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BAÁN TI BOR

„Szeptember tenyerén”
Iro dal munk nagy öreg je, Hárs Er nõ ez év szep tem be ré ben töl ti be ki lenc ve ne dik 

élet év ét. A ke rek év for du ló ok az ün nep lés re s per sze a klas  szi kus ala po kon nyug vó, 
még is iz gal ma san mo dern élet mû ará nya i nak és kü lön le ges ér té ke i nek ala po sabb meg-
is me ré sé re is. A kö zel év szá zad nyi idõ tör té nel mi le nyo ma ta je len van a mû vek ben, 
leg köz vet le neb bül a köl tõ, mû for dí tó, es  szé is ta sze mé lyes han gú ref le xi ó i ban, ta nul má-
nya i ban, vis  sza em lé ke zé se i ben, így a Hul lám gyû rûk (Szép iro dal mi, 1990), A dal szü li 
éne ke sét (Orp he usz, 1999) mû hely ta nul má nya i ban, vi lág iro dal mi ka lan do zá sa i ban, il let-
ve a Pa lack üze net (Orp he usz, 2004) le ve le i ben (Le ve lek a Már vány-ten ger part já ról), 
s nem utol só sor ban a Ke reszt és ko szo rú (Orp he usz,  2006) kris tály tisz tán csör ge de zõ, 
a ma gyar pró za po é ti kai ha gyo má nyo kat ma gas szin ten foly ta tó, ön élet raj zi jel le gû visz-
 sza em lé ke zé se i ben. A mû al cí me – Bú csú a XX. szá zad tól – pon to san jel zi, hogy az 
ön élet rajz mi kép pen fo nó dik egy be a szá zad tör té nel mé nek sok fé le kép pen de ter mi nált 
hely ze te i vel. Hárs Er nõ ma gán ki adás ban meg je lent el sõ vers kö tet ét (Mo za ik, 1944) húsz 
év ké sés sel kö vet te a má so dik, az iga zi be mu tat ko zást je len tõ, ver se ket és mû for dí tá-
so kat egy aránt tar tal ma zó Csil lag óra (Szép iro dal mi, 1964). A két könyv meg je le né se 
közt el telt idõt kön  nyû len ne iro dal mi szem pont ból med dõ év ti ze dek nek mi nõ sí te ni, ám 
az ilyen ér tel me zés nek fé nyes cá fo la ta ma ga a köl tõi pá lya. Töb bek közt azért is, mert 
Hárs Er nõ ugyan a „ka to nás ko dás, se be sü lés, há zas ság kö tés, ál ta lá nos anya gi ki lá tás ta-
lan ság” okoz ta bo nyo dal mak mi att az eg zisz ten cia te rem tés kény szer pá lyá ján moz gott, 
ám iro dal mi ter ve i nek meg va ló sí tá sá ról nem mon dott le. S az már egy iga zi kis ma gyar 
ab szurd, hogy a ma gyar ó vá ri pi a ris ták nál érett sé gi zett, nyel ve ket be szé lõ, köz gaz da sá gi 
dip lo mát szer zett fi a tal em ber, aki nek ap ja „Fri gyes fõ her ceg ura dal má nak volt al kal ma-
zott ja”, s így ke rült „az osz tály ide gen ség sze mét domb já ra”, aki nek öc  cse „a nyo mor elõl 
kül föld re tá vo zott”, vé gül – a ’45 utá ni szak em ber hi ány nak kö szön he tõ en – dip lo ma ta 
stá tus ban dol go zott (dol goz ha tott) a Kül ügy mi nisz té ri um ban. A köz gaz dász dip lo ma ta, 
aki a nem zet kö zi vál la la tok (ma úgy mon da nánk, hogy mul ti na ci o ná lis cé gek) hely ze té-
vel és sze re pé vel fog lal ko zott s e tárgy ban köny vet is írt, épp sok irá nyú ér dek lõ dé sé nek 
kö szön he tõ en csak ne he zen kap ta meg a te het sé gé nek ki já ró fi gyel met és meg be csü lést. 
Mind ezek da cá ra Hárs Er nõ  köl tõi pá lyá ja (rész ben a kül ügyi szol gá lat ból va ló tá vo zá-
sá val is ma gya ráz ha tó an) két ség kí vül meg in dult és fo lya ma to san ível fel fe lé. 

