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Határ Győzö Wimbledonban él, otthonát "Hungarioscole"-nak, kis Magyarországnak neve
zi, onnan azonban kénye-kedve szerint kalandozza be a nagyvilágot, fantáziája nem ismer
.térbeli, időbeli korlátokat. Hosszú és fáradságos munkával tudnánk csak felsorolni a mü
. veivel kapcsolatos megfejtési és értelmezési kísérleteket. "Nehezen olvashatónak", "rejté-
lyesnek" éppúgy nevezik, mint "ösztönzőnek",s mintha ö maga is növelni akarná a találga
-tások számát: egyik legutóbbi előadásábanbúcsút vesz olvasóitól, akik - mint írja - amúgy
sem olvassák. Amire vállalkozott, tulajdonképpen a világirodalomban is egyedülálló kísér
let: el akarja söpörni a műfajok fejlödése során keletkezett határvonalakat, s visszaállítaná
a gondolkodás olyan ösállapotát, amikor az író filozófus is volt, s avilág jelenségeit, tényeit
egyszerre írta le és értelmezte. Heidegger abban látja a modern gondolkodás csődjét, hogy
megfeledkezett a létezés és a létező egyenrangúságáról. Határ Győző ennél távolabbra
nyúl, s visszaálmodja azokat az ősi korszakokat, amelyekben a lét tere, ideje és maga a lé
tezés is primér egységben szunnyadt. Hogy ezt a paradicsomi állapotot vissza lehessen állí
tani legalább az emberi tudatban, ahhoz nem bölcseletre és bölcselkedésre van szükség,
hanem az ember történeti útjának visszaálmodására. S ez az álom vagy vízió létrejöhet
bármelyik műfajban, drámában éppúgy, mint versben, regényben vagy filozófiai traktátus
ban. A legtöbbet mínderröl kétségtelenül a Golghelóghi drámafolyamában mondja el. Erre
az idótlenségre, teljesség igényre utal Weöres Sándor Határ Győzőnek írt verse is:

Mióta él a magyar imádság és káromkodás,
valami hivja; idézi, kelti Határ Győző szavát.
Nyéki Vörös Mátyásban vagy Vályi Nagy Ferencben
már ott ébredez ez a beszéd.
És kellett hozzá London
és francia meg angol költők szédülete
és angyala s ördöge, vagy csak kerti szuszogása,
hogy megszülessen ez az új s nem új,
ez az ó s nem ó
meditáció,
vízió,
nem prae- és nem post
desztináció.

Árulkodó is, fontos is az a cikke, melyet 1972-ben írt Tom Stoppard Jumpers című darab
járól, melyet az Old Vic együttese játszott s vitt sikerre. Filozófia a szinpadi pellengéren .:..
ezzel a címmel jelent meg Határ Győző lelkesült beszámolója. Nem az váltotta ki ujjongá
sát, hogy a szerzö h9zzá hasonlóan "alI round"-alkat, azaz mindenből készül, az apokrif
evangéliumi szövegekböl éppúgy, mint Tertullianusbál vagy Wittgensteinből. Még csak
nem is optimizmusa miatt ünnepelte, "ami pedig oly jóleső az avantgarde pesszimizmusá
nak olcsósághullámában", hanem azért, mert Tom Stoppard "tudatában a lét mint élmény,
mint emberréválás-és-elmúlás szükségképp elegendő: filozófiai kifejtés és indoklás nélkül
is elegendő ahhoz, hogy igazolja önmagát; hogy ne kívánkozzunk folyvást, nyavalygósan
»nem lenni«, ha egyszer már vagyunk, s hogy a ránk leselkedőezer veszedelem közepette is
élni érdemes és jó legyen". S mindezt Tom Stoppard "a legelvontabb régiókban is" sziporká
zó,tapintható, hajlékony nyelven adja elő, fittyet hányva a megszekott és természetesnek
vett homálynak és élettelenségnek.
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Határ Győző írásmiivészetének kulcsfontosságú momentumához érkeztünk. A nyelv
szinte lángoló szeretetéhez, könnyed és megejtően kedves kezelésmódjához. Miközben ha
zai íróberkekben nem ok nélkül merült fel Herder fenyegetőjóslatának képe, Határ Győző
a maga vfrtuális Magyarországában igazi nyelvteremtő és nyelvújító. Míntha azt akarná bi
zonyítani, hogy amit az ember egyszer elgondolt, legyen bármilyen bonyolult is, ki tudja fe
jezni, s mert a nyelv az egymás közötti érintkezés eszköze, úgy mondja el, hogy a befogadó
ne csak megértse, hanem visszhangozzék is a lelkében.

