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Illyés és Harsányi

Akit veszteség
volna feledni:
Harsányi Lajos
1. Az 1963-as Irodalmi Lexikon még áldozott néhány sort Harsányi
Lajos költészetének, s a lap szélén arcképét is adta. Az Akadémiai
Irodalomtörténet 20. századi köteteiben azonban éppúgy hiába ke
ressük nevét, mint a Hét évszázad című antológiában valamely ver
sét. Az előbbi munka két költő paptársának, Sík Sándornak és Mécs
Lászlónak juttatott néhány bekezdést, némi elismeréssel- s egyen
súlyul majdnem ugyanannyi elmarasztalással. Jórészt azt ismétli
meg, amit Illyés mondott egykor a "katolikus költészetről" Nyu
gat-beli emlékezetes cikkében. A szóban forgó antológia azután,
amelyben Komját Aladártól Hollós Korvin Lajoson át Forgách An
talig minden rendű és rangú, élő és holt mozgalmi aprószentek
helyet kaptak, sem Mécset, sem Síkot nem részesítette már e kitün
tetésben.

Hogy mennyiben volt Illyésnek igaza, arról néhány mondattal
később szóljunk. Azt a sejtésünket azonban alighanem tanácsos
előrebocsátanunk, hogy Harsányi verseit, kivált fiatalkori érett
verseit vagy nem, vagy csak igen kevéssé ismerte. Mert mások
voltak ezek, mint a másik kettőéi, Annak a szeretetnek, amely
Illyésnél a maga tolnai szülőföldjének tájai és emberei, szokásai
és magatartásformái iránt oly bensőségesen nyilatkozott meg
mindenfajta írásában, nem utolsósorban verseiben, annak tán
még gyöngédebb és líraibb, ragaszkodóbb és együttérzőbb társa,
rokona, testvére van itt jelen egy másik jellegzetes hazai tájnak
természeti és embervilága, erkölcsisége és lelkisége iránt. S ha
Illyésnél mély szociális részvét hatja át ezt az eltéphetetlen hűsé

get, Harsányinál religiózus életáhítat is járul hozzá.
Erről a varázslatos, csupa erdő, csupa víz, csupa rét, csupa nád

tájról, bármi meglepő, rajta kívül szinte alig szólt valaki is. Pedig
milyen gazdag változatossággal fordul itt az év, s milyen ősi ál
landósággal őrzi magát itt az élet. Aki éjjeli álmából tavasszal
vagy ősszel megébred, azoknak a vándormadaraknak a kiáltását
hallja, amelyek - tél múltán északra, tél közeledtén délre húzva
- egy-két napra itt pihennek meg a földighajló füzesek zsengén
zöld, majd barnába váltó ágain, meg a lápok sűrű szövésű

sásszőnyegein. Esténként a zsombékon óvatosan lopakodó róka
töri útját halk ropogással a nád között, s vadász vidra csobban a
vízben. A vízállásokon a hol ezüstösen, hol ólmosan párálló kö-
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dön át tőzeggé korhadó fák kékredvű fénye csillan. A romános
gótikus-barokkos ódon templomok körül szorgos nappalú, nyu
godalmas éjszakájú falvak. A Fertő, a Hanság s a Dunába torkolló
négy folyó földje ez, ahol magyarok, németek, horvátok éltek
szép békességben Harsányi legjobb költői idején.

Az idők változásai itt, ahová a török ritkán, szinte alig csapott
be, szervesebb módon, állandóbb szokások között, nyugodtabb,
csiszoltabb formákban mentek végbe. Az évet a természet és a
munka fordulóival társuló ünnepek és szertartások sora osztotta,
szakaszolta, rendezte közössé, tette bensőségessé. A gyertyaszen
telőre a húsvét, a gyümölcsoltó, a búzaszentelő, a virággal teli úr
nap következett. A nyarat a faluk egymást váltó, vendégváró bú
csúi emelték ki a nehéz munkájú mindennapiságból. Az őszt a
mindenszentek eszmélkedő temetői áhítata, a telet a roráték fény
re vágyó reménysége s a karácsony családi melege töltötte be.
Nem hónapok hányadikához, hanem az ünnepek közeléhez kö
tötték, datálták itt az esztendő eseményeit. Szép hagyományú ar
chaizmus szervült itt, ebben a városok vonzásában viszonylagos
jómódra, korszerűségre emelkedett országrészben.

Harsányi és Ady 2. Harsányi hat esztendővel fiatalabb volt Adynál. 1883-ban
született, a Komárom megyei Nagyigmándon, amely azonban in
kább Győr vonzásába esik. Szemináriumát is ott végezte, s pályá
jának szinte egésze a győri egyházmegyéhez, annak is nyugati ré
széhez kötötte. Káplánkodik, plébános hosszú időn át, majd ka
nonoki ranggal és címmel tisztelik meg.

