
PÉNZES BALDUIN

HARSÁNYI LAJOS ÉBRESZTÉSE
Még életében tantárgy volt élete és költészete a katolikus iskolákban,

szinte kivétel nélkül elismerő bírálatok követték köteteit, az új hatkötetes
magyar irodalomtörténet pedig meg sem említi. Amilyen elnéző volt vele a
maga kora, annyira elutasító az utána következő. 1942 óta kötete sem jelent
meg, versei is csak a Vigiliában és az Új Emberben, Ezért öröm ez az új
kötet, a Toronyzene, Harsányi Lajos verseinek gyűjteménye Rónay György
gondozásában és az Ecclesia kiadásában.

Harsányi első verseskötetéről, az Új vizeken (1908) címűről. Bánhegyi Jób,
Harsányi évtizedeken át volt barátja, verseinek legjobb ismerője ezt írja:
"Igazi eredeti hangot, vagy formaújítást e kötetben hiába keresünk." A modern
költő a következő évben megjelent kötetben, "Az élet muzsikájá"-ban kezd
kibontakozni. Ebből a kötetből való ez a néhány sor:

Harangzengéskor rebben a lelkem.
Benn nagy, ősrégi, szent himnusz árad.
De értem azt is, mikor valahonnan
Vadul fölbúgnak a gyárak.

(Holdvilág és villanyfény)

Adynál a tárnák a lélek kiismerhetetlen és félelmetes mélyei, itt a
gyárak. De az biztos, hogy Harsányi fülében nem a gyárak, Ady tárnái búgtak
e vers születésekor. I

A költő 1908 nyarától két évig Eszterházy Miklós herceg káplánja és
gyermekeinek nevelője. Három oknál fogva is fontos ez a két év Harsányi
számára. Itt kiélhette a költészetét annyira befolyásoló pompaszeretetét; meg
ismerkedhetett a Hansággal .és a telet Budapesten tölthette. Miért fontos az
utóbbi? Mert módot adott arra, hogy megismerkedhessen pesti irókkal, köz
tük Kosztolányival, Kárpáti Auréllal, Hevesi Sándorral, Márkus Lászlóval. Az
Eszterházy operapáholy gyakran állt Harsányi és íróbarátai rendelkezésére
s az előadások utáni vendéglői beszélgetések is tanulságosak lehettek egy
fiatal pap-író számára. Író barátai arra nem tudták ugyan rávenni, hogy
pesti lapokba írjon, de kapcsolatba lépett az 1909-ben indult kitűnő katolikus
Élettel, melyet akkor Pethő Sándor szerkesztett, sőt Sik Sándorral, Koszto
lányi Dezsővel, Erdős Renéével egyik belső munkatársa lett,

Ilyen előzmények után jelent meg első igazán jelentős, Rónay György
szerint minden utána következőnél is jelentősebb köteter "A Napkirály
rokona" (1911). Ady a halál rokona, Harsányi a Napkirályé, Istené. Tehát
világfelfogásban: Ady-ellentétesség. De például költői attitüdben? Feleljen

-o maga.
J ó illatú szent olajakkal
Gladiátorként kenem. lelkem,
E:s várok, hogy koszorúimat
Merész fejemre föltehessem.
S ha kész leszek, az arany-kaput
Megdöngetem hétszer merészen.
Kijönnek értem, s diadallal
Bevonulok egy tűzszekéren.

(Az arany-kapu előtt)