A szó azonban nemcsak kapcsolatteremtőfunkcióval bír munkáiban; ösztönző is. Zuhata
gokból, szinte kényszerítő sztereotípiákból alakul a mű, amely így nemcsak az írói prekon
cepció kifejeződése,hanem a pillanatnyi felfokozott lelkiállapoté is, melyben Határ Győző

alkotásai születnek. A filozófiai meggondolások éppúgy táplálói, mint a szavak szerelmes
tiszteletének átélése. Ez a bőség, a már-már túlcsorduló önkifejezés lehetövé teszi azt is,
hogy .az író számára megszanjék minden tabu, s amit esetleg az egész emberiség szorgal
mas munkával felépített az évszázadok folyamán, azt egyetlén niondattal ledöntse, eltapossa,
megsemmisitése. Határ Győzö nem is titkolja, hogy szemben áll mindenfajta kötöttséggel.
nosztalgiával, s az értékek új rendjét igyekszik megteremteni. Ezek hierarchiájában első
helyre teszi a megingathatatlan keménységet, a kérlelhetetlenséget. Jóságunk, megértésünk
egyben sírásónk is - hirdeti kivételes ékesszólással. A fenyegető spengleri jóslatot, az
"Untergang des Abendlandes" riasztó képét az/egész európai civilizációra érvényesnek érzi,
sőt mindenfajta civilizációra, amelynek hagyományai vannak, s amely e hagyományok ta
laján igyekszik továbbépíteni önmagát.

Térjünk azonban vissza magához a kifejezéshez, ahhoz a már-már varázslatos nyelvhez,
mellyel mindezt elmondja. Mert a nyelv kezelésében Határ Győző valóban teremtő művész,

A szavakat úgy rakja egymás mellé, mint zeneköltő a hangjegyeket. képzeletében egész or
keszter zeng, s a kész müalkotás szövete nemegyszer valóban .hatalmas zenekari tablóra
emlékezteti olvasóját; e mü nem a részletekből nyeri erejét, hanem az egész összehangzás
ból, s csak a rendkívül aprólékos stílusvizsgálat mutatná ki a részekben rejlő finomságot.
Semmiképpen nem véletlen, hogy zenei hasonlattal élünk művei kapcsán: évekig kacérko
dott a gondolattal, hogy zeneszerző lesz. Persze ez éppolyan kitérő kalandos életútján, mint
az építészmérnökség. Elvégezte a müegyeternet, de némi késedelemmel, mert az egyetem
könyvtárában filozófiai művek akadtak a kezébe, s ezeket kezdte 'olvasni, egyre szenvedé
lyesebben, mohó kíelégületlenséggel, S ezt a szokását azóta is megőrizte: életműve rend
szertelen, mégis szerves egységet alkotó filozófiai eszmefuttatás, amelynek két fontos eleme
az előzmények szakszerii és ironikus bírálata, § egy olyan új gondolati szerkezet építése,
mely inkább gyakorlatias, tehát életelveket akar adni, nem teóriát.

