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"NAPKIRÁLY ROKONA"
HARSANYI LAJOS FIATALKORI KÖLTÉSZETE

Harsányi Lajos, a magyar katolíkus költészet kimagasló alakja, több
mint két esztendeje elhunyt. Halálával egy magas ívelésű költői pálya zá
rult le, amelynek felmérése immár irodalomtörténeti feladat. Jelen tanul
mánybanelkísérjük Harsányi Lajost, az embert és a költöt, a dantei "em
berélet útjának felén". Vajon indokolt-e, hogy itt pihenőt tartsunk? 
Igen, éppen Harsányi esetében ez mindenképpen indokolt, mert életének
ezen a szakaszán ő maga is megpihent, s csaknem egy teljes évtizedre el
hallgatott. De nemcsak ez a hosszúra nyúló időbeli spácium, s nem ts csak
az életkörülmények változása jelzi a cezúrát, hanem a költészeten belül
tapasztalható jelentős hangváltás. Harsányi Lajos emberi és költői pályá
jának az első világháború végéig nyúló szakasza egy kerek, lezárt életrajzi
és belső fejlődési egység. Persze, nem a régi német irodalomtörténetek
merev "Periodé"-inek értelmében, hiszen a szellem életében nincsenek
ilyen éles határvonalak, s bár minden életszaknak megvan mintegy az
uralkodó esillagzata, de a visszfények összevegyülnek az előre vetülő fé
nyekkel - és árnyékokkal. Ilyen értelemben kíséreljük meg a határvona
lakban elmos6dó feltérképezését Harsányi Lajos élete és költészete kez
deti szakaszának, amelynek uralkodó csíllagzata: a szímbolíkus Napkirály.

***
Harsányi Lajos a Komárom-megyei Nagyigmándon született 1883-ban

egyszerű, a néphez közelálló színmagyar eredetű katolíkus családból. Apai
nagyatyja a közeli Bana község kántortanítója. édesapja előbb megyei
hajdú. majd a bábolnai állami gazdaság irodatisztje. Dunántúl, katolikum,
népközelség . .. A gimnázium alsó osztályait a győri bencéseknél végzi,
az ötödik osztályt Budapesten a Tavaszmező-utcai állami gimnáziumban,
ahol Kacsoh Pongrác volt a számtantanára. Éppen .a külső behatásokra
legfogékonyabbserdülőkorban, kiragadva az addigi falusi és kisvárosi
környezetből, cseppent bele a főváros forgatagos, zűrzavaros életébe, ahol
akkoriban már az elkövetkező szellemi-irodalmi forradalom előszele fúj
dogált ... Úgy érezzük, itt kell keresnünk a modernség iránti fogékony
ságának gyökerét ... És hogy ez a katolikum irányában mélyült el, abban
döntő jelentősége van a pesti iskolaévet követő két esztergomi esztendő

nek. Esztergomban már mint kispap folytatja a középískolaí tanulmányo
kat, s itt gyóntatója és lelkiigazgatója Prohászka Ottokár. A nyolcadik
osztályt újból a győri bencéseknél végzi, náluk érettségizik; majd a győri

püspöki szemínáriumban végzi el teológiai tanulmányait, s itt is szantelik
pappá 1907-OOn. Ugyanebben az évben jelent meg első verseskötete: az
Oj vizeken - alig egy esztendővel Ady Oj versek c. korszakot jelentő

kötete után.
Egy évi falusi káplánkodás után az Eszterházy hercegékhez került az

akkori Eszterházára udvari káplánnak és nevelőnek. Valóban "luk lenne
az életrajzon", ha életének ezt a két esztendős szakaszát elhallgatnék. A.
környezet európai műveltségének légköre, a nagy külföldi utazások, a hó
napokig tartó fővárosi tartózkodás, bekapcsolódás az itteni - ekkor már
valóban forrongó - irodalmi életbe, kapcsolat az ekkoriban induló mo
derriül katolikus szellemű EZet c. folyóirat írói körével: mindez rendkívüli
módon tágította a fiatal papköltő Iátókörét, gazdagította élmény-anyagát,
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s bátorítóan hatott a megkezdett úton való továbbhaladásra ... Mindennek
beszédes tanúságtevői a gyors egymásutánban megjelenő újabb verseskö
tetek: Az élet muzsikája (1909) és A Napkirály rokona (1911).

1910-ben visszakerül Győrbe, gyermekkorának gyors ütemben fejlő

dő, egyre inkább iparosodó városába. A Káptalandomb lakója, káptalani
lelkész, hitszónok, majd székesegyházi sekrestyeígazgató, de mint a Du
nántúli Hírlap szerkesztője, szoros kapcsolatot tart a közélettel is, és szép
írói tollát sem pihenteti; ebben az időszakban jelenik meg a Hagia Sophia
(1913), majd, az O beata Ungaria és a Toronyzene (1917). Az első világhá
ború befejeződésének korfordulójával Harsányi Lajos életének - és köl
tészetének - első szakasza is lezárul.

