
ELTÁVOZOTT KÖZÜLÜNK HAT ÁR
GYŐZŐ ...
0914. november 13. - 2006. november 27.)

Épp csak betöltötte 92. életévét, amikor elszólí
totta a halál. November 27-én délután hunyt el
szívelégtelenségben a wimbledoni otthonához
közeli St. George's kórházban; alig tíz nappal
élve túl hetvenkilenc esztendős felesége, Prágai
Piroska halálát, aki ötven éven át volt hűséges

társa jóban-rosszban. Végső közös nyughelyük
- utolsó kívánságuknak megfelelően - hazai
földben lesz; hiszen ők Londonban is Kis-Ma
gyarországot (Hongriuscule) teremtettek maguk
köré ...

November 13-án, Határ Győző születésnap
ján Károly főherceg ünnepi fogadást adott a St.
James-palotában a Londonban élő 1956-os ma
gyar emigránsok tiszteletére. A műsort a Lon
doni Magyar Kulturális Központ szervezte 
több hazai művész is hivatalos volt rá. Piroska
természetesen súlyos betegsége miatt már nem
Iehetett jelen; de ekkor még senki sem gondolta,
hogy pár nap múlva halott lesz, s kisvártatva
követi őt mindnyájunk "Győző bácsi"-ja is.
Mint a legendás Philemon és Baucis - immá
ron végérvényesen összetartoznak ők az Örök
kévalóságban. Hongriuscu/e örököse pedig a
magyar állam - reméljük, jól sáfárkodik majd
vele, s bázist teremt a hazai alkotóművészek

angliai tartózkodásához. lehetőséget biztosítva
a magyar-angol kulturális kapcsolatok elmélyí
téséhez....

Határ Győző egyike volt 20. századi legna
gyobbjainknak - azoknak, akik idejekorán fel
ismerték és megszenvedték mind a jobb-, mind
a baloldali téveszmerendszerek s az azokra
épülő diktátúrák ember-gyilkos, sátáni arcula
tát. 1942/44-ben éppúgy a "börtönköztársaság"
lakója volt, mint 1949/52-ben; ekkor szerzett él
ményei, tapasztalatai végigkísérték egész éle
tén, s forrásai lettek számtalan művének, ame
lyekben a világ "ördögi" arculatáról rántotta le
a leplet. Lázadó szellemalkata megóvta attól,
hogy bármiféle politikai vagy művészi hierar
chiába beépüljön. s hogy alávesse magát az esz
tétikai és közízlésbeli - különféle, éppen diva
tos - "kánonoknak" . Miközben otthonosan
mozgott a leghétköznapibb valóságsíkokon (is),
kitágította a (művészi) közlés határait az ontoló
gia és a társadalombölcselet irányában, rálátást
kínálva az élet alapproblémáira. a multiverzum
működésének sajátos törvényeire. Enciklopé
dikus alkotó volt abban az értelemben, ahogy J.
Joyce-ot, E. Poundot, T. S. E/iotot, J. L. Borgest an
nak tartjuk - monumentális életművébenkiraj-
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zolódik apokaliptikus korunk minden ellent
mondása, a pozitív értékek világméretűveresé
ge, a Jóra törő szándékok végérvényes (7) ku
darca. Tudatosan elszakadva a klasszikus
tradíciótól. újraértelmezte a kultúrtörténeti to
poszokat. mitológiai szimbólumokat; új, szokat
lan összefüggésekbe ágyazva őket, szintézist te
remtett ősi és modern között, jelezvén, hogy a
történelemben ciklikusan minden megismétli
önmagát (ahogy Madách mondta: "Más név
alatt a végzet ugyanaz"). Az eszmék-téveszmék
jönnek és mennek, szétporlanak, majd kaotikus
kavargásban vissza-visszatérnek (Nietzsche:
"örök visszatérés"!).

Nyelvének absztrakció és az empíria határ
mezsgyéjén lebegő metaforikus rétegzettsége
többféle - sokféle! - értelmezési lehetőséget

enged meg, a befogadók élettapasztalata, mű
veltségi szintje, a hagyományos és a modern
kultúrában való jártassága alapján. Mint az
avantgárd legnagyobbjai, Határ Győző is le
rombolta a művészeti ágak, műnemek, műfajok
közti határokat, megkísérelte áthidaini a szaka
déket élet és irodalom között; bevonva a megje
lenített életanyagba az archaikus kultúra, az
őspogány életérzés és hagyomány, valamint a
magasabb intellektualitás dimenzióit. Fantaszti
kus-szatirikus, illetve filozófus-regényei, böl
cseleti opusai. drámái - az ironikus társadalmi
művektől a lételméleti bohózatokig. az élet ab
szurditását sugalló kamara-daraboktól a monu
mentális, kilenc részes, a Gonoszság világmére
tű diadalát megjelenítő Go/ghelóghiig -, vala
mint lírai oeuvre-jének páratlan gazdagsága a
magyar irodalomban kivételes, csak legna
gyobbjainkra jellemző szellemi termékenység
ről tesznek tanúbizonyságot.