Miifajait nem lehet elkülöníteni egymástól, ezek az építmény illeszkedő téglái. Már a
kéziratban maradt Csodák országa, Hátsó Eurázia regény és traktátus, líra és epika sajátos
elegyében jeleníti meg írójának meglehetősen pesszimista történetszemléletét. E könyve
okozta különben életének első vargabetiijét:gépelt és bekötött példányait elkoboztak, őt

magát pedig börtönbe vetették 1944-ben Budapesten a nyilasok. Néhány megmaradt da
rabját a felszabadulás után sikerült összegyújtenie. a régi Hadik-laktanya lebombázott bűn
ügyi levéltárának romjai között. Egyébként életrajzának izgalmas ténye az is, hogy részese
volt az 1944-es sátoraljaújhelyi börtönlázadásnak. De nemcsak e korai "regényfolyam"
mutatja a tudatos müfaji sokféleség jegyeit, hanem verseskötete, a Liturgikon és regénye, a
Heliáne: is. Ez utóbbit úgy emlegetik, mint az első és egyetlen magyar szürrealista regényt.
Ismerve azonban Határ Győző ódzkodását mindenféle izrnustól, melldöngető irányzattól.
alapos okunk van feltételezni, hogy az álom e regényben valóban álomként funkcionál s
nem a szürrealizmus kötelező kellékeként. Aki a freudizmusról oly könnyedén jelenti ki,
hogy vajákos, aligha kacérkodik a szürrealizmussal, legfeljebb egyik-másik eszközét hasz
nosítja.

Határ Győző egységesen gondolkodik az irodalomról; olyan lehetőségnektartja, melynek
segítségével az ember szembesülhet a gondolkodás történetének hibás lépéseivel, s önma
gával is. Az írás nemcsak önkifejezés, hanem kísérletezés is, melynek során új önmagunk
kal, egy romolhatatlan emberi lénnyel találkozhatunk. 1948-ban jelent meg az írónak né-
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hány "műhelyforgácsa".Azóta is hűséges maradt az abban kifejtettekhez. s bár szemlélet
módja egyre érettebb, filozófiai ismeretei egyre tágasabbak, kritikája mind maróbb lett,
maga az írás, a gondolatok közlésének kifejezésmódja és az önigazolás szándéka aligha
nem megőrizte azt az ars poeticát, melyet itt fejteget:

Írni annyi, mint

megszabadulni az irodalmi előképektől
megszabadulni saját gondolataink "propagandájától" - attól az önkéntelen részre

hajlástól, amely gondolatainkkal egyidőben felmerül
onkisérletezni
kívülről körülbámulni a tébolydának azt a szárnyát, amelynek hailamositott, tisz

teletbeli vendégei volnánk, mint alkati jegyeinél fogva minden anyától-született
ember

körülmerészkedni és vállalni veszedelmeit - cserébe az elengedésért
feldolgozni az elengedés üzenetszerü villanásait
vállalkozni a lehetetlenre és ezt az elengedettséget párosítani a legnagyobb ön-

kontrollal .
meghonosítani az onkontrollt; mint valami szöveg fölötti vészbíróságat
átugorni a bénalábú szillogizmusok feje fölött rövidíteni
a legmesszebbre hatoló gondolattal vágtami a távolugrás lábán; kiejteni a közbe

tolongó másodlagost
nem visszarettenni attól, ami nyugtalanító
következetesen elkanyarodni az engedményektől, ahol a szokványban lubickolák, a

'piacról éldk, a routinier-k: csak természetes, hogy Jobbat' alkotnak
hátatfordítani a legkisebb ellenállás irányának
nem önéletrajzot írni, mégkevésbé azzal kezdeni:
a közöttünk-valók megismerését izgalmasabbnak találni a magunk megismerésénél
minél kevesebb önéletrajzi elemmel a mennél teliesebb alkotásra törekedni
felfedezni az írásművészet fajlagos eszközeit
lemondani az első tíz évben elrontott mázsányi papír szerzái önelégültségéről
megszeremi irdatlan mesterlevelét annak a legátfogóbb, legkodijikálhatatlanabb

szépmives mesterségnek, amelynek lehetetlen felállítani egyetemi fakultását
a műfajproblémát nem a müvészet felől, hanem a végveszélybe jutott emberiség

