy későbbi Harsányí-vers a lelki ro
konságról tanúskodik.) De míg Juhász tompa aszonánszokkal elkerüli a
szenett rímhalmazának esilíngelését, addíg Harsányi szenettjei feszeseb
bek, s a szonettezés kapcsán egyre jobban elszaporodnak nála a bizarr,
keresett, a hangulatból kízökkenő rímek, hogy csak a Iegkírívóbbakat em
lítsük: "teuton - tejúton", "bal khán - Balkán", "háború - hág ború",
"Fáraó - jár a hó", "kín dúlt - indult", "hatalmát el - Stabat Mater",
"olasz - hol az", "pápua - Pádua", "a por - kapor", "erkölcs - fel
költs", "szikes - Mikes" stb.

A bevezetőül idézett programadó vers irányválasztása inkább a kon
templativ bölcselmi költeményekben és a "Ruralia Hungarica" ciklus nyu
godt vonalvezetésű falusi életképeiben, típusrajzaiban valósul meg. "Vá
gyoma hűs klasszikusok után", írja a csendes parókia tornácán álmodozó
költő, s nem nehéz ráismerni, kik ezek a hűs klasszikusok: Horatius (őt

meg is nevezi) és Berzsenyi Dániel.
Ök az ihletői az ifjúságról, a dicsőség hiúságáról, a megelégedésről

írott bölcselkedő, elmélkedő verseknek ; nemcsak tartalomban, hanem for
mában is. Persze, Harsányi itt is nagyvonalú, nincsenek szabályos klasz
szikus veretű strófái, csak a sarok szeszélyesen klasszícizáló ritmikus lej
tése és a strófát záró rövid adoniszi sorok szuggerálják a görög-római
metrum illúzióját. Mintaképpen hadd álljon itt a tartalmilag is jellemzi
"Dunántúl dícséreté"-nek kezdő szakasza:

Szeresse más az árbocos nagy hajókat,
Mik ingadoznak távoli tenger hátán,
Imádjon Alpot, gyönyörű Riviérát:
Én itt maradok szentelt dombjaid közt
Drága Dunántúl.

Nem beszéltünk még a Harsányi költészetén végig-futó kettősségről.

ami pedig ebben a kötetben is tapasztalható. Vajon míben ? - Abban,
hogy a "boldog költő" valójában - nem boldog. Magára erőltetett lát
szólagos nyugalma - épp úgy, mint Berzsenyinél - nem a lelki harmó
nia, hanem a melankólia nyugodtsága. A nyugodt felszín alatt belső nyug
calanságok gomolyganak, nem egyszer meg is hullámoztatva a látszóla
gosan nyugalmas felületet. Ezek a nyugtalanságok részint egyéni forrásból
táplálkoznak; forrásuk: a magánosságrá itélt papi élet társtalansága ("Nem
az enyém"), az élet forgatagából való kirekesztettség ("üzenet Ovidius
nak"), az öregség közeledésének érzete ("November elsején"), a letűnt if
júság nosztalgiája ("Robog a szekér"), régi fájó emlékek felrévülése ("Egy
öregedő leánynak", "A pap") ... Am az időnkénti elborulások hátterében
ott settenkednek már a közőseégi bajok árnyai is: a költő éles szeme a
falu idillikus felszíne alatt felfedezi a szociális kíegyensúlyozatlanságok
gondterhes szövevényét. Mint például a "Búzakereszt" berekesztő ter
cínáiban:
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De néha balsejtés is felcikáz:
Sok az ocsú. A szem aszott, silány.
Fehér szike homályos és laza.

Kalács helyett csak barna kenyeret
Süt akkor néked, szomorú gyerek,
Anyád, e dúU és most özvegy haza.

Ugyanígy a "Harsog a kasza" végsomiban is:
Minden remeg, ha harsog a kasza.
Mert egy az úr: a fekete kenyér!
Mert egy a baj: a vad, üres tenyér:
Kenyér nélkül e földön nincs haza.

A közösségí szerongásnak ez a hangulata válik alaptónussá a követ
kező Mi cha él? cimű kötetben (1933), s éppen ez ennek a könyvnek a
legfőbb meglepetése. Az "Élet muzsikája"-beli "Hold és villanyfénnyel"
kapcsolatosan széltunk a szociális érzés első rezdüléséről; nos, ez a halk
rezdülés most már az egész könyvet betöltő hatalmas orgona-zúgássá vá
lik. A költő személyes búja-haja a háttérbe szorul, a kor, a társadalom,
az emberiség közös sorsa nyomul az előtérbe. A szubjektiv individualista
líra egyre inkább objektív, kollektiv jellegűvé változik. Az ötven éves
Harsányi Lajos a falusi parókia ámbitusáról jóval mcsszebbre látott, rnint
sokan azok közül, akik a magas polcokon intézgettékaz ország sorsát. 
Ha az előző kötetében még Horatiust idézte: "Boldog, ki távol él a köz
bajoktól! - Kit nem gyötör harc, vér, bú, gonosz emlék !", s ezért merte
magát "boldog költő"-nek nevezni, - most immár rájön arra, hogy a
"közbajok" elől nem lehet elmenekülni, a mai kor embere számára nem
adatott meg a "procul negotiis" boldogsága, és a "beati possidentes" sem
lehetnek valóban "beati", mert a birtoklás boldogságát megkeseríti az a
tudat, hogy millióknak és millióknak nincsen semmijük.

A szociális hangváltás legtisztábban talán "Az Örzse néni kislibái"
című versében figyelhető meg. Úgy indul, mint egy kedves falusi idill:

A faluvégen kék tó, tiszta tó.
Boldog libák Lidója: úsztató.
Smaragdzöld fű a partja: legelő.

De aztán:
Mint szörny rohan egy gépkocsi elő.

Elgázol öt citromszin kis libát
S tovább robog, mint Garabonciás ...