Látásmódjának egyik legfontosabb, megkü
lönböztető jellegzetessége ("diff~rentia specifi
ca" -ja) a tudatalatti és a tudatos EN egységének
felismerése c'egész testünkkel gondolkodunk").
Tisztában volt vele, hogy mélytudatunk - "he
tedik érzékszervünk" - sokkal többet sejt meg a
léttitkokból. semmint azt racionálisan felfoghat
nánk. Eppen ezért a ráció-intuíció kettősségé

ben gondolta végig a lét univerzális szellemi
tartalmait. ontológiai aspektusból véve szem
ügyre a világjelenséget. "Beavatott" -nak tartotta
magát, de nem abban az értelemben, mint a
nagy gnosztikusok-misztikusok, s nem is úgy,
mint az antropozófusok - "transzcendentális
titkok" kutatójaként. Sokkal inkább "claire
voyance", azaz "tisztánlátó" volt (Makkai Ádám
nevezte így őt és Weöres Sándort): az ösztönös
megsejtéseket beemelte a tudatba, egyszerre vi
lágítva át racionális-irracionális szféráinkat.
Nem hitt semmiféle "fejlődés"-ben: ellenkező-



leg: hanyatlásnak, "süllyedés"-nek tartotta a je
len világállapotot. Többször hangoztatta: a fel
világosodás "haladás"-illúziójának végérvénye
sen befellegzett; ugyanakkor a racionalizmus
mint vizsgálódási módszer az intellektus leg
fontosabb eszköze a világértelmezésben. Onma
gát "agnosztikus"-nak vallotta, "valláson kívül
élő sevallású"-nak, aki elsősorban arra hivatott,
hogy az értelem erejével leleplezze a társadal
mi-történelmi-ideológiai hazugságokat.

Nem hitt semmiféle utópiában. Ugy vélte:
életutunk a legbensőnkben szunnyadó erőfor

rásokból bomlik ki; minden sorsfordulónak 
pozitívnak, negatívnak egyaránt - bennünk
magunkban rejlő oka, későbbi pályánkra nézve
alakító hatása van. Mélytudatunk - virtuális
tartalékait mozgósítva - legnagyobb válsága
inkban (is) segítségünkre siet: leküzdi a meg
próbáltatásokat. Természetesen, csak egy hatá
rig; hiszen a halállal szemben "mindannyian
vesztesek vagyunk". A .hatarolágia" egyik leg
fontosabb nóvuma bizonyára a személyiség
biopszichikai-fiziológiai alapjainak tudatosítá
sában, szellemi meghatározottságunk, lelki in
dítékaink életalakító szerepének felismerésében
rejlik.

"Társtalan" volt Határ Győző a magyar iroda
lomban? Nem egészen; hiszen az 1945-től

1948-ig tartó szabadabb, még a "demokratiz
mus" ígéretét magában hordozó időszakban

szoros szálak fűzték az Ujhold köréhez és a
Szentendrei Iskola modernjeihez. A népi-urbánus
ellentétet már akkor "a provincializmus lidérc
nyomásának" tartotta; ő a Hamvas Béla, Szabó
Lajos, Tábor Béla, Török Sándor nevével fémjelzett
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ezoterikus iskolával rokonszenvezett leginkább.
Weöres t, Szentkuthyt távolabbról ismerte-becsül
te. De a "fordulat éve" (1948) mindannyiukat
félresöpörte. s ők hosszú ideig tartó belső szám
űzetésben alkották meg világrangú életművü

ket. Határ Győző pedig - börtönévei után 
1956 decemberében Piroskájával együtt elmene
kült az országból, nehogy a sírig tartó elhallgat
tatás csapdája záruljon köré. Londonban
(Wímbledonban) sorra születtek remekművei,
amelyeket az Aurora Ezoteria sorozatban maga
nyomtatott-adott ki; s amelyekről szülőhazája

oly sokáig nem akart tudomást sem venni. A
Sors kegyelme folytán azonban mégis "hazatér
hetett": 1989 novemberében - 75. szűletésnap
ján - a Magyar Köztársaság Aranykoszorúval éke
sített Csillagrendjével tüntették ki; 1991. március
lS-én pedig megkapta a Kossuth-díjat. Azóta
számtalan fontos - szakmai és állami - elis
merésben, díjban részesült; 1993-ban a Széchenyi
Művészeti Akadémia tagja lett, 1994-ben pedig,
80. születésnapja alkalmából Gyomaendrőd

(szülővárosa) díszpolgárává s a lvJiskolci Egye
tem díszdoktorává avatták. Az Irószövetség,
amelyból 1949-ben kitiltották, 2005-ben , az
"Orökös Tag" cimet adományozta neki. Elet
műve befogadása, feldolgozása folyamatban
van; a DigitálisAkadémia honlapján bárki megte
kintheti. olvashatja-letöltheti vaskos opusait. A
21. század talán leveszi róla az "eretnekség" bé
lyegét, s oeuvre-je eszrnélkedésűnk,a Iétproblé
mákról való gondolkodásunk fő forrása lesz.
Helye máris ott van a Halhatatlanok között.
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