gandia felől, a sorsprobléma - és végső fokon a bölcselet felől megközelíteni

Aki Határ Győző titkát akarja megfejteni, alighanem e régi íráshoz térjen vissza, az itt meg
fogalmazott program magyarázza a későbbi múveket, a Golghelóghi-t (1976) éppúgy, mint
az Özön közöny-t (1980), vagy az Intra muros-t. Amit mi szokatlannak, teljesen egyéninek.
minden hagyománnyal való éles szakításnak érzünk" voltaképp egy átfogó program része,
mely sosem riad vissza a nyugtalanító, axsokkoló-jelenségek ábrázolásától, és a maga szem
lélete szerint igyekszik kikövetkeztetni, leírni, megragadhatóvá tenni az úgynevezett sors
problémákat, melyeket nem abban az értelemben kell értenünk, ahogy Németh László
használta, hanem egy döbbenetes egyetemesség igény megvalósulásaként: az író magára
veszi az emberiség sorsának minden gond)át~.baját, abban a paradox reményben, hogy az
irodalom nemcsak tüneti kezelésüket adhatja, hanem képes teljes gyógyításukra is, feltéve,
ha elszakad eddigi kiindulópontjától, gyökereit a bölcselet talajába ereszti, s onnan ter
mékenyül meg újra és újra.

Amikor így vívódott műhelyproblémáival,íróasztalának fiókjában készen álltak már azok
a művek - legalábbis egy részük -, melyek e célkitűzés jegyében születtek. Mert nemcsak a
megjelent Liturgikan-t és Heliáné-t írta meg Határ Győző 1949-ig, hanem a már .ernlített fi
lozófiai traktátust, a Pantarbesz-t is, az Anibel című regénytrilógia első részét, s Az őrző
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könyvé-t. És bár e múvek nem egyszerre jelentek meg, hanem szeszélyes egymásutánban,
mégis ezek jelzik az írónak azt a korszakát, amikor egy Új apokalipszis sejtelme kísértette, s
a szörnyű látomás sugallatában alakította ki stílusát, amely a maga szabálytalanságában,
töredezettségében mintha ugyancsak a hagyományos értékrend bomlását sejtetné. Az
Anibel-ben már csak káprázatként úszik át az égen a hajdani, aranykori bőség és békesség
megtestesítöje, a diadalmas Magna Mater alakja; a Pantarbes: pedig a világra boruló sötét
ség komor látomásával végződik, olyan korszak rajzával, melyből minden emberi érték
hiányzik. Az őrző könyve megírásával is azt szuggerálja, hogy a logika hagyományos alak
zatai felbomlottak, s az emberi megismerés már nem is töredékes, hanem végérvényesen
korlátozott.

Ahhoz, hogy megértsük, miért ilyen kiábrándult író Határ Győző, emlékeztetnünk kell
írásmúvészetének, egyéniségének egyik legfontosabb jellernzöjére: e bámulatos tudású em
ber a dolgokat és jelenségeket érzelmi szinten éli át, s úgy is ábrázolja. Személyes keserű

ségének. élete kisiklásainak tudata felfokozott erővel hatja át irodalmi alkotásait. S ugyan:
ilyen gáttalanul talalt rá az ebből való menekülés egyetlen értelmes és emberi lehetőségé

re, amikor a vélt és valódi egyéni sérelmeket, érzéseket és felismeréseket általánosítani
igyekezve egy ftftív személyiséget és történeti helyzetet teremtett, hogy e sors és környeze
te tükörképében mondhasson el mindent az életről és a létről. A Golghelóghi-tegyszerre
jellemzi az eszmélkedés és az ábrázolás szándéka; a filozófiát páratlanul érzékletes nyelven,
színte zuhatagos bőséggel fejezi ki Határ Győző, ékesen cáfolva azt, hogy nyelvünk nem al
kalmas az elvont gondolkodás adekvát kifejezésére. Hogyne volna alkalmas! - mondja és
hirdeti. - Csak le kell szállnia trónusairól, és bele kell vegyülnie az érző és a nyelvvel ere
deti természete szerint élő embertömegbe. Mert Golghelóghi "egy a millióból", aki a rnesék
legkisebb fiaként nekivág a nagyvilágnak. mindig az embervegetáció középpontjában él és
mozog, ez a közeg segíti hozzá, hogy a világ jelenségeit értelmezni tudja.