A Sza bó Lõ rin cen is ko lá zott köl tõ ko runk egyik leg so kol da lúbb és leg je len tõ sebb 
mû for dí tó ja. Út tö rõ jel le gû vál lal ko zá sok egész so ra fû zõ dik ne vé hez. Ne ki kö szön het-
jük (töb bek közt) két vi lág hí rû eposz (A lusiadák, A meg sza ba dí tott Je ru zsá lem) nagy-
sze rû ma gyar for dí tá sát, de kulcs sze re pe volt  a ma gyar köl té szet leg jobb ja it moz gó sí tó 
fe ke te-af ri kai an gol nyel vû köl té sze ti an to ló gia meg szü le té sé ben (Fe ke te lán gok). S még 
nem be szél tem a vi lág iro da lom ze nei elõ adás ra is al kal mas dal köl té sze té nek kü lön le ges 
kí vá nal ma kat tá masz tó for dí tá sá ról (Pl. Liszt Fe renc dal szö ve gei). A ko ro kon, nyel ve-
ken (la tin, né met, fran cia, an gol, olasz, por tu gál stb. át íve lõ, a klas  szi ku sok tól (Pet rar ca, 
Goe the) a mo der ne kig (Gottfried Benn stb.) ter je dõ mû for dí tói élet mû mé re te i rõl né mi 
ké pet ad, hogy a köl tõ vá lo ga tott mû for dí tá sai két kö tet ben (Ár nyak a bar lang fa lán I., 
II.) je len tek meg.

A mû for dí tás azon ban, bár men  nyi re is fon tos ré sze Hárs Er nõ élet mû vé nek, nem sza-
kít ha tó el a köl tõi élet mû tõl, hi szen e két te rü let (sa ját köl té szet és mû for dí tás) kö zött  
jó val szo ro sabb a kap cso lat, mint azt a kül sõ szem lé lõ fel té te le zi. Töb bek közt azért, 
mert – mint ezt több klas  szi ku sunk is hang sú lyoz ta – min den ki csak a ma ga köl tõi rang-
ján ké pes for dí ta ni. A jó köl tõ te hát ké pes va ló di, ma gas köl té szet té pá rol ni a for dí tás ra 
ki sze melt (s nyil ván a lel ki ro kon ság együtt rez gé se alap ján ki sze melt) mû vet. Bo tor ság 
len ne, ha épp er rõl, az utol já ra em le ge tett szem pont ról fe led kez nénk meg. Hárs Er nõ szi-
lárd er köl csi vi lág ké pe szin te von zot ta for dí tói mû he lyé be azo kat a mû ve ket, ame lyek a 
ma em be ré nek is szi lárd ka pasz ko dót ad hat nak ön ma ga mé lyebb át élé sé hez és (ami en nél 
több) meg ér té sé hez. A mû for dí tá so kat és a sa ját mû ve ket nyil ván va ló kü lön bö zés ü k el le-
né re is ös  sze kap csol ja a  ho mo moralis fe le lõs sé ge.

Ez a szem pont Hárs Er nõ ko rai lí rá já ban ugyan úgy fel fe dez he tõ, mint az õszi kék 
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da rab ja i ban. Mód sze re a múl tat és je lent egy be fény ké pe zõ idõ szem lé let, amely ki tá gít-
ja a vers ke re te it. Minden nek tu dá sa a ha gyo mány ba ol tott mo dern ség kö ve tel mé nyét 
tá maszt ja a köl tõ vel szem ben. Ez a faj ta nagy lá tó szög vég sõ so ron a ko rok, ér zel mek 
egy más ra, egy más mel lé fény ké pe zé sét je len ti. Az ér zel mek pil la na ta i ból szer kesz tett 
áb ra az ér zel me ken tú li ál ta lá nos böl cses ség irá nyá ba mu tat. A min den ség rá csai közt 
cí mû vá lo ga tott vers kö tet nek (Orp he usz, 2000), mely nyolc vers kö tet lí rai es  szen ci á ja, 
egyik, kü lö nö sen so kat mon dó ver se az Árny já ték cí mû hatté te les szám ve tés, amely ben 
jel lem épí tõ, vi lág kép tá gí tó in tel mek fo gal ma zód nak meg: „ …a mag nak meg kell hal-
nia, / hogy gyõz zön a vi rág zás. / S mert gyö ke re id ben se nép / nem tá mo gat, se nem zet, / 
ma ga dat kell min den ki ért / ha lá lig kép vi sel ned.” De ér de kes az is, ahogy egyén és kö zös-
ség di a lek ti ká ját ér tel me zi: „Ha tár ta lan ha zá ban él, / kit el ta szít egy or szág, / csak ál mát 
üti, mint a vér, / idõn ként át a hon vágy.” Hárs Er nõ köl té sze te mi köz ben vég kö vet kez te-