Nézzük ennek a szakasznak a terjedelmében és értékben is rendkívül
gazdag, és irodalomtörténeti szempontból is korszakalkotóan jelentős köl
tői termését. Az értékelés tekintetében e sorok írója nem jár egészen tö
retlen úton. Várdai Bélának, Bánhegyi Jóbnak, Lám Frigyesnek magvas
Harsányi-tanulmányai megbízhetó irányjelzők, s legfeljebb - főként for
mális szempontokból - kiegészítést, bővítést, és kimélyítést kívánnak, de
lényeges korrekciókra nem szorulnak ...

os vizeken... Már a kötet-cím is félreérthetetlenül Ady Endre köl
tészetére utal. Az egy évvel korábban megjelent Oj versek-nek záró köl
teménye az "Új vizeken járok". Ennek utolsó strófája:

"Én nem leszek a szűrkék: hegedőse,

Hajtson szentlélek, vagy a korcsma gőze:

Röpülj haj6m,
Én nem leszek a sziirkék: hegedőse."

Mit vállal mindebből a programból a fiatal Harsányi Lajos? - A vizek
újságát és a Szentlelket. "Kristály vizeken tőr előre a sajkám ... CI víz
tükőrén ragyog arca az - ÉJgnek" - írja a kötet prológ-versében, amely
itt-ott még kép-zavarokkal küszkődík,

Mi Harsányi költészetében az új, ami a nyugatosokkal - főként Ady
költészetével - rokonítja ? - A hang, a szimbolista stílus, a formai fel
szabadultság, az (itt még kissé bátortalan) szakítás a régi sablonokkal. .-
De vajon csak ennyi-e valóban ? Vajon valóban egyértelműen "víg da
lok"-e ezek az "új dalok" ? - Korántsem. Már az első Harsányi-kötetben
is valami sajátos kettősség érződik, amely aztán - más-más vonatkozások
ban jelentkezően - végigkíséri egész költészetét. Az "új vizek" felülete
nemcsak az Ég ragyogását tükrözteti vissza, hiszen már ugyanebben a
versében "a bús magyar örvényt" is emlegeti a költő. S ez a "dekadens"
nyugatosokra emlékeztető "bús" jelző gyanúsan sokszor előfordul ezekben
a versekben: "bús papok", "bús magyar sóhaj", "bús éjszakák", "bús ma
gyar halott" (kétszer is), "bús magyar szív", "bús kor", "bús kék szoba",
"bús szellem-lakók" ... Különösen a magyarsággal kapcsolatos ez a "bús"
jelző, s a mögötte meghúzódó tragikus életérzést nemcsak a váratlanul
elhunyt ifjúkori barát korai halála idézi fel a költő lelkében, hanem az
egy egész haladó, kallódó, széthulló társadalmi réteg szimbólumává lesz
Harsányi mindent szímbólumokká sűrítő fantáziájában.

Tehát nemcsak formát, stílust, kifejező módot tanult a nyugatosok
tól, hanem - akarata és programja ellenére - sokszor érzés-tartalomban
is hatásuk alá került. .De vigyázzunk ezzel a "hatás"-vadászattal ! Itt nem
utánzásról. utánérzésről van szó, hanem a költői lelkület, a látásmód, a
reagáló-készség alapvető rokonságáról. Jó példa erre "A bábolnai erdő",

amely romantikus szímbolizmusával - a szó szeros és átvitt értelmében
is - kísértetiesen emlékeztet az Ady-féle "Özvegy legények táncá"-ra,
holott annál időben korábban íródott.
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Sajátosan egyéni Harsányi-újítás, amely nyomokban már ebben az
első kötetben is jelentkezík:a nádas költészete, szimbolikusalakjaival, az
elnémult kóosaggal, a lángok közül kirohanó szarvassal. Harsányi hervad
hatatlan érdeme, hogy a magyar nádasvidék, a Hariság, Fertó-környék sej
telmes szépségét, titokzatos varázsát ő fedezte fel ,a festő költészet számára.