Igen, Nietzsche-Ady-féle emberfeletti ember áll az aranykapu előtt, olyan,
akit, mint az örök szépség keresójét, lélek-paloták építőjét, titokország tornyai
várják.
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És a költői nyelv és stílus? "Az új költői nyelv legnagyobb ősztőrizője 
rrja Harsányi - Ady Endre volt, A fiatal papköltők Prohászka .eszméit hir
dették, de költői nyelvüket Ady költői stílusa bátorította." Persze nemcsak a
papköltőkét. A szavaknak, szókötéseknek, jelzőknek, az egész költői szem
léletmódnak és kelléktárnak ekkor már más költőknél is Ady-s íze van. Ady
nyomán van ekkor már "magyar szímbolízmus". Ebbe illeszkedik bele "A Nap
király rokona", és ahogy Rónay írja: "nem is csak periférikusan, hanem mint
eredeti és a maga pillanatában egyáltalán nem jelentéktelen színfoltja".
Ugyancsak Rónay finom értékelése szerint: költői értéke nem abban van,
hogy belőle valamiféle "diadalmas világnézet" olvasható ki, "hanem abban,
hogy az Isten-élményt és a papi élményt egy ... királyság-lovagság mítosz
és egy nap- és arany-szimbolika autonóm költészetébe sikerült transzpo
nálnia. Mint ahogyan a kötet második ciklusában ,A titokzatos palotát-ban is
sikerült a léleli belső életét, küzdelmeit, kisértéseit, aszkézisét és felszabadu
lását a misztika ősi hagyományainak szellemében, de a szimbolizmus hangulati
és formanyelvén újra fogalmaznia."

S az arany szimbolika mögött szemérmetesen rejtőzik a költő. A
reneszánsz képeken stilizált a környezet, élők az emberek. Harsányi is ragyo
góan stilizál, de nemcsak a környezetet, ebben élő önmagát is. Oka lehet ennek
az is, hogy a pap, még ha költő is, másoknál jobban kontroll alatt áli, Ezért
aztán "a sárgaruhás asszony" is kevésbé asszony, mint inkább a papra lesel
kedő kísértés szimbóluma, akárcsak a titokzatos palota", a lelke ablakai
alatt ugató fekete kutya. Legmegragadóbb Vigilia című verse. ez a kísér
tésben helytállásért könyörgő imádság bibliás, liturgikusan magasztos dikció
jával. A lélek tárnái helyett szívesebben énekli a hitben és erényben való élet
szépségeit. Már e kötetben találunk e nemben igen szép verseket (A nagy
lakoma). S megjelennek a Hanság-motívumok, most még kevés impresszio
nista színnel, sok stilizáltsággal.

Harsányi vallomása: "A megmerevedett, rozsdás katolikus költészet
csónakját új vizekre akarom vinni. Új hajón, új vitorlákkal, új szelekkel, de
a régi aranyrakománnyal." E kötetben a szándéka sikerült s ezzel - mint
Bánhegyi írja - "kiemelte a katolikus vallásos lírát a hitbuzgalmi folyó
iratok szerény színvonalából."

Hogy ez mennyire így van, az eddigieken kívül fényesen bizonyítja
Harsányi leghíresebb kötete, a "Hagia Sophia" (1913). Ennek létrejöttében
kőzrejátszott az, hogya bécsi Eucharisztikus Kongresszus (1912) rendezősége

elhatározta, hogy albumot ad ki az Oltáriszentségről írt versekből. Egy ilyen
írásra Magyarországon Prohászka Ottokárt kérték Jel, aki a kérést Harsá
nyihoz. irányította. Meg is írta a kívánt verset "Aria a titokzatos himnu
szokból" címmel. Ez adta az ötletet, hogy mind a hét szentséggel foglalkozzék.
"A tudományt - írja erről - elneveztem Doktornak, a művészetet, kissé
magyaros ízzel, Délibábnak, a hitet Diakonusnak. A főszereplő természetesen
én lettem, a költő-pap. Elindultam ezek kíséretében a hosszú vándorúton,
hogy megfigyeljem. hogyan viselkedik három társam a hét szentséggel való
találkozáskor."