S a továbbiakban a közelgő háború apokaliptikus szimbólumává nő a
gyilkoló gépkocsi, amely "bömbölve száguld, őrülten siet, - elgázol kis
libát és nagy szivet" és elpusztít mindent.

Igen, itt-ott mintha a régi szimbolista Harsányi térne vissza. Az em-
berekre leselkedő Gond "Fekete kutya" képében jelentkezik:

Messzire voU még az éjféL
űltem sárga lámpafénynéL
űltem szótlan, csendesen.
Messzetűnt időn borongtam,
Mikor boldog ifjú voUam
S nem gyötört gond semmi sem.

Hirtelen az ablakomnál,
Hol sötét eperfalombnál
Rigó szunnyad édesen:
Nagy fekete kutya mordult,
Fehér foggal rám vicsordult
És vonitott rémesen.
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Poe Edgar híres "HolIó"-jára emlékeztetnek ezek a sorok ritmus
ban, hangulatban; jelezve, hogy Harsányi szimbclizmusára az amerikai
költő is hatott. - Szimbolikus vers a "Sasok és seregélyek" is. Az ormok
kincsét féltékenyen őrző "görbeorrú nagy sasok": a gazdagok; a sivár,
kopár völgyben pedig "gazok magván tengődve él - százmilliónyi sere
gély". És a seregélyek hada követelődzik: "Egy kis szabadabb levegőt!
- Napot, vizet és legelőt !" .

A görbeorrú nagy sasok
Fejében nagy gond kavarog.
Az ormon lomhán mozgolódnak.
Mi lesz, ha eldördül a holnap?
A seregélyek hada vár.
A nap az égen elfakul.
Felhő süvölt ormon, alul:
Vihar szelétől rémüldöz a táj.

De nemcsak a költői múltjából visszarévülő szimbolizmust, hanem az
újabb modernektől eltanult, formaújságával meglepő szimultanizmust is a
szociális problémák s egyéb világrengető kérdések feszegetésének eszkö
zéül alkalmazza, mint például az 1933-ban íródott "Kihúlt tűzhányók"

ban:
A széles úton zúg a vad menet,
Paraszt nógatja borzas ökreit.
Munkás lóbázza csontos ökleit.
A katona lovon. A pap kereszttel.
A bankár autón senkit sem ereszt el
Maga előtt. Az asszonyok ragyognak.
Gyerek rángatja kezét a nagyoknak.
A tisztviselő könyveket cipel.
A kofa szörnyű katapot visel.
A szolgabiró bottal vág utat.
A zsebmetsző tömött zsebet kutat.
Van lökdösés és lárma és zsivaj.
Megmegvadul egy fekete bivaly.
Egymást verik a sárba emberek.
Revolver pukkan. Hangosfilm pereg.
Jazz-band rikolt és vad sportőrület.

Öles reklám és lángoló üveg.
Senki se úr. Mégis mindenki úr.
Egy embert öt-hat helyéből kitúr.
Mindenki törtet, vért köhög, remeg.
'Es hömpölyög az iszonyú menet.

. Régí stílrealizmusa is új szocíálís tartalommal telítődik, így például
"A kalapácsos ember" remek életképében.

A világot gyötrő bajokért vissza-visszatérően a kapitalizmus rnohó
ságát és az imperialisztikus hatalmi túltengest okolja, mint az "Ovidiusz
nak" írt keserű sorokban is:

Új Cézár járma nyomja a világot,
Aminőt Róma még sohasem látott.
Nem ember: szörnyeteg. Aranya teste.
Aranyat eszik reggel, délben, este.
Nagyobb úr, mint a régi, víg királyoi~.

Nyomában éhség, inség, szörnyű átok.
Vámpirként szívja ki a földnek vérét.
Országokat dúl, darabokra tép szét.
S míg Bábelen aranyat rak halomba,
Körötte nyúzott nemzetekből heTrotomba ..•
Az égnek alja köröskörül lángban.
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Arany-Cézár ül trónja aranyában,
De körülötte fúlt népek jajongnak
S tán nem fogy el negyede sem a holdnak,
Mikor felnyúl a bosszuló kéz üszke,
Hogy Cézárt arany trónjáról leüsse ...

Az önző, szűklátókörű burzsoáziahoz szóló intő figyelmeztetése
"Polgár, nem hallod a harangszót T" - egyúttal már elparentálásként is
hat, mert a vissza-visszatérő refrén a vers utolsó sorában már megvél
tozik: "Polgár, nem a lélekharang szól 7"

Prófétai attitűdben szól az emberiséghez (HA költő kiált"):
Vádollak, ember, vérrel iertezett,
Minden jó érzésből kivetkezett
Egymást agyonmart embercsöcselék"
Kinek az arany soha sem elég,
Soha sem elég!

Nem ismered az égi Gyermeket,
Ki mindörökre elrendeltetett,
Hogy lenne a világnak: boldog béke,
Minden aranynál nagyobb kincse: béke,

Isteni béke!

Már ezekből a sorokból is kicsendül, hogy a titáni erővel görgetett,
egeken dörömbölő sorskérdésekre miben találja meg a végső feleletet a
pap-költő. Az összefoglaló feleletet a férfias fenségű "Ki az úr 7" című

vers adja meg, amely a kötet élén áll, de tartalmilag inkább epilógusnak
kívánkoznék. A vers első részében felsorolja a "világ urait", a második
részben ugyanezek haláltánc-szerű menetben újra felvonulnak és elvo
nulnak, s nyomukban litáni:ás monotóniával ismétlődik: "És nem lesz
mindig úr", "És nem lesz többet úr". Mert:

Kezdetben volt az Isten.
Az Isten volt az úr.
S örökön és örökön
Az Isten lesz az Úr.