Külön kell megemlékeznünk a kötetke vallásos verseiről, mert ezek
kel lett Harsányi Lajos az új magyar lírával egyenrangú katolikus vallá
sos költészetnek az elindítója. Megkapó közvetlenség, bennsóséges áhítat,
meleg líraiság jellemzi ezeket a verseket. Amiként a századforduló világi
lirája megrekedt ,a népi-nemzeti klasszicizmus epigonizmusában, azonkép
pen vallási költészetünk is elszürkült, Tárkányi Béla és Mindszenty Gede
on hagyományaínál nem jutott tovább, s az utánzök kezén dogmákat vers
beszedő, közösségí imádságos érzéseket áthangszerelősekrestye-költészetté,
hitbuzgalmi Iírává fakult. Ebből a zsákutcából vezette ki Harsányi Lajos
a katolikus költészetet, s tette a megújh6dó világi líra egyenrangú pár
jává. Ez elvitathatatlan irodalomtörténeti érdeme. S tette míndezt tuda
tosan, amint ezt alig pár év múlva - 1910-ben - az Alkotmány hasáb
jain oa modern katolíkus szépirodalomról szóló elmefuttatása nyilvánvaló
an bizonyítja. Ebben azt hangoztatja, hogy "a vallásos témák új, szép
formával való egyesítéséből fog az új katolíkus szépirodalom kialakulni".
Programul állította oda: a vallásos tartalomnak .a nyugatosok által kez
deményezett új stíllel való összeegyeztetését, - A "tartalom" szót mi in
kább "lelkülettel" helyettesitenők. Mert éppen Harsányi Lajos költészete
révén isa "katolikus költészet" fogalma az addiginál jóval tágabb értel
mezést nyert. (S ez egy későbbi hasonló tárgyú értekezésében magánál
Harsányinál is tudatosult.) E szer-int katolíkus költőnek lenni nem annyit
jelent, mint az imádkozás állandósult pózába merevedve egyhúrú lanton
himnuszokat zengedezni az Istenségnek, Krisztusnak, Máriának és szen
teknek. Nem, a katolikus költőnek témája lehet az evilági teljes élet is, a
fontos az, hogy mindent a katolikus vallás világnézetével szemléljen, az
evangéliumnak ne a holt betűje, hanem eleven szelleme hassa át a köl
tészetét. A költészet katolikuma tehát nem témabeli, hanem világnézeti
kérdés.

Lám, Harsányinak már ez első kötete sem kizárólagosan vallási ih
letésű verseket tartalmaz; hangot kap benne a barátság érzése, hazafias
borongás, természet-rajongás s a gyermekkori emlékek is. S a vallásos
versei sem kenetteljesen "paposak". Még akkor sem, ha mint pap szólal
meg bennük. Már itt is -az "Uvertür"-ben - meg meri és meg tudja
mutatni az ornátustól megfosztott pap-költő lelkének emberien tragikus
vonásait is:

... Isten nagy nevét lantomra venni
En nem merem. A szívről meg - hiába 
Tilos nekem - szerelmet énekelni.

Hadd szóljunk még néhány szót a formai újításokról is. Harsányi már
első kötetében szakít a századforduló epigon-lírikusainak jambikus katto
gásával sa mű-népíesek tilinkózásával. Verselése az Ady verstechnikájá
ban kiteljesedő megújhódott magyar ritmus, amelynek titkát, alapelvét
az elméleti kutatások még mindig nem oldották meg egészen megnyug
tatóan. Ellentétes lejtésű sorok keverednek ebben a versformában. a nél
kül, hogy díszharmóníát okoznának; ugyanazon versen belül váltakoznak
az ún. "hím"- és "nő"-rimek, sokszor egyenlőtlen szótagszárnú sarok rí
melnek egymással; feltűnik CI rímtelen szakozatlan szabad vers is ("Két
királyné"). Minderre felesleges példákat idéznünk, a tartalmi vonatkozású
idézeteken a formai sajátosságok is Iemérhetők, Felbukkan már a bizarr
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- mondhatnók: keresett, erőltetett - rím is ("égnek - Égnek", "kar-dal
- karddal"), mely azonban inkább csak a kései Harsányi-versekre lesz
jellemző. - Harsányit a korabeli kritíka első sorban mint kolorista költöt
tartotta számon, de bízvást állíthatjuk, hogy formai lazaságai ellenére is
él vers-muzsikának is mestere,

Persze ez az igénytelen verskötetke a maga osekély-számú (36) versé
vel önmagában még nem indokolná, hogy ilyen hosszan elidőztünk mel
lette, fontos irodalomtörténeti megállapításokat leszögezve és lényeges el
vi kérdéseket fejtegetve. Ha Harsányi megrekedt volna az "Új vizek"-nél,
s "homo unius libri" maradt volna, ez az "unus liber" elsüllyedt volna az
első - és egyetlen - könyvek áradatában. De a ráépülő impozáns Har
sányi-ővr az alapkövet, a kiindulá-pontot is jelentőssé teszi, s ezért úgy
érezzük, hogy már a pálya taglalásának kezdetén szükséges volt elmon
danunk mindazt, amit elmondottunk.