Ez adja hát a keretet és a cselekményt, s a kissé sablonos megoldást:
mikor a tudomány és a művészet tanácstalanná válik egy-egy szentség előtt,

a hit sürgetésére közbe avatkozik a pap és keresztel, gyóntat stb. Első látásr"
szembeötlik a dantei hatás, de Dante pokoljáró drámaísága, történeti és
metafizikus mélysége nélkül. Viszont magával ragadja az olvasót az extatikus
költői szemléletmód, a dikció emelkedettsége, ünnepélyessége és sodró dina
mikája. .. Ezek a tulajdonságok akkor fénylenek igazában, ha a megelőző

kori vallásos költészet példányaival vetjük össze. Rónay joggal felrója a
teológiai mélység hiányát. De engem jobban zavar, hogya megigézett hármas
szemléletmód, a tudományos, művészi és hívő elhatároltsága, kontrasztja,
jellegzetessége elég halovány.
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(Öszi kívánságok)

Már-már biedermeieresen negédes a "Falusi tanácsok", amelyben vadá
szatra, horgászásra, a boglya tövében való álmodozásra buzdítja önmagát; és
a "Szeress aludni", amelyben az idilli élet szinte minden kelléke - a méhes
hársfaágból rótt heverőjén Horatiust olvasó költő, a téli zimankó elől enyh
helyet adó kandalló - jelen van. Mindez nem jelenti azt, hogya régi remiriisz
cencíák elő-elő nem törnek. A fent idézett horatiusi "Öszi kívánságok" szom
szédságában olvasható "A temetésen", melyben a "sírni, sírni, sírni" dallama
bujkál.

A költő, mivel érzékeny szemmel és szívvel nézi a körülötte levő vilá
got, az életet, korán találkozik a halállal. Harsányi annál korábban, rnert

Mégis nagy vállalkozásnak tartom, hogy Harsányi a liturgia világát és
jeirendszerét Igy bevonta a költészetébe. ~s úgy vonta be, hogy el tudta
kerülni mind a három reá leselkedő veszélyt. Tartózkodott a teológiai termi
nológia ballasztjától, a szónokiasság pedig éppúgy nincs verseiben, mint
didaktikai túlhangsúlyozottság. De van bennük a legmagasabb líra emelke
dettségéből, a mesék naiv tisztaságából s a költő-lelkipásztor emberi jóságából
és részvétéből. Aki végigjárja a költővel a hét szentség világát, úgy érzi
magát, mint az áhitatos zenekedvelő egy szép templomi hangverseny hallgatása
közben. A földi terek felé emelkedik s maga is megtisztul a szféra fehérsé
gétől.

A Toronyzene (1917) kötet jellemző verse a "Falun ilyen a halál". Ennek
második része, a "városi haiallal" szembeállított "falusi halál" mutatja
Harsányi falu-vonzalmait, de azt is, hogy idilli szemléletével a valóság egészét
nem tudja átIogrii. Lehet, sőt biztos, hogy látott ő "idilli" halált is, az élet
váucznatatlanságában megnyugvó. jámbor ráhagyatkozásban csendesen elszuny
nyadó haldoklót. De a halál falun is halál és nem szomorúfűz és kakukkfű.

Csak 1920-ban kerül falura, mikor is Rábapatona plébánosa lesz. Majd
ezután történik meg az, amit emlékezéseiben ír: "A falusi egyszerűségben

költészetem is egyszerüsödni kezdett. Csapongó képzeletem nyugodtabb szár
nyalást 'vett. A liturgia roppant szépsége, színgazdagsaga mellett kezdtem
észrevenni a természetet, az egyszerűség szépségeit is. A nagy szimbólumok
Iakultak, a távoli színes látomások helyett élesebben rajzolódtak ki a valóságok.
Mintha megcsömörtöttem volna a túlzott szépségtől, dekadensnek éreztem a
Iinomságokat. Búcsúzni kezdtem tőlük."

Már most, e ciklus írásának idején. Ennek bizonyítéka a falusi élet
jelenségeinek belépése témakörébe. "Magyar táj", "Magyar tél", "Magyar
pap" s az említett "Falun ilyen a halál" címü versei említhetők itt. Mind
ezeket még a győri Káptalandombon, s gyermekkori nosztalgiával és a meg
szépítő measzeség érzésével írja. Ezért lesz idilli a halál és idilli a falu. De
ezekben a versekben a fa már valóban fa, a nádas valóban nádas, a táj
is magyar táj, mégpedig nyugat-dunántúli táj. Azok a kötelékek is szaka
doznak, amelyek Adyhoz fűzték költői attitüdben, stílusban, verselésben s
megjelenik Horatius és Berzsenyi bölcsessége (lehet-e e tájon hűtlen lenni
hozzájuk?).