És mi képviseli a már többször emlegetett jellegzetes Harsányi-ket
tősséget ebben a kötetben 7 - Az, hogya gigászi nekifeszülések, az egész
nemzet s az egész emberiség komor jövőjét idéző megnyilatkozások, a
míndezt kifejezni ,akaró valóban "szélesvásznú", az egyetemes életjelen
ségeket szimultán ábrázoló látomásos tablők mellett helyet kapnak ben
nea költő legszemélyesebb vonatkozású érzelmeinek és hangulatainak im
már nem impresszionista színekben pompázó, hanem mednyánszkysan,
ősziesen borongó lelki tájképei is. Még pedig olyanok, amelyek a költői

termés legjavához tartoznak. A hangulatuk közös: az elmúlás melankó
Iiája, Már a címük is kifejező: "Nem még !", "A haláltól ne félj", "Ú,
líra, líra l", "Az őszi holdhoz" ... És a mindüknél művészibb, szívhezszó
lóbb "Úszi szántás", amelyben az öregedő költő jelene varázsos módon
olvad össze a gyermekkor messzi múltból felködlő emlékképével:

. " Lelkedben ekkor könnyesen harangoz
Szép életednek régen eltűnt bája.
A kis falu. A Hany. A Rába-tája.
A kisgyerek. Kezében őszi szilva.
A gémeskút, a porbelepte szilfa.
Alatta készen áll fehér ökrével,
Űsszedrótozott járomremekével
Az öreg béres. Ajkán halk imádság.
S hol nemrég még arany kepék ragyogtak,
Megkezdődik - ó jaj - az őszi szántás ...
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A Mi cha él ? elolvasása után az az érzésünk, hogy ez a kötet jelenti
Harsányi költői müvészetének kiteljesedését, s hogy lényegesen újat már
nem várhatunk tőle. S íme a következő Holdtölte című kötet (1938) mégís
váratlan új meglepetést kínál. Formai újításnak látszik, de nem külsö
leges valami, hanem lényegbe vágó. Egy szerkezeti sajátosságról van szó,
amely némiképpen rokon a már eddig is megfigyelt litániázó versszerkesz
tési móddal. Mindkét jellegzetes jelenségre Marék Antal figyelt fel el
sőnek Harsányi-tanulmányában, s így indokolt, hogy szó szerint idézzük
őt: "Két érdekes szerkezeti tulajdonsága van Harsányi költészetének. Az
egyik az, hogy egyes versében minden második sor egy és ugyanaz. Ez a
megújuló kemény koppanás makacs ismétlődésével bizonyos ünnepélyes
színezetet kölcsönöz a versnek, még jobban aláhúzza a költő mondani
valóit ... Olyan a vers, mint egy középkori litániaszöveg, komor és ege
ket ostromló, az ismétlődéseketa tömeg mondja, konokul s áhítatosan .. ,
De ugyancsak egyedülálló verseinek egy másik tulajdonsága is. A versek
közé beillesztett, legtöbbször kétsoros, apróbetűs rövid kitérő eZf apró
különvélemény, halk ellenmondás. Szinte szemérmesen szól itt önmagához,
néha önmagával is szembeszállva. - Ha az első jellegzetesség olyan, mint
a színpadi cselekménynél a díszlet, akkor ez a második olyan, mint a
görög tragédiák előadásánál a kórus szerepe. A tragédia zajlik, a kórus
rnéltatja a cselekményt, itéletet mond vagy bírál, örül vagy elbúsul a
történteken ..."

Mindehhez csak annyit tegyünk hozzá, hogy ezekben a formákban 
különösen az utóbb említettben - Harsányi megtalálta és megalkotta a
sajátos lelkialkatának legmegfelelőbb kifejezési módot. A megelőzők

ben ugyanis sorozatosan rámutattunk az egész költészetén végighúzódó
különös, ellenmondásos lelki kettősségre, megosztottságra, szinte mond
hatnók: kétlelkűségre. Nos, a fentebbi szerkesztési módok mellett egy
azon versen belül megoszthatja önmagát, mintegy kiléphet önmagából, s
lehet egy személyben a litániázó pap, s a mondanívaló tartalmát megerő
sítő, nyomatékosító tömeg; vagy pláne az utóbb említett szerkezetben ön
magából mintegy kihelyezkedve sommázhatja, kontrollálhatja, nem egy
szer "halk ellenmondás"-sal kísérheti a saját mondanivalóját. (Megjegy
zendő, hogy már a fiatal Babitsnál felbukkan egy hasonló szerkesztésű 
s történetesen éppen papi vonatkozású - vers: "Anyám nagybátyja ré
gi pap".)

A kötet darabjainak csaknem a fele ezzel .a szerkesztési móddal van
felépítve, s azon túl is mindvégig kedvelt formája marad ez Harsányi
nak, s így érdemes ezzel - egy jellemző példán illusztrálva - közelebb
ről is megismerkednünk. "A tükör" cimű verse ez:

A város harsog és dörög,
Zengők az utcasarkok.
Az utcasarkon állok én,
Kezemben tükröt tartok.
Az emberek tolonganak.
Én hangosan kiáltom:
- Igazmondó ez a tükör,
- Tekints belé, barátom!

Egy nyurga ifjú belenéz. A szeme félve rebben
És sáppadozva eltűnik a harsogó tömegben.

A nép gúnyosan felnevet.
Vásári szélhámost sejt.
Az egyik arcon durva bőr,

A másikon finom sejt.
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Én nézem őket zordoncn
És hangosan kiáltom:
- Igazmondó ez a tükör,
- Tekints belé, barátom!

Egy szép kisasszony bele néz és ő is összeretten,
Es rémüldözve eltűnik a harsogó tömegben.

A nép elámul. Nyugtalan.
Egymást löki a körbe.
És bele pillant mindenik
A villogó tükörbe.
De mind fakó lesz hirtelen,
Mert ölnyi rémet látnak.
Riadtan nyargalnak haza,
Ajtót, kaput bezárnak.

A tükröt ekkor fogvacogva magam elé tartom
S döbbenve állok magam is a néma utcasarkon.