A fiatal Harsányira a líraí termékenység is jellemző: két éves időkö

zönként újabb és újabb kötetekkel jelentkezik,amelyek nemcsak gyara
podást, hanem gazdagodast és szintemelkedést is jelentenek a pályáján.
- 1909-ben jelenik meg Az J!:let muzsikája; tartalomban gazdagabb, for
mában tisztultabb, irányzatában határozottabb az előzőnél. A régi téma
körök kitágulnak és elmélyülnek, s mellettük újabbak bukkannak föl. A
nádas vidék szépségeít magasztaló festői hatású versek itt már egész cik
Iussá szélesűlnek; a már korábban elsiratott halott barát alakja köré 
"Boór Iván története" címmel - egy egész kis lírai regény kerekedik.
Egészen új témakör: a tenger! Színpompás impresszionista vázlatok vál
takoznak önmagukon túlmutató· szimbolista képekkel. S a háttérben min
dig ott vibrál - itt-ott a felszínre is előtör - a teremtő Isten nagyságá
nak lenyűgöző érzése, vagy egyéb vallási motívum. Szélcsendben is:

üveg-palota: kristály-tenger,
Csodállak e merész világban.
Teremtő Isten! Lenn a mélyben
Egy ismeretlen víz-világ van! (üvegtenger'

&Sa viharban is, akkor, amikor "A tenger kék paripái nyihognak" :

A parton még káromkodott a halász.
Most arca rémült redőkbe vonva,
És néz a part felé, hol tárt karokkal
AH a habok felett egy ká-madonna.

A formák általában zártabbak, a versek belső megkomponálása szi
lárdabb, mint az első kötetben. A mondanívaló legtöbbször könnyed, ke
cses, dalszerű költeményekké formálódik, de ez soha nem a szappanbubo
rékok, a léggömbök könnyedsége, hanem a súly titokzatos lebegése. A
könnyedebb formában nagyon is rnély tartalom revelálódik. Idekívánkozó
szép példa erre "A hársvirág most ..."

A hársvirág most permetez a tóra.
A nyári est reám boTU~

ts ütni kezd ha~kan az ihlet-óra.
Messzirá~ jön a szénák illatárja.
Öröktitkú könyvét az ég
Csillagbetűivel halkan kitárja.
Valahol búg egy mély gordonka hangja.
A pitvarban a gyermek
Almos fejét anyja ölébe hajtja.
Nyugalom van. A madár őrzi bokrát.
Ö, asszonyom, szűz Mária,
Én ily szetit alkonyatkor gondolok rád.
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A pap-költő halk tragédíái is meg-megszólalnak ezekben a dalszerű

versekben. Úgy érzi, hogy az erdőbe hívja valami sejtelmes lény, Pán
sípján sikoltva feléje:

S engem, a zárda bús lakóját
Nem enged ezüstvértem ...
És sírnak, sírnak értem. (Az ezüstköntös miatt)

A szerelem-rét, ,a mézeshetek tág rónaságael van zárva előle:

En nem mehetek oda. Jól van. Allom.
Legyen a dalom: tiszta, csendes.
Hanem ha én egy fűszeres tavaszon
Elsírtam volna ott egy verset?.. (Ahová én nem mehetek)

Az első kötet tárgyalása kapcsán említett sajátos kettősség itt is je
lentkezik bizonyos tartalmi módosulással, minta régi költői romantika és
a technikás modern élet megosztottsága. Hiszen ő sajátmaga az "Az új
énekes", aki: Horpadt sírokon violát tép,

Vagy ó klastromba téved:
Keres villanyfény s holdvilág közt
Valami örök szépet.

A .,Holdvilág és villanyfény" szímbolikus kettőssége egy másik versé
ból is felénk csap, amely annyira jellegzetes, hogy teljes egészében ide
kívánkozik: Ha a hold vörösen elcsap az erdőn,

A természet megbűvöl, áthat.
De éppen úgy szeretem nézni
A villanyfényes éjszakákat.

A romok előtt levetPem sarúim
S megcsókolom a mohás köveket.
De ha épülő köveket látok,
Csípőmre én is zubbonyt övezek.

Harangzúgáskor zúg a lelkem,
Benn nagy, ősrégi, szent himnusz árad,
De értem azt is, ha a városszélen
Vadul felbúgnak a gyárak ...

(Ez a motívum - egy évtizeddel később! - Babitsnál is felbukkan:
"Idelenn a város - villanya villog, - de fenn a nagy ég - száz csillaga:
csillog: - a villany a földi, - a csillag az égi, - a villany az új, - a
csillag a régi".) A gyárak búgásából ebben a kötetben még nem sokat hal
lunk, a vers mégis fontos mozzanat, mint a szociálís érzés első rezdülése.
Megvan ez a "Szeretem éna sötét színeket" című versében is, mely han
gulatban és formában is erősen emlékeztet Ady "Halál rokoná"-ra:

Szetetem én a sötét színeket.
Azt, aki szenved, aki fárad.
Szeretem ezt a nádvidékú
Szomorú hazámat.
A munkást lenn a bánya mélyén,
Akinek szeme égre áhít.
A természetnek mondhatatlan
örök csodáit.

De .a fejlődés iránya egyelőre nem erre vezet, hanem: a Nap felé S
hogy ki ez a Nap, arra már ennek a kötetnek egy-két sora is világosan
utal: Nagy napraforgó vagyok én.