Az Adytól való eltávolodás már majdnem teljes "A boldog költő" (1926)
kötetben. A költő-übermensch alacsonyabbra szállt és meglelte a műves költők

műfaját, a szonettet, és meglelte a bölccsé érő költők, különösen a Berzsenyi
égtáján élő költők "kerüld a város lüktető zsivaját", "légy kevéssel ITleg
elégedett", "az arany középszer" filozófiáját. És a Horatius-Berzsenyi-féle világ
adekvát kifejezési formáját. Valóban messze jutott Adytól. De annál terme
szetesebben, mert az ő világa nem Harsányié, Ime most így szól a dal:

ILyenkor csendes, esteledő szobádban
öreg kandallód rőt tüze fölsziporkáz,
s barátod szólni kezd s élesztgeti drága
régi világod.
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mint a templom közelében élő kisdiáknak volt alkalma megrendülni a fa
lusi temetők nyitott sírjainál s később, mint felszentelt pap, sokszor állt
haldoklók és halottak mellett. Emlékezéseiben írja: "A pompázó temetések
eltörölhetetlen nyomot hagytak lelkemben. Bennük látom gyökerét egész
halál-misztikámnak." Bennük, a "De profundis" (1927) és a "Túlvilági balla
da" (1936) ősforrását is.

A "De profundis" kerete a következő. A halál után a lélek kiszáll az
űrbe, ott találkozik a Sátánnal, aki a hét főbűnnel vádolja. A lélek már
már kétségbe esik, amikor feltűnik előtte az őrzőangyal képe. Erre meg
erősödik és elmondja, ha vétkezett is, hű maradt Isten tízparancsolatához.
Megjelenik Szent Mihály, elűzi a Sátánt, a lélek pedig a mennyország kü
szöbére lép. A "Hagia Sophia" folytatása ez, de annál sallangtalanabb és
bensőségesebb. Sok megrendítő részlete van, köztük legmegragadóbb saját
halálának leírása. Egészében nagy katolikus vers.

Á tercinák, háromsoros versszakok Dantéra utalnak, hangulata is sok
ban a középkorra, de ide utal a műfaj is. A középkor szerette a halál-témát
és igen érzékletessé tudta tenni a test és a lélek, az ördög és angyal, ember és
halál közötti párbeszéddel. A Nádor-kódexben, Forseus püspök látomásában
éppúgy, mint itt, angyal és ördög vetekszik a lélekért. De a középkori hasonlók
sokkal didergetőbbek. Itt megnyugtató a halálra érett és felkészült ember nyu
godt halál-szemlélete. A falu valóban sok mindenből kigyógyíthatta Harsá
nyit, ezért írhatta a "De profundis" végén:

Az életem még nyárszakában pompáz,
.a kertemben díszborsók illatoznak,
az élet szép, a föld nem siralomház.

A "De profundis"-szal a költő eljutott a mennyország kapujáig. "De mi
van a küszöbön túl? Azt gondoltam - felel a maga feltette kérdésre
úgy tudom némileg érzékeltetni, sejtetni az üdvösséget és a kárhozatot,
ha lerombolom, illetve felmagasztalom mindazt a szépet és jót, amit az em
ber földi életében érzékszerveivel szépnek és jónak látott". A jó így min
dent hall, lát, az elkárhozott semmit. Ez a "Túlvilági ballada" mondani
valója, s egy ifjú az epikus kompozíciójú, de egyébként lírai műnek a hőse.

Egyszerű bája, népies áhítata sok részletét teszi emlékezetessé. ízeIítőül a
. föltámadás talán antropomorf, de finom ábrázolása:

Mert ez az üdvösség a Menny,
mihez mást nem kell tenni:
megkapni mindent, ami jó.
Mindent, mi rossz, feledni.
Tengerbe hullni, mint a csepp.
Istenben - Isten lenni.