Nagyon fiatalon kezd verset írni, s amit már kötetbe gyűjtött,

s Összes versetbe is felvett, azon félreismerhetetlen a korai, de már
saját világú, saját poétikájú Ady erős hatása. Még háromszavas
címet is igen gyakran ír versei élére, erős szín- és hangulathatás
sal, vizionárius és történéses jelentéssel, titoksejtető sugalommal.
Nemritkán szinte utánérzet-variációnak érezzük egyikét-másikát.
(A halál testvérei, A hír mozdonya, A holnap küzdelme, A nagy kerítő,

A nagy lakoma, A tenger hív, Az elfáradt lovas, Siratom a nádast, Só
hajtás a tengeren és így tovább.)

A versek képkincse, szókapcsolása, szólamtára, jelzős-állítmá

nyos megoldásai is átmutatnak Adyra. S mint az, szereti ő is a
csupa egy sor-egy mondat alakzatot, mégpedig kijelentő, sőt

hírhozó mondattípussal, három-négy-ötsoros strófákban, három
négy-ötstrófás versben. Titok és borzongás, gyönyörvállalás és
vészérzés, nem éppen dekadencia dédelgetése nélkül.
Kék ködben ó alkonyatkor
Zúgnak a magyar nádak.
Én hallgatom, mint orgonaszót
A sejtelmes danákat.

Mi zokog benn a nádak mélyén?
Hallod: gyász-zene szólal!
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Harsányi
és Juhász Gyula

L6tt kócsagot temeta nádas
Zuhogó nádi szóval!

Lelkem: nagy 6szi sárga nádas
Szintén halottat rejt a mélye.
Föl-fölviharzik éjszakánkint
Fekete gyász-zenéje.

(Temetés a nádasban)

Ebből a vonzásból azonban viszonylag hamar kilép, bár élete
végéig föl-föltűnik egy-egy Ady-reminiszcencia, s több kései,
visszanéző versében név szerint is emlegeti őt. Valójában azonban
e korai kötetben is magához tudja formálni ezt a rásugárzást.
Sokkal halkabb, csöndesebb, a széles teatralitás éppúgy ritka nála,
mint a bő archaizáló retorika. Egyre inkább egy másik nyugatos
kortársával mutat most már nem annyira eszköz- és alkotásbeli,
mint inkább szemléleti rokonságot. Juhász Gyula ez, akinek ver
set is ajánl. A szimbolikussá tett táj és természet, történés és gesz
tus egyre inkább valóságos táj és természet, személyes történés és
közvetlen gesztus. A vers tárgyiasító szcenikája a mindennapok
hangulataiban, élményeiben, kapcsolataiban fellelhető lényegiség
ből vett elemekre épül, nem zárva ki azonban szinte sohasem az
önmagukon túlmutató, jelképes jelentést sem.

Kezdettől választott pályájára készült-e, vagy küzdelem árán
döntött? Öregkori verseiben bőven található motívum, amely az
utóbbiról tanúskodik. Néha keményen vádolja itt magát, fiatal té
velygéséért, sőt mámorral vegyes bűneiért. Máskor viszont, pél
dául az Ó, líra, líra címűben azon meditál csöndes, nem éppen
vágyakozás nélküli borongással, hogy másképp is lehetett volna
szép (talán szebb) az élete, asszonnyal, gyerekkel, kerttel, mezei
gonddal, jóízű tréfával, szolid jókedvvel mulató társasággal. S ha
gyöngéd, igaz érzésű, finom jelenésű, mély szerelmet lát, nem
marad reá húrja hangtalan. Mindenesetre akár magáról írott álor
cás vers, akár a vágy átképzeléses megjelenése az a négy "levél"
vers, amelyet .Leya" ír "Ivánnak" - a magyar szerelmi líra javá
hoz tartozik mindenik, a maga Puskinos-Anyegines, Juhász Gyu
lás hangulatával. íme, itt az első és a harmadik.

A Hanyba tegnap futott be a tavasz.
Muzsikaszóval fogadta a nádas.
Most minden ujjong itt a Fert6 mentén.
(lrd meg: kék-e már ott az ég tenálad?)

A nádirigók most rakják a fészkük.
A hódok téli álmuk kialudták.
Egy nagy himnusz az egész Fert6 tája.
(Írd meg: zengők-e nálatok az utcák?)
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Has kék tükrén a Perui nagy vizének
Sirályok szállnak, mint szép izenet.
Fehér szárnyuk szikráz a kék tükörben.
(Írd meg: ragyog-e nagy, sötét szemed?)

