
Határ Győző, a
reneszánsz ember
Van Leonardo da Vincinek egy kései kartonja, amely elkészülte után
hamarosan elpusztult, s ma már nem látható eredeti teljességében.
A képet azonban mégis ismeri az utókor, mert még idejében kü-
lönböző másolatok születtek róla. E mű az Anghiari csata címet vi-
seli, s többek között Rubens is készített róla egy másodpéldányt.
Később erről a duplikátumról, s annak egyes alakjairól is újabb kó-
piákat festettek: ma már kevésbé ismert festők, grafikusok ecsetje,
ceruzája dolgozott, miközben a téma azonos maradt, csupán a meg-
fogalmazás keresett új formát, ahogyan a stíluseszmények változ-
tatták arcukat, s ahogyan a sor elején halkan fülbe súgott üzenet
módosulhat a sor végére érve. Fennmaradt így a másolatok máso-
latai között egy félprofilban ábrázolt arckép is, melyet az említett,
elveszett karton valamelyik képi leszármazottja után rajzolt egy is-
meretlen festő. Az erőteljes vonalakkal ábrázolt idősebb férfi a csata
hevében a horizonton túl észrevehetett valamit, mert pillantása
messze száll, mintha már semmi köze sem lenne a körülötte zajló
eseményekhez, mintha jövőjét látná vagy esetleg éppen ellenkező-
leg: felvillannának előtte életének fordulópontjai. Páncélja, vértje
éppen csak hogy képletes, s bár arcán felfedezhető a kalandor me-
részsége, ott vannak mellette a szellem és a lélek mélyülő ráncai is.
Ez a metszet juthat az olvasó eszébe, amikor Határ Győző műveit
újraolvasva, rálapoz az Üvegkoporsó című kötet elején látható fény-
képre. Mert valóban, tagadhatatlan, hogy a Határ Győző-jelenség-
nek vannak reneszánsz vonásai. Az alkotó, életútja és munkássága
ugyan kétségkívül huszadik századi, mégsem légből kapott a cím-
ben is olvasható megállapítás. Arra gondolva, hogy a reneszánsz
felfogás megkívánta az érdekes élet és az érdekes művek egységét,
úgy, mint előtte még egyetlen korszak sem, Határ Győző kései
utódként megfelelt a századokkal korábbi újjászületés elvárásának.

A kalandokkal teli évek a múlt századközépen eleve adva voltak.
Irodalmi érdeklődéssel építészmérnöki pályát választani nem szo-
kásos döntés, bár az a körülmény mindenféleképpen a személyi-
ség javára válik, ha a hobbi, a szenvedély nem esik egybe a kenyér -
kereső foglalkozással. Aztán a huszadik századi magyar história
furcsa bakugrásai: a történelmi változás előtti és utáni rezsimek bör-
töne, a lázadás, következményeképpen a meg-megszakadó iro-
dalmi élet, a fordítói pálya, mindaz, ami az Életút köteteiből kide-
rül. A kényszerű emigráció, a beilleszkedés nehézségei, a lassú
munkára és egzisztenciára találás sok-sok gondja-baja. A hazától
elszakadó menekült-lét legkeserűbb felismerése, hogy idegenben
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azokkal is közös a sorsa, akikkel odahaza kezet sem fogott volna…
S az élet végén mintegy ajándékként kapott lehetőség, a visszatalá-
lás és a befogadás által igazolt, elismert oeuvre.

A másik aspektus az érdekes műveké, melyekről a kritikusok
már eddig is sok találó megállapítást tettek. Tudnivaló, hogy Határ
Győző szinte minden műfajban és műnemben publikált, célul tűzve
ki a műfaji határok elmosását. Tematikai bősége mellett hasonló gaz-
dagságú, mással össze nem téveszthető nyelvet hozott létre, mely-
nek egyik legjellemzőbb vonása a hagyomány felhasználásának és
megszüntetésének dichotómiája. Arany-fekete borítójú kötetei sok
irodalomközeli pályatárs, olvasó könyvespolcain megtalálhatók.
Méltatói általában kiemelték alkotásainak filozófiai alapvonását és
megformálásuk szürrealista/szürreális jellemzőit. Ezeket így hát tu-
dottnak lehet venni. Érdemes megvizsgálni azonban művészetének
két olyan vonását, amelyre eddig kevesebb fény esett, ezért nem
annyira ismertek, néhány szót ejtve tehát Határ Győzőről, a haza-
firól, és Határ Győzőről, a levélíróról.