Mi mindennel jár együtt ez a sajátos szerkesztési mód ? Először is
az eleve kitervezettség, a mérnökí megkonstruáltság érzetét kelti. Ha a
séma szerint minden strófa után közbe kell szólni,akkor ez a kényszer
szükségszerűenmagával vonja a mondanivaló tervszerű elrendezését. Te
hát nem a tartalom alakítja a formát, hanema kész forma töltődik meg
tartalommal. A vers tehát erősen intellektuális Iogantatású. A közbeszó
lások balladásan szakadozottá, zökkenössé teszik az előadást, s a balladai
forma színte önkéntelenül epikummal társul; s így mind az intellektuális
elem túltengése, mind az epikus elem beférkőzése következtében egyre
inkább távolodunk az ösztönös érzelmi lírától. - A szerkesztés néha ket
tős, s ilyenkor a két rész között rendszerint ellentét van, mint például a
"Nádi hegedű"-ben a Cézár palotája s a Kisded istállója között, De rend
szerint - nyilván a népmesék, népballadák hatására - a tagoltság hár
mas, mint sokszor már a cím is jelzi: "Három jó vendég" (a tavasz nap
sugara, új virágja és búzakalásza), "Három piros tojás" (Szent Péter ku
polája, az esztergomi bazilika, a kis falu temploma), "Három rossz ven
dég" (novemberi szél, felhő, eső). Az egyes szakaszok között rendszerint
- végül is valami poénban kifuttatott - fokozás van. Példaképpen 
tartalmi időszerűsége miatt - hadd idézzük a hat-szakaszos "Jó em
ber"-t. Arról van szó benne, hogy mi legyen a tanítványa? - Orvos? 
mérnök ? - gazda ? - költő ? -

De nem, nem! Mégis mást kívánok.
Az élet szörnyen megvert.
Egyetlen vágyam ma: a kézből

Kiütni minden fegyvert.

Mert öt világrészből kiált a sóvár ősi ének:
- Minden szív álma: béke, ó hozsánna néked!

Nem feltaláló s lángész az, akit
A gyötrött népek várnak.
(Légy jó !) Jó emberekre van
Szüksége a világnak!

A kötettel kapcsolatosan hadd tegyünk még néhány - egyrészt elő

re, másrészt visszafelé mutató -észrevételt. Már itt megjelennek a költő

utolsó életszakaszának uralkodó csillagzatai: a szent-szonettek, itt még
csak a hazai Arpádházi-szentek modellirozásában. Viszont az előző sza
kaszra utal a nyugatos kapcsolat további ápolása. A "Halotti beszéd"
kétségkívül Kosztolányi hasonló című versének az ellenpárja. Amíg ez
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megállapítja az elparentált halottról, hogy: "Nem kelti föl se könny, se
szó, se vegyszer, - Hol volt, hol nem volt a világon egyszer ..." - ad
dig Harsányi verse ezekkel a magasba mutató sorokkal zárul:

Megdermedt testét most a földbe tesszük.
De lelke már a szférák túlra hágott:
Istenbe tért ... Az ő örök szemével
Amulva látja az - egész világot.

A kötet utolsó verse pedig, "Az elfáradt lovas", szimbolizrnusával, ritmu
sával, hangulatával Ady Endre "Eltévedt lovas"-ára emlékeztet.

A költő következő - életében utolsónak megjelent - verseskönyve,
az Esteli körmenet megjelenésének időpontját tekintve (1942) már a kö
vetkező élet-fejezetbe tartoznék, de a versek zömmel még rábapatonai
falusi ihletettségűek, s így índokolt, hogy itt emlékezzünk meg róluk.

A leghelyesebbnek tűnik az egész kötetet úgy jellemeznünk, mint
egy hatalmas zenekari mű fináléját, amelyben az összes eddigi motívu
mok megismétlődnek. S így a kötet ismertetése egyúttal összefoglalása
mindannak, ami jellemzőt eddig Harsányi költészetének két főszakaszáról

megállapítottunk :
A prológus kezdő sorai:

Szeretnék e borús világban
Utolján körülnézni még,
Megízlelni a lángoló ősz

Érett gyümölcs-ízét.

Utamra elkísér egy lassú
És ünnepélyes körmenet.
Velem jönnek, akik a földön
Szerettek: engemet.

És vele jönnek azok a jellegzetességek is,amiket ő szeretett. A vers
ritmusa - egyenlőtlen szótagszámmal rímelő soraival - a fiatal Harsá
nyira emlékeztet. A továbbiakban pedig "pirosló ablakok"-ról, "kék he
gyek"-ről és "piros fáklyák"-ról beszél, ugyancsak az ifjú Harsányi szín
dús kolorizmusával. Az utolsó sor - "Én már - ,az ég felé megyek": 
ugyanazt a transzcendentalizmust jelzi, mint első kötetének bevezető

verse: " ... a víz tüköréri ragyog arca az - Égnek."
Kezdetí szimbolizmusának is nyoma van. Például a "Gyászjelentés"-

ben, amelyben bejelenti a Nyár halálát:
A hegytetőn a Hold két szarva gyertyaként ég.
Meggyújtja minden mécsesét a bársonykék ég.
Megérkezik a főpap. Arca bús, a haja ősz.

S temeteni kezdi a Nyarat a Bíboros: - az Osz.

A sorokban egyúttal bennük van a pap sajátos szemlélet-módja is. A ma
gyar sors "bús" szemlélete is újra felbukkan a közbeszólásokkal hármasra
tagolt új balladás rnűformában, a "Magyarok"-ban, akiket az apai jUS8
miatt ölre-menő Péter és Pál szimbolizál. Még a nádas sejtelmes hangu
lata is visszaréved: "Pirosan ég a hold már a Fertő-tó felett. - Az égen
tűzijáték. Kigyúl a képzelet. - A Fertő nádjai közt - Egy lompos eb
barangol. - Töri a nádat. Hangja - Vad félelemre hangol ..."