Érzem: örök haza itt nincsen.
És napraforgó lelkem egyre néz
Téged, 6 napok napja: Isten! (Napraforgó)
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Vagy az előbb idézett vers záró soraiban:
Szeretem titkos dómjaidat
0, lelkem Napja: lsten!

Ezek a sorok már előrevetettfénycsóvál a következő kötetnek, A Nap
király rokoná-nak (1911). A cím mintha szándékolt ellenpárja akarna 1€'11
ni az előbb említett Ady-féle "Halál rokoná"-nak. De más reminiszcencia is
felfedezhető benne. Egy évvel korábban jelent meg Sík Sándor első ver
seskötete, a Szembe a NappaL. És itt szembe kell néznünk egy - immár
irodalomtörténeti - problémával: ki hát az új magyar katolikus líra meg
alapítója, Harsányi Lajos vagy Sík Sándor? - Úgy véljük, a feleletben
leghelyesebb a "vagy" választó kötőszót egy összekapcsoló "és"-6el fel cse
rélni. Ketten együtt. Harsányi kétség kívül korábban jelentkezett verses
kötette1, de hogya kezdeti bizonytalanságokat, ingadozásokat a harmadik
kötetében már felváltotta a teljes határozottság, tudatosság és kiforrott
ság, abban bizonyára része van az időrendben valamível később, de tisz
tultabb, tudatosabb művészettel jelentkező Sík Sándor hatásának is. S
megtarthatjuk Várdai Béla szellemes megoldását is, aki valamiféleképpen
így válaszol a fentebb felvetett kérdésre: mindkettejük és egyikük sem.
Hanem mindkettejük mestere: Prohászka Ottokár.

Az előző kötet dalszerűségét himnikus szárnyalás váltja fel ezekben
az elragadtatott, érzelmi telítettségtől túlcsorduló versekben. Az uralkodó
szín: a ragyogó, pompázó arany. Az "arany" szó a kötet címét viselő első'

ciklus nyolc versében - jelzőként, főnévként - éppen hússzor fordul elő.

A festői szimbólumokban szinte tobzódik a költő a Napkirálytól való meg
igézettség extázisában. "A Napkirály visszfényé"-ben még a komor gyár
épületek is ragyognak:

A Napkirály,
Ha a templomok fölött szárnyal,
A papokat elönti arányával'
S a szent kelyhek kigyúlnak.
A Napkirály,
Amint a gyárak ablakán betéved,
Megmozdulnak a roppant gépek
S feszülnek nagy, acélos izmok ...

Úgy érezzük, Harsányi poétai kíteljesülésében Sík Sándor hatásári kí
vül része van még valakinek, földijének, a konvertita Erdős Renéenek, az
"aranyvedres asszony"-nak, akinek katolíkus miszticizmusban fogant
Aranyveder című kötete egy évvel korábban jelent meg, s akihez ,,Isten"
című versét is dedíkálja.

Am a Haraanyl-kettősség ebben a könyvében is kísért. A Napkirály
ragyogását időnként elhomályosítják a kísértés felhői. "A titokzatos pa
lota" előtt

Künn sokszor rázzák a kaput.
Az ablaknál nagy fekete kutyák
Vvöltenek, hogy berohanva
Összetépjék a sok brokát ruhát.

A lélek palotájának
KilBzöbjein nagy, sejthetetlen titkok
Jelennek meg: soha nem látott rémek
S én borzadozva roppant palotámban:
Saját lelkem rejtelmeit6l félek.

(Rérnek, melyekkel együtt lakom)

Máskor "A sárgaruhás asszony" jelképes alakjában surran el az ablak
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alatt. Külső formában is művészi módon tudja érzékeltetni a kísértés lelki
dtszharmóniáját:

Ma este is sokat zokoutam.
Szivem esti himnuszát zengte.
Mikor a rém az ablakomat
Háromszor hirtelen megverte.

(Vén csipketakart térdeplőmön)

Az első három sor lágy muz:sikájára úgy következik az utolsó sor hármas
koppantós ritmusa, mint egy szorongó szív három ijedt dobbanása ... Az
Istennek szentelt lélek kísértetes vergődésétmáskor - a "Tűz a zárdában"
balladás versében - apácákra vetíti ki, akiknek egyik társa titokban el
hagyta a kolostort:

Futótűzként terjedt a hir közöt/ük.
Sokat sírtak és imádkoztak érte.
És egész éjjel égig érő máglyák
Tüze égett mindegyikük szívébe.

Ilyesfajta kívetítődés a "Leya négy levele Ivánnak", amelybe rendkí
vül meleg Iíraísággalraz évszakok váltakozásának hangulatos belevonásá
val a beteljesülhetetlen szerelern tragédiája van összesűrítve.