j

Hogyan szeretik a magyar költők hazájukat? Maradva az elmúlt, hu-
szadik századnál, idézni lehet Ady Endrét („Kicsi országom, földed-
re hullva”), Babits Mihályt („Enyhe dombsor, lankatag magyar föld!”),
esetleg Kosztolányi Dezsőt („Lombok, virágok és színes kavics / a sí-
nek mellett. Hullámos Palics”) vagy Rónay Györgyöt („Táblabírák,
szinészek, néma pórok / szívós sorsában léted alkotódott”). Költőink,
íróink, ha perlekedve is, ha súlyos átkok kimon dójaként, nemzeti vét-
kek felsorolójaként, sorscsapások megjövendölőjeként — de mégis
reménykedve, ha másképp nem, Vörösmarty reményével néztek né-
pünkre és hazánkra. Határ Győző keserűsége és pesszimizmusa azon-
ban egyedülálló a magyar irodalomban, mint ahogyan különlegesek
a kiváltó élmények is. A felismerés, a nyomában járó elmúlhatatlan csa-
lódással, hogy az óhajtott szabadság 1945 után sem köszöntött be, leg-
feljebb néhány szólamban és a jelszavakban, s a megdöbbenés, hogy
az új rabságnak hirtelen hány új támogatója és haszonélvezője támadt
magyarázzák a Türelemfogytán című vers alábbi sorait:

megültem börtöneid Magyarország
és már
nincs türelmem hozzád

mások visszatorolnak odamarnak
én már
csak átallépni akarlak (…)

a sírt hol nemzet süllyed el ne másnak
hányd fel
tulajdonodul ástad
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népmilliók szemén ez a mély
közöny
ül — gyászkönnyet ne remélj

Hát szabad ilyen békétlenül szólni egy magyar költőnek szülő-
föld jéről? És vajon szabad-e 1948-ban az egyik vezető (majd néhány
hónap múlva már csak az egyetlen) irodalmi lapban olyan kritikát
közölni a Heliane című regényről, mely szerint az emberellenes, kul-
túraellenes alkotás, s nem bírálni kell, hanem leleplezni?1 Ismerős
szavak, nemde bár? Egy évtizeddel korábban Európa más részein
ezekkel a vádakkal gyújtották meg a könyvmáglyákat. Az autonóm
személyiség, a független gondolkodó minden kormányzás számára
veszélyes, s a hatalom bizony nem elvont fogalom: emberi lelkek-
ben izzik, s lobog. A felsőbbség csak arcot vált, míg az állam pol-
gárai változatlanok. Akik körön kívülre kerülnek (többnyire ugyan-
azok), visszavonulnak (ha tudnak), a többiek alávetik magukat,
vagy beállnak a magánszorgalmú kutyák közé. Akik pedig meg-
kapaszkodtak belül, megalkotják az Új Törvényt és az Új Erkölcsöt.
De mi van a fennkölt eszmék mögött?

a tolvajt meg kell menteni
ha egyszer így esett
és nincsen nála jobb magyar
s nevénél ékesebb

a tolvajt meg kell menteni
mert szellemóriás
mit árt a kéz ha enyves is
míg fejtől — glóriás

a tolvajt meg kell menteni
amíg napos csibe
ki győzi ha taréja nőtt
a száját tömni be?

a tolvajt meg kell menteni
ki volna nála jobb
ki minket méltán képvisel?
vivát a tolvajok!

A huszadik századi európai közgondolkodás egyik végzetes té-
vedése volt a politikai baloldal és a szellemi baloldal azonosítása.
Ebből az álomból hosszú ideig nem sikerült teljesen felébredni. Ho-
gyan is sikerült volna, hiszen még az érintettek egy része is hagyta
megtéveszteni magát. Menekülve az éppen elmúlt szörnyűségből,
egy még kegyetlenebb borzalom karjaiba vetve magát. Mentheti a
helyzetet az utókor számára némiképp az a tény, hogy az utóbbi,

1Király István: Három
regény – három kórtünet.

