
Katolikus reneszánsz

FÉJA ENDRE

Harsányi Lajos, a boldog költő

Harsányi Lajos 0883--) 959) méltatlanul feledésbe merült katolikus papköltöt
szeretném felidézni. Életműve alapján méltó hely illeti meg kortársai, Sík
Sándor és Mécs László mellett, valamint a Nyugat első nemzedéke közelé
ben. Eletbölcseletére nagy szüksége lenne az ezredvég békétlen világának,
magyarság- és táj élménye bizonyság az egyház legjobbjainak néphez kötő

déséhez már századunk első felében is, katolicizmusa pedig a szolgálat, a
vállalt életforma bizonyítéka.

Harsányi NLajos Nagyigmándon született. Ez a szelíd táj nevelte emberré
és költővé. Osei a dunántúli kétkezi emberek világából emelkedtek ki. Gim
náziumi évei zömében Győrhöz és Esztergomhoz kötik. Győrben volt teoló
gus, ott szentelték pappá. Eszterházán udvari káplán és nevelő, majd a győri

Káptalan-dombon eltöltött évtized után Rábapatonán szolgált plébánosként
két évtizedig. Végül székeskáptalani kanonokként újra Győr ad számára ott
hont. Majdnem minden élménye ebből a közegból fakad: a tájból, annak em
bereiból és papi hivatásából.

A Fertő-tóhoz közeli Eszterháza a nádasok világának és képeinek eredője

költészetében. Verseiben Berzsenyi Dániel dunántúli színei, őszi kertjeinek
ízei és ilIatai tűnnek elénk: a magyar falusi bukolika, amelynek még ciklusát
is leljük (Ruralia Hungarica) egyik kötetében. Horatius az ihletője, de csak a
gondolat megfogamzásakor; a vidéki világ, ahol "haragos zöld búza suhog
a szélben", "az enyhe nyári éjszaka", a tomácra világító "régi hold", a disz
nótor, a "fehér bundában" érkező december mind Eszak-Dunántúl világa.
Horatius ugyan az ihlető, de merőben egyéni és hazai az életérzés és a költői

megfogalmazás. Mindez pedig nem szűkül le provinciális világra. Harsányi
Adynak kortársa, és ez lernérhető széles körű érdeklődésében, szimbolizmusá
ban. A szimbolizmus nem idegen a misztikumra fogékony katolikus lélektől.

A csöndes vidéki esték, amelyek zömét az írásnak szentelte, sokszínű élet
művet eredményeztek: lírai hangvételű szonettek, vallásbölcseleti költemé
nyek, gondolati líra, történelmi regény és elbeszélések születtek tollából. Cé
lom nem az egész életmű mérlegre tétele, csupán legjellemzőbbvonásainak
a bemutatása.

Költői értékei már a század elején, első köteteiben jelentkeznek. Az élet
muzsikája (909) című, második verseskötetébe jegyezte be a következőket:

"Ebhen a könyvemben az 1908-9-ben írott versek vannak, melyeket, mint a
herceg Eszterházy-család udvari papja, legnagyobbrészt Eszterházán, Budán,
Bécsben, Abbáziában és olaszországi utamon (1909 telén) írtam." Az Eszter-
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házán töltött idő olyan lehetőségeketis kínált, mint a hercegi könyvtár olvas
mányai, nyelvtudásának fejlesztése. hazai- és európai utazásai, irodalmi tájé
kozottságának bővülése ésa fővárosi irodalmi élet megismerése, amelyek a
Nyugat első nemzedékének méltó szellemi társá vá emelték.

Harmadik kötete, A napkirály rokona (1911) az, amel y már a végleges útjára,
hangjára és céljára talált költöt mutatja be. Feltárulnak mélységei, felfedi leg
bensőbb énjét, tudósít Isten-élményéről,tapintható a magyar műlt, a hajdani
mítoszok, a hazai föld és táj, az évszakok élménye és ismerete; az Ady-ro
konság Pedig látomásaiban és szimbolista megfogalmazásaiban lelhető fel.
Mindezt a hívő katolidzmus szelleme hatja át. A kötet általános jellemzőt

után három - verseiben megnyilatkozó - alapvető érzését szeretném kiemelni.
Az első a Hanság és a nádasok világának szeretete és szerepe életében.