Hétágú Pán-sípot veszek kezembe,
Ha j6 az est s lesem titkát anádnak.
A nagy városba üzenünk ma néked:
Iván, a nádas s én epedve - várnak.

(Leya első levele Ivánnak)

Iván, nálunk már bronxszinü a nád.
Este ködasszony jár künn a tarlón.
Halk sírását, hej, hogyha hallanád!

Iván, úgy-e, kicsinykorunkban, régen
Mennyit játszottunk itthon nálatok
S a nagy fazfák alatt a faluvégen!

Öreg papunk meghalt, szegény, a nyáron.
Emlékszel még a tánciskolára ?
Te voltál mindig ott a párom.

Akkor volt új - emlékszel még? - egy nóta.
Hogy szeretted a piros naperny6met!
Sok leány férjhez ment azóta.

A nagyvárosban úgy-e, más az élet?
Hazajönnöd e kihalt faluba
Tisztára vétek volna érted, vétek.

Gyermekszerelmünk régi tavaszát
Inkább felejtsük, úgy-e? ..o 6, irgalmas ég!
Iván, nálunk már bronzszinüa nád.

(Leya harmadik levele Ivánnak)

3. Ámde szólni kellene immár arról, miként is áll nála a dolog
Illyés ellenvetéseivel. Mert tagadhatatlan, van bennük igazság. Rö
vidre fogva: Illyés azt tekinti korában igazán katolikusnak, amit
Baudelaire művelt: a kétkedéssel küszködve keresőt, az élet bűnöseit
és bűneit is megértőt, s a kísértést is s a belőlük magasabbra vágyót.
Síknak, szerinte, mindenre kész a versbe vett tézises felelete, Mécs
pedig, bár - kivált korai verseiben - jól érzékeli a nyomor és ki
szolgáltatottság megalázó és felháborító tényeit, egyre inkább kegyes
szólamokkal, balzsamos retorikával reagál reájuk. Síkkal kapcsolat
ban, nem irónia nélkül s az előbbi ellenvetéstől aligha függetlenül,
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nyelv- és verstudásának sima biztonságát már-már hatásvesztő

tulajdonságnak tekinti. Lehetne természetesen azzal felelni, hogy
az őskereszténység és a középkor nagy himnusz- és könyör
gésszerzői is a hit teljességének birtokában alkották remekművei

ket, s a szeretet meg a jóra vezérlés a kereszténységnek s általá
ban a vallásoknak, de az emberségnek is lényegéhez tartozik.

Harsányi katolicizmusa Akár így, akár úgy, ezek a nehezmények Harsányinál kevéssé
kerülhetnek elő. Van persze nála is, amit hasonló szemmel,
hasonlóképpen lehetne megítélni. Mégis az ő keresztényi maga
tartása nem elsősorban hitelvekkel felelő, versbe vett elmélettel
reagáló. Ahhoz áll legközelebb, akihez szonettsort is írt: Assisi
szeritjéhez. S aztán nem is felelő, nem is megoldást kínáló az ő

verse, hanem inkább bizakodó, bizalmat sugárzó; a Poverello vi
gasza és intelme nála azokéhoz áll közel, akik a természet és az
embervilág örök körforgásában élnek és tudják, hogy a világban
kikerülhetetlen és nagy sokaságú a rossz, de a jó is mindig elkövet
kezik. Az egyének, a csoportok életében, kapcsolatában pedig nem
eredménytelen a tisztes akarat kölcsönössége ennek elérésében. A
természetben megmutatkozó Gondviselés nemcsak elviselésre, ha
nem a bajokon való úrrá levésre is tanítja, bátorítja, erősíti az em
bert. Néha, hiszen egy erősen iparosodott régióban él, a gyári mun
kás uzsorázottsága, a munkanélküli nyomorúsága is tárgya versei
nek. Itt inkább a megrendültség, a részvét s nemegyszer a harag
szólal meg versében. S ha nem mindig kerüli is el e tekintetben azt,
amit a népszerűsége tetőfokán álló Mécsnek szemére vetnek - a
nagy retorikájú, szentenciás finálék nála ritkák, alig fordulnak elő.

