
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.
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