
FÉNYI ANDRÁS:

HARSÁNYI LAJOS KÖLTÉSZETE

Amikor első kötete, ar, Vj vizeken, megjelent, új lélek volt megszü
letöben Európaszerte s vajudás lázában égett a századvégi magyar
irodalom is.

Ebben a szellemi légkörben bontott szárnyat Harsányi. Mö
::(ötte, fiatal évei során megízlelt élményként, egészen más hagyo
mány. Izlését, irodalmi szemléletét a nemzeti klasszicizmus elvei
formálták, lelkének tartalmi elemeit a hivatásában átélt hit, az egyre
mélyülő táj szeretet szolgáltatta. A táj és kultúra, amelyben fölne
velkedett, kalol ikus. Nyugodt, harrnóníkus s ugyanakkor változatos.
Az ellentéteket az összhang megnyugtató békéj ébe sűríti, de sem
a harc heroizmusa, sem az ellágyuló érzelem szomorúsága nem hi
ányzik belőle. A föld, amely dajkálta és nevelte, a magyar iroda
lom "rege-fája". Himfy "sr,ívemelő", Vörösmarty "szentté lett tája",
Berzsenyi mosolyzó "arany világa". Ezt a természetes jelleget mé
lyítette vallásosan élménvszerűvé a katolicizmus kolostoraival, tomp
Iomaival s a lelkekben tovagördülő hagyományaival. A környezet
öntudatlanul ható tényezője mellett tudatos, életstílust formáló ha
tással volt rá az iskolai és szernináriumi nevelés. Ez utóbbi, Prohász
ka személyében, a diadalmas világnézet nazyszerű megvalósítására is
példát mutatott neki.

Harsányi lírai fogékonysággal fogadta be a különböző hatás-ele
meket. Az Vj vizeken címe már az új líra jegyében fogant, de az
újszerűséz inkább csak elérendő cél, semmint verseinek tartalmi és
formai jegye. Költői műveltségének megfelelően és a táji ihlet nyo
mán halk, színes románcokat, búsongó elégiákat alkot. A tárgyias,
epikai költemények mellett azonban már számos személyes jellegű,

érzelmileg árnyalt verse is van, amelyekben hangulat és kifejezés
a kortárs-költészetre emlékeztet. Effélék az Elnémult kócsag, Kék
szobák, Temetés a nádasban, Levelek hullása címűek.

"A szent dalolás örökös szeretője" egyre sóvárabb lélekkel hall
zatta azt a hatalmas lírai kardalt , amely épp ekkortájt, az 1905-as
években fölhangzott. S hogy mennyire megtanult az új vizeken járni,
legközelebbi kötete, Az élet muzsikája mutatta meg. Egy évnyi csak
a két kötet közti idő, de a belső eltérést évtizedekkel kell nézni. A
dal nagy versenyében Harsányi is újat akar énekelni, s ezt Prohász
ka szellemében teszi: "Újat, nem mint fogalmat s tant, azt nem le
het; hanem újat, mint meglátást, mint finom megérzéstől s tapintat
tói inspirált élményt". Harsányi lelkében az élménytartalom érintet
lenül a régi: a hivatás. a papi élet, a hit drága titkai, a dunántúli táj
s távoli országok ihletései, de új volt az a forma, ahogy azt a tartal
mat - a régebbi papi költők személytelenebb költészetével ellentét
ben - kifejezte.

A modern magyar lírának a hangulata a bánat, a szomorúság,
a dekadens kiábrándultság és elvágyakozás elemeiből szövődött. Ez
az alapszín, a diadalmas világnézet fényeitől enyhítve, olykor telje
sen feloldva, mint finom köd, Harsányi számos verse fölött is ott
lebe r, "Álom fiú, kósza lélek", ezek az Új énekes jelzői. A modern
költő búsongó hangulata árad A nyitott sisakkal című verséből:
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Halk muesika sír a szívemben,
A lelkem fényre, színre áhít.
S dalolgatom titkon, gyönyörrel
Az élet halk szimf6niáját.

Ennek a hangulati állapotnak legtermészetesebb lelki tevékeny
sége az emlékezés.

