
Irodalom

Határ Győző: Görgőszínpad

Határ Győzöt a hazai olvasó elsősorban költe
ményei, elszórtan megjelenő novellái, esszéi és
három kiadott regénye alapján ismerheti. Pedig
müfordítói tevékenysége sem marad el az előbb

említettek rnögött, "Fordított L Steme-t (Tríst
ram Shandy, Sentimental journey stb.), Jack
Londont, Feuchtwangert, Pratolinit; spanyol
klasszikusokat - Quevedót, Solorzanót, Mateo
Alemánt stb. Rabelais teljes fordításán és kötet
nyi kommentárján dolgozott, amikor kitört az
56-os forradalom." (Határ) A Szent István Társu
latnál megjelent új kötete is műfordítás, ponto
sabban átköltés.

Ez alkalommal az angol középkor drámai
alkotásaiból kíván ízelítőt adni. Nyolc vallásos
tárgyú drámát olvashatunk a kötetben, melyek a
korhangulatot archaikus nyelvük, népies szö
kincsük révén idézik meg. Korhangulatot írok,
ám valójában a szakralitás titkai testesülnek meg
naiv, egyszerű, rusztikus nyelven, a teológia
szakinterpretációja nélkül.

A kötet nem véletlenül kapta a "Görgőszín

pad" címer. Ez a színjátszás már túllép a középko
ri templom keretein. A színpadot görgökön
gurítják a templom előterébe, majd a templom
elé, a körmenetekben, "hogy nemzeti nyelveken
és tájnyelveken, a hívek buzgó közreműködé

sével terjedelmes drámaciklusokká kerekedjék".
A francia és német nyelvterületen játszott

művekkel szemben "Angliában különleges
játékmód alakult ki, amely lehetövé tette a teljes
történet bemutatását egy nap alatt" - írja
Benedek András az Akárki címu, misztériumjá
tékokból, mirákulumokból összeállított kötet
magyarázó utószavában. Az angol területen
játszott műveket ugyanis ciklusokba szedve dol
gozzák fel és a jeleneteket a céhek (mind
egyiknek saját epizódja volt) a maguk szekerén,
görgőszínpadánadták elő. S "ily mödon a néZő

színről színre nyomon követhette a középkor
kegyes-jámbor Egyetemes tudását a világról,
megteremtését6l megítéltetéséig': Mind az em
lített utószó, mind pedig Határ Győző filológiai
lag precíz, világosan érthető előszava segíti a
szélesebb olvasóközönséget a letűnt világ újra
élesztésében, s a hagyományok ápolására buzdít.
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A mai színháztudomány szerint a görög
dráma, a hivatásos komédiások, jokulátorok te
vékenysége mellett az új színjátszás harmadik
gyökere a vallásos színjáték. így tehát a mű

kézhezvételekor figyelembe kell vennünk azt is,
hogy a kezdeteknél járunk, és nem várhatjuk a
shakespeare-i előadás sokoldalúságát, gördülé
kenységét.

A népi fogantatású, vallásos ihletésű gyűjte

ményes kötetek szaporodása is igazolja, hogy
egyre nagyobb az érdeklődés hagyományaink
iránt. A mai, koordináták közé szorított, gyö
kerét vesztett világban a hagyomány mélységei
ben rejlő belső szabadság útjait keressük.
"Hagyomány egy van:mint ahogy egy emberiség,
egy szellem és egy Isten." (Hamvas) A "logos"
szólít meg bennünket, a kezdettől fogva meglévő
Ige, népies alakot öltve.

Mi lehetett és lehet az előttünk lévő drámák
korabeli és mai funkciója? Hasonló a maruq>ság
játszott, népszerű formába öntött, vallásostémákat
feldolgozó művekéhez. A Bibliában metaforikus
tömörséggel megfogalmazott, a nem filológusok
számára elmosódó jelentéseket akarjamegvilágíta
ni. "Akiindulópont az, hogy az embertérzékei az
anyagi világhoz kötik, és a valóságról tapasztalata
és élménye nincs. csak élete van, léte a sötétben
elrejtve lappang." - írja Hamvas Béla. De 
mondja - "egyszer mindenki eljut életének
határához, ha máskor nem, halála pillanatában".
Meg kell ismernünk a misztériumot, hogy régi
énünk halálával újjászülethessünk.

Határ Győző kötetében a szigetország külön
böző városaiban játszott ciklusokból kiemelt
drámákat közöl. A dialógusok a Karácsony, a
Húsvét és az Antikrisztus eljövetele-bukása köré
szervezódnek.

A karácsony eseményét leginkább a várakozás,
a készülődés jellemzi, s ennek hangulatát tükrö
zik .a betlehemes játékok. Mindegyik más-más
oldalról közeliti meg az ünnepet. Az örömteli
események zárásaként a betlehemi gyermekgyil
kosság rémítő valósága figyelmeztet a Belialt
képviselő hatalom esztelen túlzásaira.

