
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.
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