Nem szabad azonban elhallgatni részint azt, hogy az írás, a
versszerzés biztonsága bizonyos túláradásra s véle némi lazaságra
viszi, csábítja termését; részint pedig azt, hogy - talán egyes ün
nepelt nyugati katolikus szerzők, például Claudel hatásának min
táJára is - oly nagy vállalkozásokba kezd, amelyek erejét, a ha
zai hagyományt s az ő művelődéskörét meghaladják. Teológiai
bölcseleti nagyszabású trilógiáknak az alkotásába fog, némi dan
tesk utánérzéssel. Vannak ennek is megkapóan mély és igaz hite
lű részei, annál is inkább, mivel nem annyira a neotomizmus el
méleti vonalán, hanem inkább a misztika vizionárius-empatikus
intuitív útján jár, illetőleg a népi vallásosság áhítatáén. Különösen
szépek a Hagia Sophia hét nagy fejezetének dalszerű betétei, me
lyek a népdal, a vallási népének s az Énekek énekének ízeit, motí
vumait, hangulatait vegyítik. Íme, közülük kettő:

Elmúlt a tél már,
A zápor elült.
Izenek neked a
Virághegy felül.
Kelj föl, szerelmem,
Vár már az anyám
Illatos háza!
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Harsányi késel
költészete

Ma éjszaka
Hozott világra az anyám.
Ma éiszaka
Rólam beszéltek a tanyán.
Ma éjszaka
Gyöngyös volt anyám homloka.

'Ma éiszaka
Világos lett a kis szoba
Ma éjszaka
Suttogtak mind az asszonyok.
Ma éjszakn
Megtudtam, jaj, hogy vak vagyok.
Ma éjszakn
Imádkoztak halk csendesen.
Ma éjszakn
Ide küldtek a dóm elé,
Hogy ma, a csoda-éjjelen
A szemem fényét megleljem.

S szépek a trilógia utolsó darabjának, a De Profundisnak em
lékező, ifjúságára, férfikorára visszanéző, hol melankóliával, hol
gyönyörködéssel, hol bűntudattal, hol könyörgéssel telt sorai is.
Meg azok, amelyekben a népi vallásosság mélységes hitével for
dul a könyörülő Istenhez a jó halál kegyelméért.

Kései évei termése mennyiségben fogyatkozik, értékben azon
ban megint emelkedik. Három elem különös fontosságot nyer, s
véle három hangnem is. Az egyik az említett visszatekintő elégi
kus emlékezésé s a melankolikus-pasztorális szemlélődő búcsúzá
sé. A falutól, az életformától, a hívek-ismerősök világától való
megválása előérzetében fiatalsága tájiírájának lelke szólal meg új
ra, csak éppen a tiszta gyönyörködés egybekapcsolódik némi re
zignált belenyugvással, elhatározott elfogadással. A másik a fö1ké
szülésé, amely rövid verseiben éppen úgy jelen van s tán egyne
műbb művésziséggel is, mint a nagy trilógiában. A harmadik a
közélet kegyetlen alakulásán, majd a háború borzalmán háborgó
szomorúságé, illetőleg a vele szemben való állásfoglalásé. Az or
szág, a nemzet sorsa előbb is szót kapott meglehetősen gyakran
nála, hol aggódó, hol reménykedő, hol intő módon. Trianon kö
zös gyásza igaz fájdalommal tölti el. Ó mintegy közvetlenül is
érintve van: kedvenc tava, vizei, erdei s ottani barátai jórészt az
új határokon kívül kerülnek. De nem gyűlöletet szít, hanem a
kölcsönös megértés reményét várja, kéri. Most, a háború idején
azonban azzal látszik a leghasznosabbat, a legigazabbat tenni, ha
újra meg újra meghatározza, összefoglalja magatartása, állás
foglalása lényegét. Például így:

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

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.

Azt akarom, hogy minden ember ártatlan legyen!
Gyermekként sütkérezzen egy napos hegyen.

Azt akarom, mindnyájan hívott vendégek legyünk,
Isten vendégei: piros gyümölcsöt és mézet együnk.

Azt akarom, békén ölelkezzék a föld s a tenger,
Az Isten legyen Isten, ám az ember legyen - Ember!

(Mit akarok?)

Ha végül föltesszük a kérdést, irodalmunk melyik síkjára, me
lyik szintjére kell helyeznünk ezt a lírát, alighanem azt kell felel
nünk, kivált középső korszakát illetően: a Nyugat költőinek jó
másodvonalába. Abba, amelynek szinte minden megtestesítőjétől

emlékezünk egy-egy szép, egyedi hangvételű versre. De legtöbb
jüknél inkább egész termésük karakterére, atmoszférájára, hang
hordozására. Ök azok, akik egy művészi-irodalmi kor törekvései
nek minden hangközét kitöltik, a jellemzőket felerősítik.

árnyalatokkal gazdagítják, általánossá hitelesítik. Harsányi egy ar
chaikus szépségű világ, egy megmaradt tiszta természet bensősé

ges életáhítatában a mindenségbizalom értelemjogát, az érdemes
életélhetőség bizodalmát és védelmét fogalmazta meg ebben a
kórusban, szelíd keresztényi változatban, szolid, hivalkodás nél
küli, ám korkívánta, de sajáttá formált költői-poétikai alkotás
móddal, alkotásművészettel.
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