Amint az öröm ünnepe, a karácsony semlehet
felhőtlen,a húsvéti szenvedéstörténet síncsapo
teózis nélkül. Az ördög küldöttje, Pilátus, a
holtában is JéZus ellen "szervezkedő" zsidó
főpapok és maga a fógonosz száll szembe a
húsvéti misztérium lényegével, afeltámadással.
De minden hiába, mert Krisztus "halálának órá
jában / távoztatja félelminket / és megtartja lel
keinket.j' Kinek hozzá száll fohásza / viszi men
nyek országába / s fürdekezve szent fényében /
örök üdvössége lészen".



A Wlogads ddmai z4r6akk0rdJa a JÖVO vfziója.
Szent pal figyelmeztetése sZerint "az Úr napját
megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megje
lenik a töMnytipró, a kárhozat fia". Ő az, az
Antikrisztus, ki aposztáziára, a krisztusi hittől

való elpártolásra kényszerit, hogy azután "gyors
halálok haláaval" pusztuljon a föld színéről.

Szerk:ezetüket, a téma választását illetően a
kiragadott játékok nagy eltérést mutatnak. Közös
vonásként említhető talán az, ahogyan a csodás
eseményeket a gyakorlati ember észjárásának:
megfelelően értelm~ és a hétköznapi élet
tapasztalata SZámára feldolgozhatatlant a Biblia
szentenciózus tömörségével adják elő.

Drámákat és a kötet végén költeményeket
olvashatunk tehát, egy "roppant szöveganyag"
képviselőit. Az idős korára is fiatalos ambícióval
dolgozó mester elkezdett munkája folytatására
ösztönöz, hogy - mint mondja - képet alkot
hassunk az angol középkor egyházi drámájának
egyetemes világábrázoló, közösségi élményt je
lentő hatásáról.

MobácstJános

Egy hercegnőemlékezik
(A szécsényí kastély egykori úrnőjének
emlékirata)

OdescaJcbi Eugénie (Lípthay Béláné) régi nap
lójegyzetei alapján formálódott könyvve egy na
gyon tartalmas élet története. Anyai részről a
szerzö az erdélyi Teleki gr6fokat számíthatra
rokonai közé: 7l!leki Sámuel, a híres Afrika·
kutató például a: nagybátyja volt. De elsősorban a
saját rokonszenves emberi egyénisége és varázs
latos íráskésZsége teszi élményünkké ennek a
különös témájú emlékiratnak a végigolvasását.

Valóban különös a téma, hiszen egy évtizedek
kel ezelőtt megszúDt, de évszazados hagyomá·
nyokat őrző társadalmi réteg - a magyararisz
tokrácia - mindennapi életébe és sorsának
1945 utáni alakulásába nyújt betekintést ez a
regényessege ellenére is minden szavában igaz
emlékezés. A Nógrád megyei Szécsénynek ma

múzeum céljait szolgáló szép mt1emlék kastélya
egykor a szerző és férje tulajdona volt.

A volt hercegnő leírja, hogy gyermekkorában
ő és a testvére sokáig milyen természetesnek
fogta föl a csaladjuk hercegi életkörülményeit:
"Sokáig nem is sejtettük Károllyal, hogy mit
jelentenek ezek a címek: herceg, gró~ báró. Úgy
gondoltuk, egyszeruen a névhez tartozó szavak.
Csak jóval később, idegenek figyelmeztettek
arra, milyen kellemes lehet, ha az ember magas
címet visel. Ezen igen elcsodálkoztunk. Megkér
deztük anyánkat, és ő röviden elmagyarázta
nekünk, hogy egyes családok hogyan, mi okból
kaptak címet, rangot, és hogy ebben nekünk
semmi érdemünk csak kötelességünkvan: hogy
méltóak legyünk a nevünk, címünk viselésére.
Mindenben jó példát kell adnunk, mert maga az
arisztokra elnevezés azt jelenti: -kívaltságos- 
tehát mindenki között a legbecsületesebbnek és
legkiválóbbnak kell lennünk. Mindezeket azért
említem meg, mert a közvéleményben téves
hiedelmek élnek, és egyesek úgy tudják vagy
vélik, hogy minket gögre, mások lenézésére
neveltek. Pedig ez nem így volt, bár kivételek,
mint rnindenütt, persze itt is akadtak."

Az emlékiratot sajtó alá rendező Detre Jó
zsefné az előszóban rámutat, hogy Odescalchi
hercegnő - egész életében - a "Szeresd fele
barátodat!" keresztényi elvét igyekezett megva
lösítani. Például 1944-45 telén, amikor
Szécsényben és környékén heteken át súlyos
harcok folytak, több mint háromszáz szécsényi
lakosnak adott helyet kastélyuk bombabiztos
pincéjében, és hosszú ideig gondoskodott a
hozzájuk menekültek ellátásáról.

Rendkívül olvasmányos ez az élményekben,
gondolatokban és nemes érzésekben gazdag
emlékirat. Négyszáz oldalán tulajdonképp egy
eszményeket szolgáló, tartalmas emberi életről

szöl,Arról, amit a múlt szazadbanAranyJános így
foglalt költői szavakba: "Legnagyobb cél pedig,
itt, e földi létben, / Ember lenni mindég, minden
körülményben". Külön érdekessége a memoár
nak a hercegnő 1930-beli világkörüli utazásának
élményanyaga, valamint a huszonnégy oldalnyi
mümelléklet a sok-sok régi és újabb fényképpel.
(Gondolat)

pásztor Emil
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