Hétá~ú pán-sípot veszek kezembe,
Ha jo az est, s lesem titkdt a nádnak.

A nádast és a tavat az év minden szakában megörökíti: a tavaszt vidáman
fogadó nádi világot, a fészket rakó nádi rigókkal, nyáron a hűvös sátrakkal
váró nádast, és az őszít, amely bronzszínűre válva susog, amikor már "este
a ködasszony jár künn a tarlón". Kiemeit szerephez jut az évszakok között
a hansági ősz, közel áll szívéhez, amikor

A kis kunyhókból kék füst száll magasba.
Avén kapukat csendesen becsukták.
Uresek mind a hosszú, néma utcák.

Rezignált hangú, nosztalgiával teli visszaemlékezések ezek, melyeket ér
zelmi síkon fölerősít egy régi vágy, egy tiszta kapcsolat emléke (Leya levelei
itanhoz). A hajdani tavasz azóta már őszbe váltott, az utolsó levél "már
koszorú egy messze húnyt halottnak", az egykori érzésnek. Ez az emlék
azonban még későbbi verseinek egy-egy sorában is visszatér.

A Magyar zsoltárok dklusában tesz, hitet arról, hogya Hanság csendjében
hogyan talált rá a bizonyosságra, az Urra, aki betölti életét, akivel a kapcsolat
immár örökérvényű:

Uram, döbbenve kérdezlek meg:
Lelkem tüzét ugye ki nem oltod?
Mert ha kioltod, megfagyok, s e földön
Nem lennék soha, soha boldog.

E kötetének igen sok versét átírta, szavakat, sorokat korrigált, a legtöbb
kiigazítást azonban fiatalkori, második kötetének versein végezte: apró, ce
ruzával rótt betűi szinte minden versénél megtalálhatók. Jegyzeteit őrzöm,

Allandóan jelen volt benne az alkotó műgondja, a teljességre törekvés belső

igénye, amennyiben ez a teljesség, földi értelemben, elérhető egyáltalában.
Már e kötetében is megfigyelhető a tematikai gazdagodás mellett az érzé

sek bő skálája, amelyeket a maga egyéni művészi eszközeivel fejez ki: a halk
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... És néma lett a szent Hanság vidéke...
Benn álmaim: e sárga lepkéket megöltem.
... Es bedörrent a nagy kapu mögöttem.

hangok, a finom melank6lia, a visszafogottság, a bánat, az elmúlás lehelete
jellemzik misztikumra is hajl6 belső világát.

Va11ásbölcseleti költeménye, a Hagia Sophia (1913) külön gondolatsort ér
demel. Leghívebben saját jegyzetével jellemezhetem a keletkezését: "A bécsi
Eucharisztikus Világkongresszus (1911) felkérte Prohászka püspököt. hogya
VIlágkongresszus díszalbumába írjon az Eucharisztiáról verset, amely ma
gyarul és németül jelennék meg. Prohászka maga helyett engem ajánlott a
vers megírására, s ő kért fel erre. Ekkor írtam a könyv Opál-kapu peIikánja
címú fejezetét az Oltáriszentségről. A vers magyarul és németül (Lám Frigyes
fordításában) meg is jelent a díszalbumban. Ez a körülmény indított arra,
hogy az Oltáriszentség mellé mind a hét szentséget megírjam, és szoros egysé
get alkossanak. Ez a mú a magyar katolikus költészet első monumentális
alkotása. Kár, hogy a világi kritika nem foglalkozott vele kellőképpen, s a
középískolakban nem szentelnek neki nagyobb figyelmet."

Igy született meg tehát ez a mú, amely egyben egy hajdani múfaj feltá
masztása is, ahol a keresztség, bérmálás, oltáriszentség, házasság, bűnbánat,
egyházi rend ésaz utolsó kenet szerepel ciklusonkénti sorrendben. Már a cím
is jelzi a költő szándékát: a Hagia Sophia, a bizánci építészet 6. századi re
meke Isztambulban a szent bölcsességre utal, egyben azonban az épület uto
lérhetetlensége a mennyországra is vonatkoztatható. Nem mindennapi szim
bólum szerepel már a címben is: a katolikus vallás mély átélése, hite mellett
a Kelet, a varázslat, a misztikum is helyet kap. Mcttöként a Példabeszédek
könyvéből merített: "A bölcsesség házat épített magának, és hét oszlopra
helyezte." A hét oszlop a hét bölcsesség, a hét szeritség költeménybe fogla
lása. Mindez "Az Arany Páva csarnoka előtt", a mennyországra utalva,
amelynek a páva aszimbóluma.