Maga a Golghelóghi azt is bizonyítja, hogy az" író nemcsak nyelvi közeget teremt hősei

köré, Amelyben a maga írói természetét éppúgy próbára teheti, mint általában a nyelv haj
lékonyságát és teherbírását, hanem a történet felépítése során mozgósítja a múlt müvésze
tének a használat során már egyértelművévált jelképét. Golghelóghi történetébe így játszik
bele - hogy csak egyetlen példáját említsük ennek az izgalmas írói eljárásnak - Goethe
"bűvészinasa", s abban az epizódban, amikor a teddide-teddoda ifjú hirtelen felbuzdu
lásában összetöri a korongoló mestermüveit, nemcsak a goethei előzményekre ismerhe
tünk, hanem a forma hirtelen felgyorsulása. lüktetése mintha Dukas közismert zenéjének
asszociációit keltené. Valóban .metafízikai burleszk" készülődik már a cselekmény leg
kezdetén, amint erre egyik méltatója figyelmeztet.

Ez a bűvészinas azonban nem véletlenül szabadítja el a pokol erőit, hanem szándékosan
akarja kipróbálni il rosszat. S hogy a gyengét és esendöt minél több változatában, minél
alaposabb megközelítésben ábrázolhassa az író, a főhős alakját kettéválasztja, s lőn

"Golghe1óghi, aki volt" és "Hasonmása - Arany-Golghelóghi - aki lett". Nem a modern mű

vészetben oly gyakori tudathasadásos ábrázolásmóddal próbálkozik itt, hanem azt akarja
egyértelművé tenni, hogy mindnyájunkban kettős én lakozik, legfeljebb az egyiket ritkán
engedjük szóhoz jutni. Holott a harmonikus emberi személyiség kialakításának épp az a fel
tétele, hogy meghallgassuk mindkét énünk érvelését. Ezt a kettősségben revelálódó látszat
egységet viszi majd ad absurdum az Intra muros-ban, amikor maga Határ Győző szakad két
részre, és a .,senior" és a "junior" eszmélkedik, vitázik az emberi társadalmakról, melyek.
mint e dialógusból kiviláglik - csak il látszat szerint fejlődnek, valójában (és ez az író egyik
kedvenc eszméje) a világ egy helyben topog, és mindent megtesz azért, hogy mohó ét
vággyal felfalja - önmagát. .Mert a Golghelóghi és a többi Határ-mű is annak a gondolatnak
erősen vitatható apológiája, hogy a világban s az emberi viszonylatokban a rossz mérhetet
lenülerősebb és "jobb", mint a jó. Rosszaságunk forrása - így Határ Győző -, hogy a jóra
törekszünk. Ez tesz gyengévé, s ez veszi el énünk természetes ellenállóképességét. A Golghe
lóghi tanítása szerint a világmindenség ura a nagy Szatanael. Ai ember pedig hiába próbál
kiszakadni a rossz vonzásából, voltaképp minden tettével őt igazolja, az ő dicsőségét szol
gálja. A világon ugyanis minden relatív, minden kornak megvannak a maga ideáljai, melye-
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ket a következő korszakok lázas, hagymázos álmoknak hisznek, s így tovább, egészen az em
beriség fennmaradásának végső határáig. Ahogy az Intra muros Korforduló című fejezeté
nek igencsak tömör megfogalmazása sugallja: "A lánglelkű ut6dokbóllesznek a gyagya elő
dök - a nagy eszményekböl a jeles ökőrségek".

A Golghelóghi már felépítésével és rendkívüli terjedelmével is azt bizonyítja, hogy Határ
Győző nemcsak drámáinak szereplöivel játszatja a történést, hanem a keret maga is játék:
.Judus", melyböl azonban az emberi szenvedés végső okaira következtethetünk. A kilenc
drámát magába foglaló Golghelóghi-ból éppúgy a passió magyarázatára következtethetünk,
mint a Sírónevető (1972) egyes darabjaiból. Valamennyinek az a közös jellernzöje - és ez a
gondolat Határ egész munkásságát áthatja -, hogy volt valamikor egy lehetőségekkel teli
ősállapot, melyet az ember önmaga rombolt le, amikor valóra akarta váltani a természet ősi