Az első versek aranyát a többiekben felváltja a színek tobzódó tarka
sága. Harsányi mindent színekben és színesen lát. Ez a versek festőiségé

nek titka. A "sárgaruhás" kísértés-asszonyt már említettük, nézzük a töb
bit. "Lelkem házán búsan lobog már - A nagy fekete zászló"; "Palotám
piros termeiből - Feljöttem lakni a toronyba"; "Elvittek fehérmárvány
asztalodhoz . " Cselédjeid ezüstös . . . szókkal - Hajladoztak körültem ...
Szédülve láttam: piros lángra lobban - Nagy aranykelyhem"; "Előveszem

meggypiros hegedűm . " Karmazsin csizmám sarkantyúin ... Kipengetern
a legszebb éneket"; "Nem régen még márványkastélyban laktam, -- Hol
este vörös függönyök lobognak ... Most meg ódon zöld házban lakom.";
"Én még a sárga pusztát járom"; "Sirályok szállnak ... Fehér szárnyuk.
szikráz a kék tükörben"; "Bronzszobrok állnak: barnatollú gémek. A ló...:
túszok vörös lángokban égnek"; "A fák sárgu~va néztek össze"; " ... hűs
folyosókon lila csuhában jár a csend"; "Az utcán kék köntösben jár az
este ... Fehér krizantém-tenger úszik - Kis dombjain a nagy halálnak".
ÖSSZes színe a szivárványnak és - a palettának.

A kötet utolsó darabja, az egész ciklust betöltő "Mars Imperator"
megint előre mutat: a Trilógia hatalmas lírai-epikai kompozíciói felé,
amelyek a halál-misztéríum titkait feszegetik.

Formában tovább bővül a nyugatosok hatása. Adys fordulatok: a
strófa-végződés rimtelen kifuttatása és a sarok ismétlése, Az előbbire pél
da a már idézett "Napkirály visszfénye"; az utóbbira a Leya-levelekből:

Én minden este a sátornál várlak.
Titkos mélyén nagy áldozattűz ég.
Mikor jősz már meg? . " Ö, szerelmes ég !
Én minden este a sátornál várlak!

Vagy "Aki az ablak alatt vár" című versben:

Künn már alusznak csendben az akácok.
A szobám piros, meleg és éji.
Hallgatnak a multak meséi.
Künn már alusznak csendben az akácok.

Van azonban egy másik fajta, hatványozott, többszörös, Iítánía-szerű

sor-ismétlés, amit már nem Adytól, hanem kétségkívül Kosztolányit611e
sett el Harsányi.' Ez itt bukkan fel először nála, de a későbbi köteteiben
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- talán éppen a litániázások liturgikus hatására - egyre gyakrabban
visszatér:

Azon az estén
A hold hideg ezüstöt sirt a nádra.

Azon az estén
Te nem gondoltál a halálra.

Azon az estén
Dermedten álltak a platánok.

Azon az estén
A parkban táncoltak az ősz-leányok . . .

Es így tovább még hétszer ismétlődön a "Vigasztalá.o'legy kisgyermeknek"
című költeményében, amely aztán így végződik: "Azon az estén ... Az ég
be láttam suhanni vanyádat," - Vegyük csak elő a Szegény kisgyermek
panaszai-t:

Azon az éjjel
az órák összevissza certek.
Azon az éjjel
holdfényben úsztak mind a kertek.

S még hatszor "Azon az éjjel". S mi történt akkor? "Azon az éjjel - halt
meg szegény, ősz nagyapám." Az egyezés formában, tartalomban, hangu
latban annyira frappáns, hogy felesleges minden további bizonygatás.

Két évvel a Napkirály rokoná-t követően, annak a magas szintjén LS
túlhaladva. megjelenik külön kötetben Harsányi egyik legnagyszerűbb

verses alkotása, a Hagia Sophia. Mottóját a Példabeszédek könyvéből vet
te a költő: "A Bölcsesség házat épített magának és Hét Oszlopra helyezte."
Ezzel mintegy előre jelzi, hogy a hét részből álló hatalmas kompozícióban
egyházunk hét szentségéről lesz szó. A kortársak - és éppen katolikus
részről - kissé gáncsoskodva fogadták ezt ,a szokatlan, egészen eredeti
alkotást. Ma már nehezen értjük meg ezt az értetlenkedest. És Várdai
Béla meg Bánhegyi Jób későbbi teljes elismerését tesszük magunkévá;
hadd idézzük éppen ezért szó szerint az utóbbi ma is helytállónak tűnő

'értékelő megállapításait a következőkben:

"Harsányi a Hagia Sophia-ban eljutott művészi fejlődésének egyik
csúcspontjára és megajándékozta irodalmunkat a katolíkus szimbolizmus
legmonumentálisabb remekművével.Képzelete olyan világot hódított meg,
ahol előtte még soha nem járt magyar költő. Behatolt az isteni Bölcsesség
házába, megénekelte a kegyelem titokzatos működését az emberi lélekben
s az isteni adományok földi sáfárjának. a katolikus papnak fenséges sze
repét a természetfeletti élet forrásainak, a hét szentségnek kiszolgáltatá
sában. Az epikai keretbe foglalt páratlanul eredeti elgondolású költemény
ben a költőpap három útitárs, a tudományt jelképező Doktor, a képzeletet
megszemélyesítő Délibáb és az ifjúságot szimbolizáló kis Diákonus kísé
retében hatol be a titokzatos birodalomba, amelynek csodáit azonban nem
foghatja fel a maga erejére támaszkodó Értelem, nem magyarázza meg a
legragyogóbb Képzelet és csupán homályos sejtelemmel közelíti meg a
tisztalelkű Ifjúság. Csak a megszentelő kegyelemmel megvilágosított hit
fedi fel az életszövevény értelmét és segíti ela szenvedélyek és bűnök

útvesztőiben bukdácsoló embert ahhoz a boldogsághoz. amely ·az Arany
Páva csarnokában, az üdvözültek otthonában reá várakozik. A Hagia
Sophiának ez a mélyalapeszméje azonban nem száraz tanításokban és el
vont elmélkedésekben, hanem a kápráztató képek és költői látomások ér
zéki erejű valóságában világosodik meg az olvasó lelki szeme előtt. Har
sányi a katolikus liturgiának ősi,a katakombák kora óta állandóan virág
zó jelképrendszerét elevenítette meg és bővítette ki a maga kifogyhatat
lannak látszó költői leleményének gazdagságával, hogy megérzékítse azt,
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ami láthatatlan, megtestesítse azt, ami megfoghatatlan. A Divina Comoedia
titáni lelkű szerzőjének költői és látnoki szelleme hatolt csak be ilyen
transcendens mélységekbe és a Hagia Sophia költője bebizonyította, hogy
a magyar irodalomban alig van még egy ilyen rokonlelkű utóda a halha
tatlan Dantenek."

Bánhegyi értékelésének érdeme, hogy rámutat arra, miért vonzódott
Harsányi, a papköltő, a szimbolizmushoz. Mert katolikus volt, s mert mint
költő a vallásosságában természetesen míszticizmusra hajló. Szimbolíz
musa tehát,amennyire modern, épp annyira mély gyökérzetű. Egészen ősi

forrásokból táplálkozik, a katolikus liturgia és Dante szímbolízmusából, 011

hozzá tehetjük még ezt is: a barokk allegóriából. Azonban adósunk marad
Bánhegyi a műfaji megjelölessel. A Hagia Sophia lírának sok, vallásos
eposznak - vékony cselekménye és viszonylagos rövid terjedelme miatt
- kevés. Minek nevezhetjük hát? - Castle, a tudós bécsi irodalomtörté
nész, egyik egyetemielőadásábanKlopstock Messiás-áról szólván azt a
meglepőnek tűnő kijelentést tette, hogy az tulajdonképpen nem eposz, ha
nem - oratórium. Oratórium - zene nélkül. Ugy véljük, ez a legtalálóbb
műfaji megjelölése a Hagia Sophiá-nak is, és csak azt csodáljuk, hogy erre
még nem jöttek rá a zeneszerzők.

Az első világháború kellős közepén, 1917-ben jelenik meg Harsányi
első költői szakaszának utolsó kötete: a Toronyzene. Egyenes folytatása a
Napkirály rokoná-nak, de részben már áthajlást képez a következő kor
szakhoz. A Harsányinál már megszokott dialektikus módon váltakoznak
benne az ódai és elégikus ciklusok, a perihélium és az aphélíum. "Szent
Dávid hegedűjén" (ez a címe az első ciklusnak) a papi hivatás magasztos
ságát, fenségét zengi himnikus hangvételű költeményekben. Egyesek 
éppen a legszebbek: "A levita énekel" és az "Eleváció" -lírai betétként
már szerepeltek a Hagia Sophiá-ban. Szimbolikája bővül a Szent Grál
középkori szimbólumával. új motívumként jelentkezik az elmerengés sa
ját elképzelt halálán. Három vers is szól erről: a "Mors religiosi", "Mikor
az ajtókat kinyitják", "Mit szólsz akkor ?" - Halál a témája, egy bíbor
nok (Samassa érsek) halála a különös szépségű versnek: "Nem látod már
többé a holdat". A különös benne az, hogy az elégikus elborongás valami
halk - Harsányinál szekatlan - iróniával vegyül benne:

Bíbornok úr, hol van píros cípellőd,

Melyen forró aranysujtás cíkázott ?
Sötét szekrénybe zárták eljakultan,
Mínt megtiport, húsos, piros vírágot • . .