Az élet muesikáio a mondottak ellenére sem a pesszimizmus, a
boldogtalan reménytelenség ernlékét hagyja lelkünkben. Mert a szo
morú hangulat ködében gyakran lobbantja föl az öröm lángját, ha
a hivatására zondel.

ódon kolostor voll az otthonom.
Tömjén illatban telt el ifjúságom.
Pap lettem én és azt a percet
Az6ta minden szetü esten eláldom.

iJús lelkek gy6gyít6ja, most
Az égnek élek és a dalnak." (A felMk [elé.)

Világnézetéből eredő eltérései mellett is az újító szellemű köl
tészettel rokon költeményeinek külső formája és kifejezéskészlete.
A vers képanyagának sejtelmesséze, hangulati telitettsége, a szirn
bolummal ihlet-forrásként való alkalmazása, a mondatok s általában
a gondolatmenet tördelt, lépcsőzetes ritmusa fűzi igazán a nyugu
tos lírához.

Az élet muzsikájá-ban még halk, pasztellszinekkel festi örö
meit, vágyait és szomorú látomásait, többnyire félrimű, szelíden
ömlő jambusos versszakokban. A Napkirály rokona eímű (1911.)
kötetében egyszerre megsokasadnak az öröm felhangjai. élesre
gyúlnak a templomi ruhák és freskók gazdagságára emlékeztető

színek, elmélyülnek a jelképek, melyek a liturgia ősi kincsestárá
ból s a költő vallásos ihletű képzeletéből valók, Az arany és bí
bor változatos színeivel festi azt a csodálatos élményt, amelyet a
katolikum jelent a lélek számára. A felfedezők szenvedélyével jár
ja végig a "szent, rejtelmes, emberi lélek" "titokzatos palotáját".

Hűs palotámban halkan járok.
Ó szekrenueket nyitok néha.
Simogatom a sok brokátot.

Az orom mámoros, szinte túlhabzóan gazdag hangjai mellett
a tájba temetkező, a tájjal együttélő lélek csendesebb, lágyabb él
ményei sem halkultak el benne. Leya nézy levele Ivánnak mutat
ja, milyen lírai egységbe tudta forrasztani a táj elemeit s az ab
hoz kapcsolódó érzelmi mozzanatokat.

Holnap kimennek majd a havas éjbe
És fölgyújtják a halászok a nádast
S lobog a Hang piros lángokban égve.

Aztán sötét és nagy gyász jll utána.
És attól fogva nem lesz erre senki,
Aki ne lenne mondhatatlan árva.
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s helyzetdalszerii költemények legszebbike: Chopin G. moll bal
ládája.

Harsányi ezzel a kötettel ért el fejlődése első fontos állomása
ra. Sík Sándor 1910-ben megjelent Szembe a nappal címü köteté
vel együtt, A Napkirály rokona szerzett a katolikus költészetnek
ismét polgárjogot a magyar irodalomban. Míg korábban a prédiká
ció páthoszával s a nagyon is nyilvánvaló nevelés célzatával. min
dig a közösség nevében és élményként, ünnepi hangnemben zen
gett a régi katolisus líra, az új - hogy Brisits Frtzyest idézzük
"mind érzéstartalmában, mind alakításában művészíesebb, gazda
gabb, sokoldalúbb és elevenebb ..• Ebben a lírában találkozik elő

ször össze igazán a hívőnek és az embernek az arca".
A Napkirály rokoná-ban hangjára talált kegyelem-élményböl

fakad Harsányi első egységes ihletű, egyöntésii kompozíciója,
az 1913-ban megjelent Hagia Sophia. A misztikus alkotásokban oly
szegény magyar irodalom számára jelentős gazdagodás ez a kötet.
A hét szentségről szólő katolikus tant énekelte meg epika és líra
sajátságos ötvözetéből kiformált, szimbolikus versekben. Dante
késő utódaként indult el a költő egy csodálatos világba, mely a va
lóság és képzelet anyagából épült, csupa dísz, pompa és csupa
árny, sejtelem és titok. Voltaképen nem más, mint az emberi élet
fordulóinak rnísztikus megjelenítése, az emberi lélek Istennel va
ló találkozásának egy-egy alkalma a szentségek segitségével. A köl
tő azonban nem egyedül vág neki az útnak. Hárman kísérik: a
Doktor, aki a tudomány elégtelenségét szimbolizálja a lét végső