Csillag, 1948/5. 54–55.
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valódi arcát álarccal és kicsikart hittel takarta el. A kényszer, az ön-
becsapás, az élve maradás vágyának keservét kevesen ábrázolták
olyan pontosan, ahogy az Írói baloldal című vers következő részle-
tei mutatják:

megejt a köd ha rászokunk
sugártörő a pára
mi délibábot mázolunk
a reszkető határra
lovuk a gém körül tolong
itat a Kán a hordák
— mi szélmalmokkal harcolunk
de végzetünk az ország

maholnap úgy gondolkozunk
mint ebrudalt királyok:
ha bajt ha gondot oldozunk
agyunkra száll a hályog
Kopók nevébe’ sarcolunk
a Jók hogy majd elosszák
— mi szélmalmokkal harcolunk
de végzetünk az ország

mi görcsösen betűvetünk
betyárzsoldján a kornak
a gazda hol betévedünk
bagót ád silbakoltat
ha szánkkal hozzátartozunk
fejünket nem motozzák
— mi szélmalmokkal harcolunk
de végzetünk az ország

j

A harmincas-negyvenes évek második felétől pályát kezdő írók,
kritikusok levelezéséből az utóbbi két évtizedben több kötet is meg-
jelent.2 A dokumentumgyűjtemények közül néhány kritikai vissz-
hangot is kiváltott, a róluk szóló írások részletesen vizsgálják és ér-
tékelik ezt a köztes műfajt. A felmerülő kérdések egy része azt
boncolgatja, hogy mit illusztrál ez a műfaj, illusztrál-e egyáltalán
valamit. Nyilván van a megjelent kötetek között ilyen is, meg olyan
is. Nyilván az is előfordul(hat), hogy amelyik gyűjtemény az egyik
olvasónak, egyik szakembernek jelent valamit, az a másiknak nem.
Sőt, mivel ez is történeti műfaj, esetleg csak megírásuk, kiadásuk
után száz évvel. Vagy akkor már igazán nem. Csak egy lehetőség
nem következhet be. Hogy egy érdekes személyiség, egy érdekes
élet postára bízott, talán nem mindig a fennmaradás szándékával
íródott életjelei, melyek ugyan az alkotások felől nézve melléke-

2Két kiragadott példa
az utóbbi néhány évből:

„Hadúr megfizet érte,
reméljük!” Illyés Gyula és

Gara László levelezése
1939–1966. (Sajtó alá

rend. Kulin Borbála,
szerk. Józan Ildikó.)

Balassi, Budapest, 2007;
Cs. Szabó László és Gál

István levelezése.
(Szerk. Gál Julianna,

Gál Ágnes.) Argumentum,
Budapest, 2012.
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seknek is tűnhetnek, ámde az írói személyiség lenyomatait őrzik, ne
kapjanak nyomdafestéket. Határ Győző legendás levelező volt, író-
géppel írt, rajzos fejléccel ellátott, lendületes kézírással aláírt kül-
deményei be-bekopogtak a hazai s a határokon túli, rokon törek-
vésűnek érzett barátokhoz, alkotótársakhoz. Londoni hagyatéka
ma már közgyűjteményben, a Petőfi Irodalmi Múzeum raktári pol-
cain található. Áttekintése, elolvasása nem esik korlátozás alá, s le-
velezése néhány darabjának felvillantásával talán a kutatók érdek-
lődését is fel lehet kelteni iránta.

A szabad és könnyű postajárás Határ Győző életének csupán
utolsó, nagyjából másfél évtizedig tartó időszakát jellemezte. Az
emigránsok ugyanis egykor, a szülőföldtől való megválás utáni évek
elején igen nehezen, legfeljebb családjuk itthon maradt tagjaival vált-
hattak hosszú sorokat. Később, a viszonyok gyenge változásával
(minden hatalom elkezd egyszer felpuhulni!) engedélyt kaptak a ki-
választottak nyugatra utazni, ami magában hordozta a korábbi is-
meretségek felújítását. A hatvanas évek közepétől viszony lag biz-
tonságosan és nyugodtan lehetett készülődni, betartva egy-két, nem
elviselhetetlen politikai játékszabályt. Könyvek is útra indulhattak a
határokról innen és tova, persze állandó és éber ellenőrzés mellett,
hiszen végig fennmaradt a tiltott művek, igaz, szűkülő kategóriája.
Eleinte ritkán értek célba a küldemények, főleg Magyarországon, de
a nyolcvanas évek elejétől a posta már megbízhatóbban működött.
Az egyre szabadabbá váló légkörben mutatkozott meg igazán, hogy
milyen erős szálak kötötték egymáshoz a földrajzi távolság ellenére
az emigrációs és a hazai irodalmat, s annak egyes képviselőit.