té se i ben tö mör, böl cse le ti jel-
le gû fel is me ré se ket fo gal-
maz meg, va ló já ban az 
em be ri kül de tés re kon cent-
rál. Ho gyan s mi képp bír-
juk ki a lé te zés fe szült sé-
ge it, ho gyan vi szo nyul-
junk az el mú lás hoz, em be-
ri vé ges sé günk höz s a koz-
mosz ha tár ta lan sá gá hoz? A 
már em lí tett A min den ség 
rá csai közt ezt a kér dés cso-
mót így ér tel me zi: „…lélek-
atommag, mit te hetsz e rend-
ben, / mely meg ter vez te szü-
le té se det, / s örök rá csok kal 
lá zít ma ga el len? / Tedd, 
ami nél kül él ned le he tet len: 
/ is merd meg sor sod tör vé-
nyét, s sze resd!” A köl té szet 
az em be ri lét ér tel me zés vég-
pont ja i ra jut va az „is merd 
meg ma gad” óko ri böl cses-
sé gé vel szem be sül. Ugyan-
ak kor azt is vi lá go san kell 
lát ni, hogy a fi lo zó fia spi-
rál íve in vé gig ha lad va, min-
dig más hon nan, min dig egy 
ma ga sabb lét sík ról pil lant-

juk meg a ko rább ról is mert ta ní tá so kat, me lyek vég sõ so ron az élet koz mi kus kép le tét, 
a sze re tet tör vé nyét fo gal maz zák meg. Hárs Er nõ köl té sze te er rõl  a ki vé te les ma gas la ti 
pont ról ér tel me zi éle té nek ap ró-csep rõ ese mé nye it, a sors kí nál ta élet hely ze te ket.

Hogy ez mi kép pen tör té nik, ar ra jó pél dá val szol gál nak a köl tõ õszi ke kor sza ká nak 
újabb, az utób bi évek ben meg je lent köny vei, így az Ál do za ti füst (Orp he usz, 2008)  és 
az Éle ted nél kül (Orp he usz, 2010) cí mû lí rai rek vi em, amit a köl tõ fe le sé ge, Sán dor Ju dit 
em lé ké nek szen telt. A hí res ope ra éne kes nõ, aki már sok év ti zed del ez elõtt el bú csú zott a 
ri val da fény tõl, most egy kar csú kö tet meg ren dí tõ ver se i bõl te kint ránk. Hárs Er nõ nem 
tit kolt cél ja, hogy meg örö kít se sze rel mük és há zas sá guk tör té ne tét. Azt, ami el mond ha-
tó, mint tör té nés, s azt, ami a tör té ne ten túl van, a han gu la tok éte ri kö ze gé ben, aho vá 
csak a köl tõ ver se ké pes fel emel ked ni. Ta gad ha tat lan, hogy az el mú lás em be ri drá má ja, 
föl di kül de té sünk iga zi ér tel me jó sze ré vel meg fejt he tet len. Hárs Er nõ köny ve vi szont 
nem csak a meg ren dü lés do ku men tu ma, ha nem a vi ga szé is, mely „Min den ara nyát / 
bú csú ra gyûjt ve, gló ri át / a saj gó Nincs-re tesz”. (Rek vi em szó ló hang ra).  

Hárs Er nõ az ér ze lem és a rá ció fi nom ki egyen sú lyo zá sá val egy a ma ga ne mé ben 
pá rat lan, a ni hil és a re mény te len ség ör vé nye i vel szem ben min den ízé ben élet pár ti köl té-
sze tet, sok ágú élet mû vet al ko tott, mely lám, épp a kö zel múlt ban meg je lent kö te té vel is 
bi zo nyít ha tó an, fo lya ma to san je len van iro dal munk ban. Ad jon az Is ten a ki lenc ven éves 
Hárs Er nõ nek to váb bi erõt, egész sé get, mun ka ked vet! Élet mû ve pe dig mi nél szé le sebb 
kör ben jus son el az ol va sók hoz! Mert nem csak ke nyér rel él az em ber.