kérdéseinek mezoldásánál, a képzeletet megszemélyesítő Délibáb
s a kis Diakonus, az üde hamvas és csodálkozó ifjúság meztestesí
tője. Míndháromnak megvan az életértéke, de egyikük sem tudja
a kegyelem erejét pótolni. Hét ciklusból áll a költemény, mind
egyik egy-egy szentség megéneklése s az egész együtt az ember
földi vándorútjának titokzatos regénye. Az öröm és félelem, a fel
séges rejtelmek borongó tisztelete s a kegyelemosztó papi hatalom
érzelmei lobognak a hatalmasan áradó versszakok zsúfolt pompájá
ban, vakító~azdagságú színeiben.

A személyes, befeléforduló líraiság kora a T01"onyzené-vel zá
rul. Egyúttal új változatot is jelent ez a kötet mind tartalomban,
mind formában. Harsányi együtt él a kor lelkével s a tízes évek
komolyodó, férfiasodó, tárgyíasabb, némikép a külső világ felé
forduló költészetével együtt fordul az ő lírája is. Új arca voltakép
az eddig csendes magyarság-élmény megszólaltatásával jelentkezik.
A háború ébreszti föl ihletét. A fájdalom, a személyes érdekelt
ség, a faji büszkeség, az élet sajgó féltése egyaránt hangot kap
verseiben. Csak a legszebbeket említve: A mi fiaink, A magyar
pap, Contra bellum, Az új élet tartoznak ebbe a csoportba. Harsá
nyi, ki eddiz saját lelke képeivel és problémáival volt elfoglalva,
most fedezi fel igazán a magyar tájat s ennek emberét. Itt még
csak néhány teljesen objektív jellegű táj- és életképet fest, majd
bosszú évek élményi felfrissülése során talál rá igazán a dunán
túli táj és lélek érzelmi érdek nélküli szépségeire. Falun ilyen a
halá'l című verse sejteti, bogy milyen klasszikus lehetőségek

szunnyadnak lelkében
A Toronyzene után hosszú csönd következik, míz 1927-ben

megjelenik A boldog költlJ. Falun él évek óta, a búza melez arany
szine s a hó szikrázó febérsége váltja lelkében egymást évről-évre,

az élet küzdelmek és csöndes örömök ősi ritmusában lüktet, a régi
lázak, színes szavak oly semmiségnek tűnnek. Légy üdvöz, Nap,
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szél című költeményében elbocsátja szavait, a "forr6, zengIJ rubi
nokas",

Helyette jer, egyszeri}, régi emberr
Kezedben s6, kenyér, kapa, knsza.
Légy üdvöz, Nap, szél, kis fűszál

és csendes nyári éjszakaI

S én eztnek; fények kábult régi rabja
Vágyom a hűs klasszikusok utám.

A klasszikusokra könnyű rátalálni, hisz a magyar klassziku
sok földjén él. Virág, Berzsenyi s e kettő példaképe, Horatius meg
Ovidius az új mesterek, kik dalra tanit ják

Ugyancsak ennek az objektiv világszemléletnek megnyilvánu
lásai Iestményszerű, a nemzeti klasszicizmus ábrázoló modorát
modern ízléssel követő táj- és életképei. A táj már nem egyszerűen

úgy jelenik meg, mint valamely hangulat hordozója, olykor csak
alkalom annak kivetitésére, hanem vazy önértékű költői tárgyként
vagy az életet adó és tápláló élményként. A Buralia Hungarica
ciklus szebbnél szebb példáit nyújtja ennek A Dunámtúl dicsérete
mintegy breviáriurna mindannak az értéknek. amit benne Harsá
nyi szeret és tisztel.

Ennek a tárgyias és csak némileg egyénitett szemléletnek épp
úgy megvan a maga nagyarányú megrögzítése. s ez a De profundis
című alkotás. A kegyelem-élmény újabb kivírágzása. De amig a
Hagia Sophia-ban az öröm és vigság az uralkodó érzelmek, itt a
lélek halál utáni sorsát vigyázza remegő figyelemmel a költő, a sze
mélyes élmények gyónó hangját is belekeverve a tompán és meg
rendítő komorsággal hulló terzinákba. A lélek a föld és menny kö
zött lebegve hallgatja a Sátán vádbeszédét, melyben a hét főbűnt

olvassa fejére. A lélek a tízparancsolat védőbeszédével felel, per
beszólitva az egész mindenséget a maga védelmére.