Határ Győző hazai levelezése is a nyolcvanas évek elején vált in-
tenzívvé. Természetes, hogy először a régi ismeretségek felújítására
került sor, s az egymással váltott levelekben a személyes élet apró té-
nyeinek közlése mellett a hazai megjelenés, az irodalompolitika, az
irodalmi alkotások, valamint a történelem változásai jelentették a leg-
kimeríthetetlenebb témaköröket. Kiderül egy 1980 augusztusában
Lengyel Balázsnak írt levélből,3 hogy még a gondok is ugyanazok:

(…) leveled olvastán mindinkább megérlelődött bennem az a meggyőződés,
hogy nemcsak azt a könyvet az újholdasokról:4 ezt az előadást is neked kel-
lene megírnod. De lehet-e, megírható-e? Mert míg odahaza rendelkezé-
sedre áll az adattár, éspedig az adatok zavarbaejtő bősége, „regárddal” kell
lenni szent tehenekre, kegyeleti legendákra, személyes érzékenységekre,
konstrukciós irodalomtörténetre, stb. De ne hidd ám, hogy itt s akárcsak
egy kurta előadás erejéig is, goromba őszinteséggel fel lehet tárni az iszap-
örvények igaz történetét: itt is élnek olyanok, akik azóta „megigazultak”,
de a Te fekete könyvedben gondolom benne vannak; s itt is vannak olvasók
csőstül, akik szívükben holmi kegyeleti legendákat melengetnek s jaj annak,
akik kultusz-övezte bálványukat egy ujjal is illetni meri. Azt hiszem, ke-
vesen ismerték olyan jól és olyan közelről Cz. Jánost és S. Imrét,5 a két
szesztestvért, mint én s még jól emlékszem az egyiknek a sikkasztására a

3Határ Győző további
levelei is Lengyel

Balázsnak íródtak,
a jegyzetek csupán a

legfontosabb körülmé -
nyeket, névfeloldásokat

adják meg. Dátumok:
London, 1980. augusztus

17., London, 1984.
március 24., London,

1987. április 8., London,
1994. február 17.

4Tervezett munka,
teljes egészében nem

készült el, az okok
részben a levélben

olvashatók. Lengyel
Balázs hagyatékában
részletei olvashatók.

5Czibor János és
Sarkadi Imre.
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Fehér Holló kiadónál (Sárközi Márta volt jó hozzá s nem csinált belőle
rendőri ügyet) mert a másik sikkasztása bagatell volt: 300-oldalas regény-
kéziratomat vitte el (mind a négy példányban, azzal az ürüggyel, hogy rá-
diós sorozatot csinál belőle) s soha többé nem láttam viszont. Vastagabban
felrakott színekkel viszont pl. K. Imréről6 nem kell írni, mint ahogy H. Gé za7

tette az ÉSBEN.

De nem csupán a gondok, hanem a következtetések is:

(…) A legújabb kártékony divat az, hogy köteteikbe az illusztris szerzők be-
leöntik a papírkosarat (a legnagyobbaknál olykor a mosodacédulákig, sőt,
a Költészet Testetöltéseinél már a torchecul8 is belekerül.) E kötetekben a
kárbunkulus együtt úszik „forgáccsal-törmelékkel”. <…>9 Nyilván azért,
mert mainapság a Honban minden kiadódik (feltéve hogy a tabu-témáktól
távolmarad).

Határ Győző szókimondása szépirodalmi munkáiban sem min-
dennapi, ám a levél műfaja egyes esetekben sokkal alkalmasabb volt
a személyes gondolatok tolmácsolására, mint a művészi alkotás. Le-
vélben gyorsabban lehet reagálni, meghittebb és őszintébb hangne-
met lehet használni. Érdemes megfigyelni, milyen gondolatokat éb-
resztett benne Domokos Mátyás egyik 1986-os tanulmánya:

(…) nekem is van „leltárhiányom”,10 magánjellegű, semmi köze a cudar
időhöz, rendészethez, ideológiákhoz (s ez az a gondolatsor, amelyet repeső
örömmel bontogatott leveled elindított, magadra vess). Az én magán leltár -
hiányom az elvetélt opuszok jegyzéke, azoké, amelyeket kirugott kezemből
a megélhetés hajszája; a rosszkorjött betegség; a váratlan beázás, ami el-
árasztotta a tetőemeletet; a vasárnapi istennyila, amikor istennyilaföldelő
szolgálat nincs etc., etc. A láthatatlan óriásbakancs, ami kirúgta kezemből,
amikor a munkadarabot munkába vettem, eszméje megfogant és épp a mű-
helyhangulat is ideálisnak mutatkozott. Magánleltárhiányom folytatása:
hogy 30 évig nélkülöztem barátságotokat, prezenciátokat és annak elmepo-
larizáló hatását. Ennyi idő kellett, amíg kitisztultak a rólatok alkotott (és
berögzött) mentális portré vonásai (kivált L. Pistáról11 kell elmondanom,
igaz töredelemmel, hogy mellé- és félreismertem, vagyis helytelen behá-
romszögelés alapján tartottam számon) és ha mind e veszteségeket össze-
számlálom, úgy érzem, nincs a teremtésen vesztes, csak én.