rendjében csak adottságként élő és funkcionáló virtuális világrendet. S amihez az ember
hozzányúl. azt elrontja. Vagy a gonoszságával, vagy a jóságával, vagy azzal, hogy tenni akar,
vagy azzal; hogy tehetetlen. A rossz győzelme eleve adott a világban - mondja mérhetetlen
s az olvasót kételkedésre ingerlő pesszimizmussal -, nincs mit tennünk ellene, legfeljebb
elmélkedhetünk okairól. Akötélvilág-ban olvassuk a következő árulkodó sorokat: "Nincs
más remény, csak amit elvesztettek, és nincs föld tinéktek más föld, csak a föld." S ha lega
lább halovány reménye volna annak, hogy a földet egy világszellem, vagy démiurgosz jó
irányba vezeti, s az emberiség fejlodése során valóban előre haladt! A történelem azonban
- az író szernlélete és ábrázolata szerint - ostoba, képtelen burleszk, senki nem menekülhet
eseményeinek képtelen logikája elől, még akkor sem, ha megpróbál kibújni a böréböl.

A Határ Győzővel foglalkozó, meglepöen gazdag és szerteágazó szakirodalomban gyakran
. felvetődik a kérdés: hová lehetne állítani sokkoló írásmüvészetét, kik lehetnének világiro

dalmi rokonai? Mert sok egyéb paradoxona mellett életművének az a legrendhagyóbb jel
lemzöje, hogy miközben virtuóz módján kezeli anyanyelvét, s képzeletbeli "kis Magyaror
szágot" teremt Wimbledonban, melynek törvényeit a törvénytelenség, kohézióját a szabály
talanság jelenti, voltaképp világirodalmi és filozófiai törekvéseivel kelt igazán figyelmet,
IJarabjaiban, drámafolyamában álom és realitás, bölcselet és irónia, fantázia és misztika
elegyedik szétválaszthatatlanul, mint Ionesco vagy Audiberti színházában. De e szuggesztív
és rnindenestöl mai keretek között egy modern madáchi tragédiát ír. Ő is végigkíséri az em
beriség történetét, művének hősei azonban nem Adám, Éva és Lucifer, hanem a "minden
kori emberiség", mely magába foglalja a jó és rossz princípiumát, s abban a tudatban él,
változik, kergeti a fejlődés illúzióját. hogy végül úgyis a rossznak kell diadalmaskodnia. Sa
játos lebegésr kölcsönöz drámai vízióinak, hogy Lucifer nincs jelen, csak Karinthy Frigyes
Luci Ferkója, aki azzal, hogy fütyül minden ideára, minden nemes törekvésre, a "nagy
Szatanael" majdani eljövetelének és minden nemes emberi törekvés bukásának hírhozója.
-Adám és Golghelóghi abban is rokonok (Faust doktorral is), hogy megízlelték a mindentu
dás gyümölcsét. Tapasztalásuk időpontjai azonban meröben eltérnek. Adám a múlt század
gyermeke, Golghelóghi viszont két pusztító világháború tapasztalatainak -birtokában lehet
a tagadás megtestesítöjévé, Ha Adámnak és az emberiségnek vigaszául szolgálhat az Úr
végső szava, e kései Adám fittyet hány minden biztatásnak. csak önmagában hisz, mert tud
ni vé li, hogy az emberiség a halál jegyese.

Határ Győző alakjai nem ismernek korlátokat. Sem tér, sem idő nem állhatja útjukat,
mert mindent tudni, mindent ismerni akarnak. Útjuk során makacs szenvedéllyel bizo
nyítja az író, hogy az emberiség önmagát bénította története folyamán, amikor államot
szervezett, amikor ideálokat tisztelt, amikor hitt a fejlődésben, s remélt egy majdani boldog
jövőt, mely hitének természete szerint itt a földön, vagy egy más világrendben követke
zik be. S ezt az-érzést műve akkor is belénk vési, ha jól tudjuk - nemegyszer figyelmeztet rá
-, hogy még hús-vér drámai alakjai is spekuláció termékei. Valósággal megpörgeti a törté
nelmi ismereteket, fonákjukról ábrázolva őket, s nyomatékosan igazolja e torz tükörkép ál
tal, hogy illúzióinkkal együtt nevetségesek vagyunk.