A harmincas évek gazdasági válsága, mint gazdáikadót személyében
is érintette, de még inkább meggyötörte azt a szűkebb-tágabb közösséget.
amelyben élt. S "ebben az időben - írja - már nagyon felhős volt az ég
Európa fölött. A láthatáron felbukkant Hitler démoni alakja. Úgy éreztem,
közeledik az új összecsapás apokaliptikus lovasa." Mindez szinte kényszerí
tette, 'hogy közéleti költővé váljék. Szocializmusa természetesen a koráé, s
ha vannak is kemény versei, nem forradalmi. Mégis megütközést keltett
hivatalos fórumokon és cikkeiért egyheti jelképes fogságot szabott ki rá a
bíróság. És jellemző a kőltőre, ami ezután történt. Hóman ku1tuszminiszter
levélben értesítette Breyer győri püspököt, hogy kegyelmi úton töröltetui
akarja a büntetést, de a jövőben jobban vigyázzon a költő. pi püspök
rábeszélésére a törlést elfogadja, de a püspök nevében írt levélről

igy ír: "Megírtam, hogy a büntetés törlését elfogadjuk, de Breyer
püspök arra nem vállalkozik, hogy Harsányit figyelmeztesse óva
tosabb és helyesebb magatartásra. Ö, a püspök csak helyeselni tudja,
ha papjai a szegény néposztály érdekében felemelik szavukat, és az evan-
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gélium szellemében pártjukra állnak." E hangot és viselkedést akkor tudjuk
igazán méltányolni, ha ismerjük individualista, arisztokratikus, pompaked
velő egyéníségét, grófi és hercegi udvarokban, a győri Káptalandombon el
töltött éveit.

E kor ciklusa a "Mi cha él" (1933), és ebben legismertebb a "Jönnek a
barbárok", e zsoltárosan ismétlődő, zsoltárosan komor vers. a hitleri bor
zalmakat megsejtő félelem megnyilatkozása, a korabeli pódíumok állandó
darabja. Harsányi nagy versek gyűjteményének tartotta a kötetet. A maguk
korában inkább azok voltak, mert ma már kiütközik szónokíasságuk is,
szavalásra írottságuk is. De ha aktuális hatékonyságukat figyelmen kívül
hagyjuk is, csupán esztétikai szemmel nézve sem méltatlanok írójukhoz.

De van e versek között bensőségesen lírai, mint a "Tavaszi síp", amely
ben hiába vonul fel az erdő és mező mínden dalos, tavasztjelző madara,
ide nem hoznak tavaszt. Vagy az ,,0 líra, líra!", amely tele van vágyako
zással a mindenkiben vágyként élő és az életünktől oly más idilli élet után.
Remek vers az "Úszi szántás", az ember és természet őszéről.

Még két kötet verse jelent meg: a "Holdtölte" (1938) és az "Esteli kör
menet" (1942). Juhász Gyulának ajánlott "Mint a fuvola panasza" cím ű

versének egy strófája:

Babilonban örökö1c a vizek.
Rabok ülik a partját.
Húros szerilkei egy öreg füzfára
egyenként felakasztják.

Mint a babiloni fogságba hurcolt zsidók dalnokai a 136. zsoltárban, s
mint e folytonosan sötétedő években a magyar költők legjobbjai. S ha még
szólnak is, mint ő is, ír a rossz ruhájú, téltől-nyártól szenvedő bejáró-diák
ról (Falusi diák), a hatalmát vesztve semmivé vált egykori gőgös potentátról,
az öregedésben fokozódó elmagányosodásról (Elmennek a vendégek), a ter
mészet és élet őszéről - és mily kevés rikító vagy művirág színnel,
dikcióval. általánossággal, mennyi őszinteséggel és megtisztult egyszerűség

gel! Pedig érzékszervei most is nyitva vannak a színek és illatok befogadá
sára, hiszen ekkor írja "Falusi templomok illata" círnű szonettjét, talán
legtöményebb impresszionista versét.

Szükségét érzem még idézni a "Három munkanélküli balladája" néhány
sorát:

A három munlwnélküli
vadul megrázta öklét,
és átkozta a gyára1cat
és átkozta a tőkét

és átkozott minden urat,
aki anyjában megfogant.