A kezdő sorokban, mint máshol is számtalanszor, az egyéni bánat, a nosz
talgikus visszaemlékezés tolul fel, az elhagyott Eszterháza emléke és egyben
saját sorsa is.

Janus Pannonius búcsúzhatott egykor ilyen keservesen Váradtól és elha
gyott életformáját61. A kapun kívül a Királyt, azaz a költöt három jelképes
alak várja: a Doktor, aki a Tudomány, a Délibáb, aki a Képzelet és a kis
Diakónus, aki az Ifjúság megtestesítője. Velük indul el a hosszú vándorútra.
A Páva csarnoka előtti küszöbön egy vak kisfiúra lelnek, akinek vaksága is
jelképes, hiszen a keresztség vizétől nyílik meg majd a szeme, s útja végig
vezet a szentségek elnyerésén és megismerésén.

A költeményt a személyes élmény, az átélés, a misztikus keret mellett a
hazai világba ágyazottság és az egyszerű, tiszta költői nyelv teszi feledhe
tetlenné. A hit mély átélése ad emberi hitelt a munkának. A mú végén a beteg
utolsó útjára indul:

... szemét lassan lehunyta,
lelke örök csillagok közt veszett el,
s dicsóülten feküdt a pusztaságlKJn
hűs homlokán az utolsó kenettel.
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Gyengéi ellenére jelentős írói vállalkozás és egyedülálló mú volt ez a maga
korában. Számomra különös értékkel bír az első kiadás azon példánya, me
lyet a szerző magyarázatai tesznek még világosabbá, oldják meg szimbólu
mait. A természetes egyszerűségnek is van varázsa. Nemcsak ez a költemény,
hanem Harsányi Lajos életműve is örökérvényű példa: a papi hivatás nem
teremt szükségszerúen zárt világot. Megvannak ugyan az egyház által meg
határozott keretei, valamint az önkéntes vállalás határai, ezen belül azonban
más világok és kapuk nyílnak. Minderre példa ez a mú, amelybe beépítette
hosszú évek egyházi szolgálatát, gyakorlati bölcsességét; történelem, filozó
fia, életpályák és célok, az önmegvalósítás egyedüli értelme nyer itt megfo
galmazást. A világ pedig kitárul, és belép a pásztor életébe, mint azt A pap
cúnú versében kifejti; élete vállalás, amelyet hordania kell, még ha mérhetet
len terheket is rejt olykor:

Olyan a pap, mint fojtott temető.

Jönnek sokan és elrejtik belé
A titkaikat, minta holtakat.

A Hagia Sophianoz, amely az ember születésétől a haláláig kísérte végig a
lélek földi életét, még két mű tartozik szervesen. A De profundis tovább követi
a lélek útját a halál után az Üdvösség, illetve a Kárhozat küszöbéig. A Túltn
lági ballada pedig a lélek végső sorsát írja le: részint az üdvösséget, részint a
kárhozatot.

A boldog költő (926) címú verseskötete, sorrendben az ötödik, mutatja be
talán leghívebben a költő életfilozófiáját, belső békéjét, harmóniáját, feloldó
dását az életben, bár ez az életérzés csíráiban minden előző kötetében is
fellelhető. A kötet Ruralia Hungarica ciklusa a bizonyíték a vidéki Magyaror
szág, a Dunántúl lankáihoz, vizeihez és nádasaihoz való kötődéséről. Mind
végig e tájegységhez kapcsolódik, és itt sem válik sosem provinciálissá, mert
a tájon keresztül a teljességet, a Mindenséget közeliti meg. [ellemzője a búza
szinte vallásos tisztelete, a nap, a szél rnegjelenítése, ahol végül maga a költő

is "égen tündöklő szivárvány". Feloldódik a természetben, ahol a falusi esti
harangszó békéje, a parókia csendje veszi körül. "Feküdj az illatos füvek
ölébe" írja, mert "szép vagy, szent vagy élet".