A Mi cha El című kötetével (1933) ismét ú] fordulóhoz ért a
költő. A szoeíálís problémák Harsányi költészetébe is belerobbantak.
Versei egyszerre kitágultak. olykor szavalókórusszerű formákat öl
töttek és szinte teljesen elvesztették személyes hangjukat. Régi
hárfáját félretéve a szirénák hangjával kiáltotta a bajt, a szenve
dést, az arany, vér és gyűlölet uralmát. Az egész világ s annak mín
den népe benne zsong egy-egy ilyen nagylélekzetű költeményében,
mínt amilyenek pl. Jönnek a barbárok, Véres a hold, Tavaszi síp,
Ki IJZ Vr címűek. A szociális érdeklődés villautja fel a magyar
ember sorozatos jellemképeit, melyekben a magyar úr, magyar pa
raszt ezeréves arcát formálja meg egy-egy költeménnyel. A Mi cha
El egyik legmegkapóbb verse az ŐSzi szántás. A mínden kötetében
fölbukkanó elmúlás-hangulatot szövi bele az őszi szántás ősi ké
peibe.

Az elmúlás, a halál egy nagyobbarányú költeményében is meg
jelenik újra s ez a Túlvildgi ballada. A téma ugyanaz, mint a De
profundis-ban, a lélek üdvözülésének nagy kérdése. Csakhogy
amott a lélek tevékeny részt vesz az érte való harcban, itt azonban
néma szemlélője a küzdelemnek, mely az angyalok és ördözök közt
folyik s a lélek megdicsőülésével végződik. A költemény tehát
mintegy lezárása a Hagia Sophia-val kezdődő s a De profundis-ban
folytatódó kegyelmi ciklusnak. A Túlvilági ballada rendkivül köny
nyed, egyre ismétlődő megfogalmazású strófái középkori legendák

356 VIGILIA



vitáit, idézik eszünkbe, melyekben misztikus hatalmak éppígy csa
táztak a megholt ember fölött.

A Holdtölté-ben, legutolsó kötete, a szociális érdeklődés mel
lett az erősebben megszólaló népi vonzalom jelent újabb színt fej
lődésében. Legényke. Falusi lány, Három piros tojás, Falusi diák
emlithetők mint a legjellegzetesebbek. Lezénykora kicsiny holdsar
lója "csordultig telve színarannyal", szenvedélytelen, szép, szelíd
fénnyel és ragyogással. Csöndes ámulattal festeget] az évszakok
fordulását s beleborzong, ha az Októberi kert-ben fölhangzanak az
elmúlás különös léptei.

A Nap elvénült. Sárga, mint a megholt.
Feltündököl az estben a hideg Hold.
A temeUJn is hallgatnak a tücskök.
Az {lszi síp, mint messze vészjel, fültyög.

A Napkirály rokona és a Holdtölte közt évtizedek feszülnek,
teli a folytonos költői teremtés gyümölcseivel. Megannyi új íz és
új szín mindegyik kötet s mégis mindnyájában ugyanaz az alkotó
ösztön, folyton alakulva, új és új arcot öltve is ugyanaz a költő

énekel. A vallásos ihlet, papi életének gazdag élményvilága. a
magyar táj és magyar élet, a kegyelem csodálatos, életen és halá
lon túlivelő titka újra és újra elébe állnak s ő mindíz válaszol reá
juk: a hangulatok méla zenéjével, a színek pompázó festményei
vel, a komoly klasszikusok nyugalmával s a bölcs meleg, őszi, szo
morkás mcsolyával. Azok, akik csöndes meglepetéssel figyelik Har
sányi szavának folyton megújulö, friss melődíájú zendülését, ér
deklődve várják, mi lesz az új dallam, az ú] változat, mely költé
szetének gazdag szimfóniáját tovább színesíti. Hangja ott hallatszott
az új katolikus líra hajnalán s ma is egyik vezetőszólam az ő köl
tézete: a misztikus szava a szociális apostol Mécs László és a lel
kek pásztora, Sík Sándor hangja mellett.

Fényi András
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