Végül egy Márai Sándorról szóló levélrészlettel érdemes zárni e kis
válogatást, mely azon túl, hogy nagyon tanulságos, felveti: Határ
Győző leveleit értelmes munka volna összegyűjteni és kellő szer-
kesztés, jegyzetelés után megjelentetni. Talán előbb a már közgyűjte-
ményben lévő, neki írt leveleket, azután pedig ezek nyomán az általa
írottakat. E munkában a fővárosi kutatók mellett a gyoma (endrődi)
szülötteknek, lokálpatriótáknak, a város vonzáskörében élő értelmi-
ségieknek is megvan a helyük. E levelezésgyűjtemény egész biztosan

6Keszi Imre.

7Hegedüs Géza az
Élet és Irodalom 1980.

évi 25. számában cikket
közölt, Keszi Imre

emlékezete címmel.

8Torchecul:
egészségügyi papír (fr.).

9Olvashatatlan átírás.

10Domokos Mátyás
Leltárhiány című

emlékezése az Újhold-
Évkönyv 1986-os

második kötetében jelent
meg először.

11Lakatos István.
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sok vonásban kiegészítené, módosítaná mindazt, ami jelenleg az el-
múlt néhány évtized irodalmi közéletéről ismert, s nyugodtan felté-
telezhető, hogy a hasonló gyűjteményes munkák számtalan fehér folt
eltüntetésében, új kapcsolatok, viszonyok, összefüggések megmuta-
tásával szolgálnának egy teljesebbé váló képet.

(…) Márai-tanulmányod12 rámszégyenített: rám, és még sokunkra. Amo-
lyan Hüvelyk Matyi, arasznyi báb minden nagy író, amikor az örökké-sza-
ladó felületes olvasó az 5 millió „n” helyett, amennyit életében összeírt, a
Mestert az utolsó 5 ezer „n” alapján ítéli meg, amennyit tőle utoljára, va-
lamikor, sebtiben megolvasott-és úgy-ahogy felidéz. Felháborító igazság-
talanság, sőt intellektuális becstelenség az íróval szemben — de ki az, aki
olykor nem esik bele maga is az örökké-szaladó, váltig-felületes olvasó hi-
bájába? Jómagam valahányszor ezen a gonosz és kegyetlen, elintéző „som-
más verdikten” rajtakapom magam, szőrcsuhába nem öltözöm ugyan, mert
az akadályozna a munkában, de visszaeső jelleggel szégyennapot tartok és
egy hétig szájszagú a lelkiismeretem. Hüvelyk Matyinak nézni és egy le-
gyintéssel elintézni nagyjainkat amúgy is kamaszos atavizmus (vagy
posztmodern nyegleség); mainapság ritkábban esem bele ebbe a halálos
bűnbe, mert lelassult lélektani tempómmal jobban meggondolom elha-
markodnivalóimat, no meg közel a lekortyanás földi garatjához s már
amúgy is féllábbal a pokolban, iparkodom elkerülni az ilyenfajta bűnt,
amely a Szentelő Lélek ellen való. Ennyiből is láthatod, az endofázia milyen
belső kísérőzenéjével olvastam lélektermékenyítő Márai-dolgozatodat: sok
mindent emlékezetembe idéztél, amiről már-már megfeledkeztem, újfent
kibontakoztak bennem a Mester hagyatékának hatalmas arányai és, némi-
leg fáradtan, újra tisztelkedem nála.

Emlékszel?
emlékszel az esőre
a vékony szálú nyári esőre
az égből kukucskáló angyal
lengedező hajára
nevetgélő csöndes eső volt
az eget a földhöz fércelő
türelmes eső
emlékszel a gyöngéd fájdalomra
ahogy pici patáival végigkocogott
kipirult arcunkon
emlékszel kivel ültél a titokban
elkötött csónakban
aki szégyenkezve loccsintotta rád

12Lengyel Balázs az
1991-ben megjelent,
Varázstükrök között

című kötetében írt
hosszabb tanulmányt

Márai Sándorról.
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