Horatius hatása tapintható, a "szeress aludni" megnyugtató bölcsessége
árad; Horatiustól nyer példát, mértéket számunkra az élet nyújtotta szerény,
apró örömök megbecsüléséhez.

Boldog, ki távol éla köznapoktól!
Kit nem gyötör harc, vér, bú, gonosz emlék.
Hordciusz, aranykor citerása,
Szegény magyarak - feledni szeretnénk!

Lelki rokona Pázmándi Horváth Endre, a vidéki, dunántúli pap. A papi
hivatás gyakorlása, az Isten-kereső élmény, a gyakori magány, a szerénység
filozófiája - mind azonos volt bennük. Hasonlóképpen társa minden ember:
a béres, a szegények, akik mind megjelennek a teljes élet felmutatásakor, ahol
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"Isten kertje evilág", amelyben a költő az őszi és a téli hosszú estéken mér
leget készít életéről.

Test, hír, kincs: omlatag cserép-fazék.
... lstenro1 naphimnuszt hegedülni,
Ezért küldött... az ég!

Rábapatonát kezdetben, Ovidiushoz hasonlóan, Tominak érezte. Az ott töl
tött két évtized első hat-hét évében a költő el is hallgatott, holott előtte szinte
kétévenként jelentek meg kötetei. A későbbi években azonban oldódott ez az
érzése, amit nemcsak a felső akaratba való belenyugvás sugallt, hanem az a
rengeteg élmény, amit ez a környezet nyújtott. Megízlelte a magány szépségét,
hajdani őseihez. az emberekhez, a faluhoz került ismét közelebb, ez adta a bu
kolikus élményt, a meditáció fokozott lehetőségét, a horatiusi hangulatokat.

Holdtölte (1938) című kötetében tovább követhető ez a gondolatsor; átérzi
a húsvétok varázsát, leírja a győri székesegyház sejtelmes hangulatát és Má
ria-képét, szonettekben állít emléket a magyar szenteknek: Istvánnak, Imré
nek, Lászlónak és Erzsébetnek. Vallomások sorát olvashatjuk Krisztushoz tar
tozásáról. Ahogyan a kelő nagy sugara a templomra hull, és az kigyúl, mint
"égő katedrális", a felbúgó hajnali orgonazúgásban a költöt lsten gyújtja fel
hasonlóképpen. .

Az Esteli körmenet (1942) című kötete összegyűjti mindazt, amit szeretne
megőrizni e világégésben. A bevezető vers, amely egyben a kötet címadója
is, nem véletlenül került a ciklusok élére. Egykori szerettei alkotják az alkonyi
körmenetet Ile borús világban", akik vele tartanak akkor is, amikor majd

.. o eltúnök, mint a kék hegyek.
~rátaim: piros fáklyákkal
En már - az ég felé megyek.

A kötet ciklusaiban kedves témái szerint csoportosulnak ismét a versek: a
természet, a magyar falu, az Isten, - csak az egyik új, a Három rém, amelynek
mottója:

A dögvésztől, éhségto1 és háborútól ments meg
Uram minket!

A nagy Kerítónek a szegénységet tartja. Megalkotja a munkanélküliek és
a félelem balladáját; verset-imát mond a hősi halottról, aki fölött immár örök
re megállott az idő -

Sírja felett kis vaskereszt lesz tán idóVel.
Két ága szétáll, mini két megbarnuli ököl,
De húnyt szemének csillaga a kis tanya felett
Mint roppant gyémánt - mindig tündököl.

Ebben a "bikaviadalnak" szimbolizált világrendülésben egyértelmű a költő

békevágya, megfogalmazza vallomását:

614



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

Mint egykor Berzsenyi Dánielnek, neki is az ősz a legkedvesebb, legtöbbet
emlegetett évszaka. Verlaine egyes sorait éppen úgy felidézik bennünk, mint
Verhaerenét.

A tavaszt pedig, amikor majd "a Rába mellett bújnak már a nefelejcsek",
szintén saját magával, tűnő életével és az öregedéssel állítja párhuzamba; az
ég mezőínek majdani tejkék nefelejcseit idézik. Már hatvanadik évéhez kö
zeledett, és bölcsen, mint az élet értelmének, szelíd titkainak sejtője. kezdett
megbékélni a szükségszerű elmúlással. Harsányi Lajos már 1933-ban foglal
kozott ezzel a gondolattal:

Mint érett gyümölcs a lehullásra,
1z ember is megérik a halálra,
Es megbékél vele.