A kötet második ciklusában, "A bukottak áriái"-ban ,a költő-pap éle-
tének egy válságos éleiszakasza rojtozódik szét lírai foszlányokban. Eddig
csak a kísértéstől rettegett, most már a bűnállapot sivárságát, kietlen
infernóját festi tompított pasztellszínekkel, inkább csak sejtetve, fátyo
lozottan, ae éppen olyan szuggesztív hatással, mint a kegyelmi elragad
tatást. A költő szinte menekül önmagától, de mindenhová kivetítődik .s
aztán vísszaáramlik rá a saját lelkének kiégettsége, tíkkadtsága, száraz
sága

A ciklus nyomasztó hangulata azonban végül is feloldódik "A kien-
gesztelődés"-ben:

Az ódon román templomból jövök,
Hol gúnyos arcok néztek rám ijedten.
Besurrantam az oszlopok közé
S a gyóntatószéknél letérdepeltem ...
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S mi, az olvasok, akik visszafojtott lélekzettel kísértük végig a költő két
ségbeesett vánszorgását, megkönnyebbülten sóhajtunk fel látván, hogy
kilábolt ebből a veszély-zónából. S köszönjük neki, hogy a vérbeli lírikus
őszinteségévelvolt bátorsága ezt a mély-pontra zuhanást is megénekelni,
s ezáltal olyan új élménnyel gazdagította katolikus líránkat, amilyenben
még nem volt részük: a gyónó pap alakjával. És egyáltalán nem botrán
kozunk meg, mert magának a költőnek elméleti sorai jutnak eszünkbe,
hogya keresztény irodalom anyaga a teljes élet, tehát a bűn is, de mindig
a határozott elutasítás álláspontján.

A vallásos vonal ellentétes kettőssége megismétlődik a kötet másik
két ciklusában. "Romlott Magyarország" és ,,0 boldog Magyarország" 
már a ciklus-címek is jelzik az ellentétes nézőpontú tartalmat. Hadd idéz
zük megint Bánhegyi Jób találó megfogalmazású sorait: "az előbbiben a
nemzetére váró nagy megpróbáltatás prófétai megérzésével aggódik a de
kadencia szellemétől megfertőzött magyarság sorsáért, míg az utóbbiban
a világháborúban új életre támadt ősi erények dicséretét énekli ..." De
tegyük mindjárt hozzá, hogy a kezdeti tyrtaiosi háborús lelkesedése mi
hamar átcsap a háború borzalmaitól való rettenetbe, a harctéren küzdők

életéért való szorongó aggódásba, s mindez végül is egy fennséges béke
himnuszba torkollik: "Contra bellum". Figyeljük a befejező sorokat:

Szeresse ezentúl testvérit az ember!
Kaján, irigy, álnok ne legyen közötte.
Szálljon le reája egekbül az áldás.
Legyen magyar vigság, piros búza, bor
És - béke, béke, béke!

Mintha csak - az akkor még "dekadens pacifistának" bélyegzett - Ba-'
bits Mihályt hallanók: ,,Adjon Isten bort, búzát, - bort a feledesre ! 
0, béke! béke ! - legyen béke már !"

A formában is tovább folytatódik a "nyugatos" hatás. Igy a litániás
sorísmétlés, majd a strófa elején ("Jaj, azon a napon"), majd a strófák
végén ("Háború van ..."), majd pedig a versszakokba beleszőve, mint a
"Hold! Hegyen lakó királylány!" szorongó hangulatú vers szakainak min
den második sorában balladásan vissza-visszatérő"... anyám, húgom,
meg én".

Nyugatos hatásra vall a szenett forma felbukkanása "Az ihlet órájá"
ban és a "Mors religiosi"-ban. Ez ugyanakkor előre is mutat, mert gya
kori kedvelt formája lesz a későbbi Harsányinak. Már itt megjegyezhet
jük, hogy a formai lazaságra különben is hajlamos Harsányi nem a szi
gorú klasszikus szenett-formát műveli, mint a pedáns Babits, hanem 
Juhász Gyula mintájára - a lazább rímrendű ún. "magy,ar" szonettet,

De már ebben a kötetben csírájában benne van a következő korszak
új Harsányíja is, a falusi költő, aki lehántja magáról a szímbolízmus nyű

geit, kiszabadul a romantika ködvilágából, megtisztul és Ieegyszerűsödík,

s részben visszatér a régi klasszikusokhoz, részben pedig egy egészen ere
deti, egyéni új formanyelvet alkot magának. S érdekes, hogy ezt az új
stílust már ebben a kötetben is egészen kiforrott, remek életképek és tí
pusrajzok jelzik előre, minők a "Magy.ar tél", "Magyar táj", "A magyar
pap" és a kötet utolsó darabja: "Falun ilyen a halál". Ezek rimtelenek,
dísztelenek, tárgyukat kényelmes, lassú sorokban hömpölygetik, ötödfeles
jambikus lejtésüket magyaros hangsúlyozás támogatja, itt-ott berzsenyisen
óklasszíkus reminiszcenciákkal. Realizmusukkal, az invidualizmussal sza
kító tárgyiasságukkal egy új csapásnak útjelzői ezek a versek. Későbbi

feladatunk lesz ezen az úton is végigkísérni a költöt ...

li