Sőt még a régmúlt tengere sem süllyedt el vísszahozhatatlanul:

S ha majd elfárad minden földi szellem
"Es meghalnak a költők s meghal minden ember:
A kihűlt földön már csak te daloIgatsz
Örök daloddal - Roppant Költő - tenger . . .
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Az Élet muzsikájá-nak dalszerűen tömör rövid kompozícióival is új
ból találkozunk. ("Az árnyék", "Húszéves magamhoz", "A Garabonciás
szekerén", "A patonai gesztenyefák" ...") - A litániázó forma - szí
multanizmussal egyesülve - többször is előfordul. Mint legjellemzőbb

példát hadd említsük csak a "Világdrámá"-t, amelyben - a már ismert
kosztolányis szerkesztéssel -az van felsorolva, hogy mi minden történt
"Azon a szörnyű pénteken" (tizenkétszeres), és aztán "Azon a húsvéthaj
nalon" (ugyancsak tizenkétszeres ismét1éssel).

A szonett-forma is képviselve van: "Falusi csend", "Falusi temp
lomok illata". És persze a keresett rímek sem hiányoznak itt-ott: "zászlók
- Lászlók", "várom - vár-rom", "öreg szem - öregszem", "Szeretnél (a
folyónál) - szeretnél", "arat, ás - aratás" ...

A falusi idillek hangulata a már idézett szonetteken kívül más ver
sekben is megnyilvánul. így az egyik legszebben, amely már a címében
is jelzi egy életszakasz lezárultát - "Búcsú ,a falutól", - de ugyanakkor
azt is. hogy a falu képe örökre beívódott a költő lelkébe:

Jöhet a tél, befödhet mindent hólepellel,
Hogy két szemem az arcod, ős falu, ne lássa:
Én egy maradok véled mindörökre immár
S bár életem, mint délutáni nap, hanyatló,
úgy őrzöm emléked nehéz szivemben mindig,
Mint tenger zúgását a kagyló.
Mint roppant tenger zúgását a kagyló.

A falu és II nép szerétetéből táplálkozó szociális érzés is megszólam-
lik ebben a kötetében is, a "Mit akarok ?" feleleteképpen:

Azt akarom, hogy a nap mindenkire süssön!
Hogy ember embert soha többé arcul ne üssön.

Azt akarom, hogy a föld mindenkinek teremjen!
Hogy ember embert láncon tartani ne merjen.

Azt akarom, kemény öklöm folyton azért dörömböl,
Hogy mindenkinek jusson rész a felséges örömből . . .

"A nagy kerítő" - ugyancsak balladás szerkesztésű versnek - elég csak
a mottóját idéznünk: "Testvéreim, a Krisztus szerelméért, tegyünk va
lamit, mert a Szegénység, e nagy Kerítő, szörnyen garázdálkodik!" 
Egy másik versnek pedig már a címe is a szociális fogantatásról árulko
dik: "Három munkanélküli balladája".

A szociális érzéssel együtt jár a béke-vágy, a háború-ellenesség, ami
akkor megint aktuálíssá vált. Am - és ez is nagyon jellemző - most
már nyoma sincs a harcias, lelkesedésnek. Az új háborúra a költő mind
járt - és kizárólag - béke-vággyal reagál. A "Három rém" közt - a
dögvész és éhinség után - a háborút említi harmadíkul: ,,0 kelj fel,
Isten és magad tipord el ezt a szörnyű háborút !" - "Haragszik a Nap",
mondván:

Aldó sugárral addig
Nem néz a földre arcom,
Amíg az őrült ember
Vérében áll a harcon.

A költő a háborúskodás miatt szinte kiábrándul az egész emberiség-
ből, s az Isten szájába adja bírálatát:

A mindenség gyönyörű Paradicsom lenne,
Az egész világ boldog himnuszt énekelne,
Ha nem lenne a kezed véres, világrossza: Ember!

(Világross za)
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Mindezek a Harsányi-jellegzetességek igen gyakran - a versek egy
harmadában - a megelőző kötetben megfigyelt, néhol ellentétes kettős-,

gyakrabban fokozatoo hármas-tagoltságú, közbevetett sorokkal szakado
zottá váló balladás vers-szerkezetekben jelentkeznek.

S végül az egész költészeten végigvonuló kettős-lelkűség, önmagával
való viaskodás is hangot kap a kötet "Könyörgés magamhoz" című utolsó
versében:

Ö szörnyű bálvány: Önmagam, kérlek, pihenj meg!
Hányd el sok fegyvered! Békülj meg, mint a gyermek!

Repüljenek életfádról a vad kérdés-ölyvek.
Ne t'onzzon már a föld. Engedd, hogy égre törjek !

***
Az "Esteli körmenet"-ben tehát - míntegy dióhéjban - benn van

az egész Harsányi. De csak a "kis" Iírája, Meg kell még említenünk azt is,
hogya Hagia Sophiá-val megkezdett "nagy" lírát a rábapatonai években
..trilógiá"-vá teljesítette ki a "De profundis"-szal (1927) és a "Túlvilági
balladá"-val (1936).

Már a trilógia első részével kapcsolatosan Dantét emlegettük. mint
mintaképet. Még inkább jogosult ez a "De profundis" esetében. Közben
ugyanis megjelent az Isteni Színjáték teljes magyar babitsi fordítása, s
ez kétségkívül erősen hatott Harsányira. Hiszen éppen ő volt az, aki még
1913-ban, a Babits-féle Pokol megjelenésekor a Katolikus Szemle hasáb
jain a legteljesebb .elismerés hangján üdvözölte a nyugatos Babits Dante
fordítását, írván: "Ez a fordítás, bár a kifejezésekben van árnyalati kü
lönbség, mégis a legjobb, melyet eddig ismerünk ..."