Nem hiszem, hogy ezen az úton követni lehetne-kellene Határ Győzöt. Óvatos kritikával
járhatjuk csak vele képzelt poklait. Ugyanakkor önismeretre nevel, arra kényszerít, hogy
sose elégedjünk meg a kényelmes közhelyek csábításával, a komfort érzésével, mellyel a
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civilizáció hiteget. S azt sem feledhetjük, hogy' - mint egyik méltatója említi - "a Golghe
lóghi csordultig van a mindent látó, mindent megértő. mindent megbocsátó mozarti mo
sollyal", azzal az érzéssel, melyet a búcsúzó Szabó Lőrinc fejezett ki oly magával ragadó
erővel.

Határ Győzőnek az a legfontosabb és minden múvéböl kicsendülő felismerése, hogy tu
dásunk viszonylagos, ismereteink korlátozottak. Termeszetesen leszúrhetünk ebből egy
végérvényesen pesszimista tanulságot is, mint ő teszi. De juthatunk vele ellenkező ered
ményre is. mint a "Junior" Határ az Intra muros-ban, amikor apja kiábrándult szavaihoz
mindig hozzá tud tenni valami gondolati többletet, bizonyítván. hogy az elrontott életet is
jóvá lehet tenni, s a hibázó, vétkes nemzedékek nyomában újabbak jönnek, kiknek talán
sikerül más irányba fordítani a történelem kerekét.

Abban a kivételesen szép és értö nekrológban. melyet T. S. Eliot halálára írt, idézi a költő

egyik kései versét, a Gerontion-t:

....... El-eltűnődöm

hány ravasz átjárója, cseles folyosója és
kijárata van a történetnek: csalóka becsvágyakat sugdosva fülünkbe
hiúságunk által vezérel. El-eltűnődöm:

olyankor ad amikor figyelmetlenül őgyelgünk s azt is
amit ad oly megtévesztő engedékenységgel hajítja, hogy I

csak vadabb éhségre indítja farkas vágyainkat.

Valószínüleg benne is mélyen visszhangzott Eliotnak az a gondolata, hogy a történelem teli
van kitérőkkel, "cseles folyosókkal", melyeknek saját kijáratuk van. Határ Győzö azzal a
kivételes szándékkal alkot, hogy költői érzékenységével, történeti tudásával és filozófiai
megihletettségével mégis tájékozódjék e járatokban, s kiutat. keressen azoknak is, akik kö
vetik ezen a szokatlan és merész úton. Meglehet, van a történelemnek egyenesebb, világo
sabb útja is. De e rejtett ösvények is hozzátartoznak, s köztük tájékozódva még biztosabbak
lehetünk a magunk haladási irányának helyes voltában.

A Pantarbesz záró elmélkedésének mottóját Paul Valérytől kölcsönözte: "A nagy szomjú
ság kétségkívül önmagának nyújt patakzó látomásokat." Írói világának túlcsorduló. gazdag
sága, szokatlan vegetációja azt tanúsítja, hogy Határ Győzöt is a folytonos szomjúság hajtja
előre. S ha nem hisz is a haladásban, s abban, hogy előre vezet az út, életműve élö cáfolata
mérhetetlen pesszimizmusának.

Antal Gábor versei

l. A Vilmos császár úton
volt az amadárbolt ...
Kirakatában egyetlen kalitka.

Nem kékmadarat árultak - kanárit!

Az a kanári rég már kékmadár.
(A bolt sarkában tömzsi kályha állt.
Oly felfűtölten, mint most a-halál.)

2. Járunk-kelünk mi, agresszív halottak,
a ködökbó1 kivont Lipót körúton.
Ülünk a széltől elvont,
hűs Rakovszky-parkban.
Szemben a Sriget. No, de
szemben kicsodákkal? -

Részlet a szerző Üiversek címü ciklusából.

201 .