Hát idáig is eljutott a költő.

Csak a jelen gyűjteményben olvasható a "Fegyverletétel" és a "Csillagos
ég" eddig könyvben meg nem jelent jó néhány szép verse. Ereje fogytával
természetesen fogyatkozott költői ereje is, mégis olyan versek is olvashatók
itt, amelyek a gondolatok súlyával, az érzések mélységével, a tartózkodás
kevésbeszédével szinte az egészből kiemelkednek (Ovidius Tomiban, Béke
kötés). Témájuk az eddigiek, de mind határozottabb a visszatekintés az élet
re, a számadás, a közelgő vég, amelyre nyugodtan készül, hiszen

A vak földön is volt nehány
világos estem,
de mindig a Te nagy, egész
világodat lestem.

(Már készülődöm)
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Betegségében fogadalmat tett, hogy száz szonettet ír Szűz Máriáról,
Szent Józsefről s a többi kedvelt szeritről. Sok belőlük az Uj Emberben
jelent meg. Amennyire szép fogadalom, tökéletesen annál megvalósíthatat
lanabb. Kissé merev bizánci szentképek ezek -- hasonlóan odaadó mű

vességgel - hacsak a szentkép helyébe nem lopózik a magyar világ. Mint
a Szent Donátról szólóban a szent helyett énekel a magyar vidékről, a párt
fogó helyett a pártfogoltról.

Harsányi ízig-vérig lírikus, "de ki-kirándul más műfajok területére.
Cikkeiről. melyek miatt meglett a baja a hatóságokkal, már szóltunk. Több
éven át volt a Dunántúli Hírlap szerkesztője, más katolikus lapokba is dol
gozott. "A halálfejű pille" című kötetben vannak legsikerültebb ,novellái.
Említésre méltó regényei a "F,ejjel nagyobb mindenkinél" és az "Égi és föl
di szerelem". Verses elbeszélései közül "A nem porladó kezű király" a leg
sikerültebb. Két drámája: a "Doktor Orbis" és az "Alvó Isten".

E rövid áttekintés is elég talán annak igazolására. hogy Harsányi Lajos
igazi költői tehetség volt s munkássága ki nem iktatható része irodalmunk
nak. Erről persze igazán csak az győződhet' meg, aki olvassa is alkotásait.
Mivel pedig a régi kötetek ma már alig hozzáférhetők, erre majdnem egye
dül a Toronyzene ad lehetőséget.

Kitűnő válogatás ez nemcsak azért, mert nyújtja a költő legszebb ver
seit, hanem azért is, mert a válogatás megmutatja írójuk emberi és költői fejlő

dését is. Jó eligazító a versekhez Rónay György bevezető nagy tanulmánya,
amelyben a költő önéletrajzának felhasználásával képet rajzol az író életé
ről, jelleméről. költői fejlődéséről, leméri e költészet esztétikai értékeit az
általános magyar irodalom mértékével. A lényegig hatol le ez a vizsgálódás
és szenvtelenül tesz mérlegre jót és selejtest. Különösen Harsányi régebbi
olvasói találják túl magasra állítottnak a mércét és "részvétlennek" a bírót,
de ezzel emelte meg igazi és bőven meglévő értékeinek hitelét.

DOMBLAKÓK

Négyen a dombon.
A tuss-színű ég hajunkra ejti
habos fátyolvirágát, szikrázó fürjteit.
Szavát csak hárman értjük:
,,'l'itieket régen ismerünk
idetartoztok a tájba.
Az ifjú asszony vendég,
majd őt is megszeretjük."

Beljebb húzódtak a domblakók
szívós kövek alá,
a többi költözőben.
Egy-két ősz mossa meg arcát ajándék-napokban.
Még ismertük apioníreket,
kik az első oszlopokat leverték.
Valami szépség lobogott rajtuk
lehet, csak elfutó mosotu,
a megtalált örömből.

Láthatatlan prizmákon lebegnek
a domblakók:
V égérvényesen és halhatatlanul.

Hunyadi István

526