A "De profundis" már külső formában is követi Dantét; tercinák
ban van írva. De mindjárt hozzá kell tennünk: Harsányi formabeli önké
nyessége itt is érvényesül, a tercinák nem fonódnak egybe a belső sor
végződésének tovább rímeltetésével, hanem a második sorok a következő

tercinákban visszhangtalanul maradnak, s így minden egyes versszaknál
meg-megzökken a ritmus.

Az egész nagy kompozíció - bár önmagaban is önálló egész - a
Hagia Sophia szerves folytatása: amaz a lélek földi életéről szólt a hét
szeritség stációin keresztül, emez pedig a léleknek a halál utáni vergő

dését mutatja be. Szerkezeti kapaszkodók: a hét főbűn ésa tízparancso
lat. Az előbbiek felidézésével a Sátán akarja elrettenteni, kétségbe ejte
ni a testből távozó lelket, aki azonban őrangyalának biztatására a tíz
parancsolathoz fűződően tartja meg bűnbánatát és sorolja fel érdemeit, s
végül is a szentek közbenjárására elnyeri bűneinek bocsánatát és feltá
rul előtte az égi ajtó. - A "De profundis" a Hagia Sophía egyenrangú
párja, sok tekintetben felette áll: kevesebb benne a szimbolikus zsúfolt
ság, több benne a közvetlen. szívtől szívhez szóló bensőséges líraiság. A
költő meghatóan őszinte életgyónása. de úgy, hogy ugyanakkor tükröt
tartson valamennyiünk felé, hiszen a transzcendentális és morális prob
lémák amennyire egyéniek, épp annyira közösek is valamennyiünkkel. az
egész emberiséggel.

A mennyország kapujáig jutottunk el a "De profundis"-ban. Egy lé
péssel tovább visz el a "Túlvilági ballada"; ennyiben tekinthető a másik
kettő folytatásának és befejezésének. Ebben is ördögök és angyalok vetél
kednek az elhúnyt lelkéért, ám mikor végül is az utóbbiak győzedelmes

kednek, nemcsak a mennyek kapujáig kísérik a lelket, hanem bevezetik
magába a mennyországba. Az örvendező Úr feláll trónusáról és hétszer
kinyújtja feléje aranyvesszejét. Öt jel az érzékeket oldja fel földi korlá-
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tozottságuktól, a hatodik jel a szivet tölti meg örök szeretettel, a hetedik
jel pedig az értelmet világosítja meg:

Mert ez az üdvösség, a Menny,
Mihez már nem kell semmi:
Megkapni mindent, ami jó,
Mindent, mi rossz, feledni.
Tengerbe hullni, mint a Csepp.
~stenben - Isten lenni!

Az ördögök és angyalok hármas, a csodás jelek meg-megismétlődő hetet>
száma a népmesék hatására vall. S valóban, az egész költemény már nem
is annyira dantei, mint inkább üdén magyaros népmesei hangulatú; a
formája is könnyedebb, dalszerű, előadása - mint a cím is jelzi - bal
ladás. Mégis az az érzésünk, hogy a három rész együtt, a teljes Trilógia
szinte méltóképpen pótolja a hiányzó magyar vallásos époszt,

'" '" '"
Harsányi Lajos 1939-ben, a második világháború kitörésének eszten

dejében csaknem két évtizedes Ielkipásztorkodása után megvált a rába
patonai plébánosságtól. És beköltözött utolsó állomáshelyére, újból a györi
Káptalandombra. Mint székeskáptalani kanonok tért ide vissza. Komárom
kerü1eti főesperes, Szent Adalberti prépost és végül pápai prelátus lett.
A magas egyházi kitüntetések bizonyára egyként szóltak a kiváló papnak
és a katolíkus költészet rangos művelőjének, egyik vezérének. Ömaga nem
áhítozott kitüntetésekre, még a Mi cha él-ben énekelte:

Nem akarok megöregedni!
Legyen csak másé mitra és agát!
Inkább vagyok fiatal levita,
Mint összeroppant őszfejű apát.

Mégis elérkezett ennek is az ideje. A mitrával és az agáttal együtt las
san-lassan beköszöntött az összeroppanás is. Eleinte még töretlen erőve]

folytatta irodalmi munkásságát, tartotta a kapcsolatot a lüktető irodalmi
és közélettel. De amint elbetegesedett, a káptalandombi kanonoki lakás
egyre inkább az élettől visszahúzódó, a halálra készülődő ősz költő remete
barlangjává változott. A rohamos ütemben fejlődő, iparosodó Győrből szá
mára márcsak a város középkori magja maradt meg, s őmaga is mint
egy középkori ötvösmeater ötvözte, cizellálgatta az evilágtól elvonatkoz
tatott, mennyekben járó, szeritekről szóló szenetteit.

1951..ben fájdalmas prosztata-enütéten esett át, de ez meg nem men
tette, csak meghosszabbította életét - és szenvedéseit, Ekkor fogadta
meg, hogy száz szonettben dicsőíti égi pártfogóit, a szenteket. Gyűjtemé

nyének, mely kötetben nem jelent meg, stílszerűen a "Csillagos ég" ci
met adta. Többi versét is szándékozott kötetben kiadni "Fegyverletétel"
címmel. Ez a terve sem valósulhatott már meg. 1956...Jban a műtétet meg
kellett ismételni. Az újabb operáció csak átmeneti enyhülést hozott. Vé
gül is valóban keresztényi megadással tűrt hosszú gyötrelmes szenvedés
után 1959 október 2-án, pénteki napon, három nappal hetvenhatodik szü
letesi évfordulója után elhúnyt. A győri székesegyház kanonoki kriptá
jába temették el nagy részvét mellett.