E kötetében pedig így ír ugyanerről:

Vénségemre se váram rémületek közt.
A roppant lsten nagykegyes arca
Melenget majd, ha elhidegednek
Testi erőim.

VISszatérő motívuma a falusi magyar nép, a mezei magyarság élménye.
Juhász Gyula Kriszius-keresztse függött hasonló népi világban. Ezeket az él
ményeket magával vitte, őrizte, és ezek éltették mindvégig. A Duna-part, a
patonai gesztenyefák, a szanyi erdő égbe nyúló fái mint roppant katedrális
úsztak emlékei között. Juhász Gyula, különben lelki rokona impresszionista
színei - különösen a magyar táj festésénél - már régebben is jelentkeztek.
Ez a táj, ez a világ volt egyetlen és igazi földi otthona.

Itt élt, itt énekelt a boldog uus.
Hallgatva kertje lassú pihegését,
Míg távol zúgott szó·rnyű ember-öltő.

Szerette az embert s a csillagot.
Az ég kapuját sejtette a Holdban ...

Kozmikus távlatokat nyit, a vallásos misztika eszközeivel megszépítve.
Búcsúzik falujától, s úgy őrzi emléket szívében, "mint roppant tenger zúgását
a kagyló".

Végül a Halhatatlan lsten ciklusa zárja a kötetet. Belőle merít erőt, tőle nyeri
belső nyugalinát. Itt is egyszerű, közvetlen. szívhez szóló képi megfogalma
zása, s éppen ezért hiteles a mondanivalója.

Az angyal földre jött,
Füstölgött a szárnya.
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A hó olvadni kezdett,
Hogy érintette lám.

Előttünk a misztikus, a túlvilági kép, de mellette a földi ember; együtt a
kettő, elválaszthatatlan harmóniában.

A harangszóra keresztet vet minden fOldi, égi,
S ölébe veszi a világot az Isten, - a régi.

Végigjárta és felmutatta mindenkinek az ember, a lélek Istent kereső útját,
amelynek során belső harcok, rátalálások és kétkedések, eszmélkedés és el
bizonytalanodás váltakoznak. Meg akart óvni a bűntől, méltóvá akart tenni
Istenhez, - mindezt emberszeretettel és békevággyal áthatva. Vívódó alkat
volt, akinek olykor önmagával is meg kellett küzdenie. Vallásos versei a hit
átélésének élményéről tanúskodnak, és új vonást jelentenek a katolikus költé
szetben. Erzelmileg talán a legmeghatóbb a Könyörgés magamhoz című verse.

19rt vállamra kék palástot az alázat keze szólt...
O ments meg a gonosztól, ami van még bennem!
Utolsó pár dalom engedd békülten énekelnemi

Idős korában is alkotott, írta "utolsó dalait", de testi fájdalmak között és
zömében a fiókja számára születtek a versek. A kor nem biztosította számára
a hajdani publicitást. Harsányi Lajos - végső fokon - mégis "boldog költő"

volt. Boldog világ volt az övé, mert meg tudott békélni önmagával és övéivel;
harmóniát, megnyugvást talált hitében, Istenben, választott életformájában, .
valamint a kisalföldi tájban.

Ősszel távozott e világból, talán a legtöbbször és a legmelegebb színekkel
megfestett évszakában, 76 éves korában. A győri székesegyház alatti kano
noki kriptában lelt nyughelyet.

Csak megerősíthetemKunszery Gyula 1%2-ben írott alapos munkájának
záró sorait: tartozunk Harsányi Lajos emlékének munkái összegyűjtésévelés
megjelentetésével. Kezdetben legalább egy válogatott verseskötet erejéig.

Számunk szerzői:

Artner TIvadar művészettörténész
TomáA Halík, a Cseh Püspöki Kar Sajtóirodájának vezetője

Hankovszky Tamás egyetemi hallgató, JATE
Kada Lajos c. érsek, bonni apostoli nuncius
Wladislaw Stanislaw Reymont 0867-1925) Nobel-dűas lengyel író
Szennay András ny. pannonhalmi főapát, a Teológia főszerkesztője
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