Harsányi Lajos utolsó győri életszakaszának ugyancsak gazdag költői

termése kötetben nem látott napvilágot, részben kéziratban maradt, rész
ben a folyóiratok - főként az Új Ember és Vigilia - hasábjairól kell
összeszedegetni. Ez utóbbi munkát nehezíti, hogy a költő nem egy alka
lommal már kötetben megjelent régebbi verseit jelentette meg újból,
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ami egyrészt ezeknek a verseknek időt-álló voltát igazolja, másrészt pe
dig azt, hogy a költő az ország új életében is irodalmi szerepet igényelt
magának, nem szakította ki magát irodalmi életünkből, írni, szerepelni,
hatni akart.

Az egész költészetén végighúzódó kettősség új verseiben is jelent
kezik. Vissza-visszatérő témája a test és lélek viszonya ("Vers a lélek
hez", "A lélek szól a testhez", "A medréből kilépett patak", "Titkok titka",
,.Vazul szeme"). Ezek inkább általános szintű elmélkedések. Egyénibb szí
nezetű a "Békekötés", amelyben üzenetet küld mindenkinek, akik vele
egykor harcban álltak, hogy békét köt velük és szívből megbocsát nekik:

Csak egy valaki aggaszt még az emberek közt,
Ki néha: mint az ördög, néha: mint az angyal.
S mig minden fegyverét nem rakja lábaimnoz,
Nem kötök addig békét - önmagammal.

Verseí egyre inkább a szociálís témakör és a vallásosság körül pola
rizálódnak. Az előbbieknek egyenesen kedvezett az új korszak beköszön
tése, az utóbbi irányzat kibontakozását viszont nem gátolta, nem akadá
lyozta semmi.

Szociális versei főként a paraszti életformából merítik tárgyukat:
"Aratás előtt", "Szüret", "Búcsúsok", "Herceg és arató" ... Vallásos köl
tészete pedig egyre inkább - százsípú orgonához hasonlóan - a szentek
dicsőítésében összpontosul.

Tartalmi újdonság tehát nem igen van az utolsó költői korszak ter
mésében. Formai sem igen: továbbra is uralkodó forma marad a megelőző

kötetekben kialakult balladás szerkesztési mód, később pedig --- színte
egyeduralkodóan - a szonett,

S mégis joggal beszélünk ebben a záró periódusban is tovább-fejlő

désről, ami abban nyilvánul meg, hogy képalkotó fantáziája váratlanul
gazdagodik az egyre inkább technikai irányban fejlődő új kornak kép
elemeivel. A természeti képek a gép-korszak képeivel keverednek. Rend
kívül jellemző példa erre az "Évszakok" sorozat egyik darabja:

A nap mint felriadt kamasz,
nagy pejlovára pattan hatkor,
vágtatni kezd és hirtelen
berregni kezd ezernyi traktor.

Nagy angyal fűti a napot,
azért olyan heves a nyár,
a föld forog, harsog, dörög,
olyan mint egy nagy, furcsa gyár.

A gyárban minden énekel,
mozognak lusta, nagy daruk,
kerék forog, csapágy csepeg,
a villany üt és visszarúg.

Ezek a technikai életből merített képek még a legvallásosabb szellemű

versekbe is beszüremkednek, mint például a karácsonyi hangulatú "Jőjj

hát" című költeménybe:
A gépek és az atom és a könnyű nylon
lihegve és zizegve áhítják sugárzó mosolyod.
minden kerék, csapágy könnyen s vígabban fordul,
ha mosolyodnak tündökletes olajával végig locsolod.

A lelket így aposztrofálja a "Vers a lélekhez" című versében:

Ezer-karú csillár vagyok
s te vagy e csillár villanya.
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"A lélek" pedig így "szól a testhez":
Szeretlek, mint forró madár a fészkét,
repítlek, mégis én vagyok a vészfék.

Még a Szent Rókusról szóló kőzépkorias hangulatú szonettbe is belevil
lannak a modern élet képei:

Nagyváros. Kórház. Éter, Tompa villany.
Az orvos kése m'int a villám villan,
S a szent felé halk sóhajok lebegnek.

Ime, ami kezdetkor szinte csak igérete volt a modernségnek, hogy a költő

"keres villanyfény s holdvilág közt - valami örök szépet", az most, az
élet alkonyán kezd kiteljesedni.

Am az ezirányú kiteljesedést megakasztja a betegség. 1951 tavaszán
jelenik meg az Új Ember hasábjain a "Dante a pokolban" c. Harsányi
vers. Ebben tudósít betegségének és az első operációnak infernális szen
vedéseiről. A dátum a megtorpanás kezdetét jelenti. Utána a költő egyre
inkább elszakad a jelentől és a földtől, tekintete a régmúlt és az ég felé
fordul. Mintegy fcgadalomból, tehát programosan, megírja a szentekröl
szóló száz szenettjét, amelyeknek összefoglaló címéül ezt szánta: "Csil
lagos ég". S van valami jelképes nagyszerűség abban, hogy az öreg, be
teg költő fölé, aki ifjan úgy indult el, mint az égi "Napkirály rokona",
élte alkonyán csillagos ég borul. A szentek csillagos ege:

Kisebb-nagyobb a fényük színe-lángja.
A vértanú piros, fehér a lányka,
Király szolgál, ha Assisi misét mond.

Úr volt, szegény volt. arra nincs tekintet.
November elsón ünnepeljük mindet.
A lelküktől oly - csillagos az égbolt.

(Mindenszentek)

A száz szonettből álló ciklusnak csak mintegy harmada jelent meg
nyomtatásban. Sok közöttük a sikerült alkotás, amely a szonett-forma
kényszerű tömörségével valóban éles körvonalú, jellemző profilját raj
zolja meg egy-egy szent alakjának. Ezek mintegy egy darabból faragott
szoborszerű alkotások. - De már Goethe is panaszkodott a szonett-for
mával kapcsolatosan: "Nem tudom magam kélyelmesen érezni itt, - én
legszívesebben egész fából faragok, - s most pedig időnként enyvezni
kell." Nos, a goethei "enyvezés" kényszere megérződik Harsányi több
szenettjén is, amelyek fáradtabb ihlet szülöttei. Az egyre gyakrabban fel
bukkanó erőltetett bizarr rímek is jelzik ezt: "tóra-Thóra", "Dante-andan
te", "Litván-tanítvány", "estelenkint-esztelen kírit" ... A "Gonzagai Szent
Alajos"-ról szóló szonettben .Jcankalinkék-ég't-röl van szó, ami nyilván
való elírás a kökörcsin helyett.

Harsányi ez utolsó költői korszakának is van egy nagyobb szabású
epikus-lírikus alkotása, a "Keresztút"-ról szóló szonett-koszorú, amely
azonban összefüggően, teljes egészében nem jelent meg, hanem csak egyes
részleteket közöltek belőle az említett folyóiratok. A szonett-koszorúnak
nevezett bonyolult szonett-kombináció meglehetősen ritka műforma a ma
gyar irodalomban. Tizennégy szenettből áll, amelyek olyan módon kap
csolódnak, hogy minden megelőző darab utolsó sora az utána következő

első sorával azonos, s ezek az első sorok aztán összeolvasva egy önálló
tízenötödik szonettet alkotnak, az úgynevezett "mesterszonett"-et. Har
sányi előtt mindössze négy magyar szenett-koszorúról tudunk, ezek: Bangó
Pető "Adeliná"-ja. József Attilától "A Kozmosz éneke", Kotzián Katalin
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szerelmes szenett-koszorúja és az erdélyi Székely János "Bólyai"-ja. A
keresztútnak - a szonett-forma soraival egyező - tizennégy állomása
szinte önként kínálkozik szonettkoszorús feldolgozásra. Ezt a lehetőséget

aknázta ki ügyes leleménnyel Harsányi Lajos a szanvedés-történet epi
kumát az egyes eseményekhez fűződő vallásos érzelmek lírájával ve
gyítve. S a költő ez utolsó nagyszerü alkotásán megérződik az is, hogy
ihletforrásul nemcsak Krisztus - hanem a versíró saját szenvedéseí is
szolgáltak. A költőnek ez a magasztos hattyúdala mindenképpen méltó
betetőzése egész költészetének.

*
Összefoglaléul megállapíthatjuk, hogy Harsányi Lajos nemcsak a ka

tolikus, hanem az egyetemes magyar költészetnek kimagasló, jelentős alak
ja. Életművével kapcsolatosan az újabbkori magyar költészet legnagyobb
jainak - Ady, Babits, Kosztolányi, Juhász Gyula - nevét kellett meg
említenünk, akiknek azonban nem szolgai utánzója, hanem legyenrangú
társa, lelki rokona volt. Szinte egy időben indult velük, s példájukat kö
vetve vált megújítójává. s mindvégig egyik vezérévé a modern magy ill'

katolikus költészetnek, bizonyságot adván egyúttal arról is, hogy a ka
tolicizmus nem azonos okvetlenül a konzervativizmussal, hanem nagyon
is jól megfér az irodalmi újszerűségekkel. Ugyanakkor a múlttal is tar
totta a kapcsolatot, még pedig a legnemesebb klasszikus hagyományok 
Horácius, Dante, Berzsenyi hagyományainak - folytatója lett. Am nem
rekedt meg semmilyen külső hatásnál, mindezeket határozott profilú, ön
álló egyéniségébe olvasztotta. És túl tudott lépni sajátmagán is, lépést
tartva az egyetemes magyar költészet új irányú fejlődésével: az ímpresz
szionista szimbolizmustól minden különösebb zökkenő nélkül eljutott a
realista új-népiességíg, mindvégig megtartva költészete előkelően magas
színvonalát. Sőt állandóan tovább-fejlődve.Minden újabb verskötete szol
gált valami - tartalmi, formai vagy stílusbeli - újdonsággal. Fejlődese

töretlen egyenesvonalú, nemcsak az esztétikum, hanem a katolikus mora
litás, lelkiség szempontjából is. Terjedelemben is jelentős, mintegy hat
hétszáz költeményt felölelő költői életműve a magyar költészetnek min
denkor maradandó értéke lesz.

Halálakor a róla szóló nekrológban barátja, fegyver- és irodalmi ve
zértársa, Sík Sándor többek között ezt írta: "Itt az ideje, hogy megraj
zoljuk egész pályája képét, felmérjük és magyarázzuk költészetének gaz
dag értékeit, megállapítsuk a század katolikus költészetében elfoglalt út
törő és vezéri szerepét és az egyetemes magyar irodalomban megillető he
lyét; hiszen neve immár az irodalomtörténeté. A Vigilia vállalja is ezt a
feladatot." Bánhegyi Jób kéziratos összefoglaló tanulmányának birtoká
ban jelen sorok írója vállalkozott erre. "Menetközben" azonban rá kellett
jönnie, hogy egy folyóiratha beleszorítható tanulmány nem elegendő Har
sányi Lajos költészett érdemeinek, jelentőségének méltó megörökítésére.
így meg kell elégednünk azzal, ha Harsányi-tanulmányainkkal siketült
felhívnunk a figyelmet a további adósságokra, amelyekkel még Harsányi
Lajos emlékének tartozunk. Mindenekelőtt össze kellene állítani irodalmi
munkássága teljes bibliográfiáját. Összegyűjtesre és kiadásra várnak élete
utolsó szakaszának szétszórtan megjelent vagy még kéziratban lappangó
alkotásai. Szükség lenne egész költői termésének filológiai-kritikai szem
pontú felmérésére is, életének és költészetének monografíkus feldolgoza
sára. Mindez még a távolabbi jövő feladata. De ha a Vigiliában közzetett
elemzéseink révén néhány lépéssel is tovább jutottunk e távolabbi cél
felé, úgy érezzük, hogy munkánk nem volt hiábavaló.


