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Ahol sok kön yv van, egy-kettő mindig elrejtőzik.

Amikor megkezdődik a tétova rendrak ás. előke
rülnek, szégyenpírt vonva a rendezkedő arc ára.
Igy bukkant elő Horváth Elemér, az Egyesül t AI
lamokban élő kitűnő költő két kötete, ame lyek
1992 és 2002 között írt verse it tartalmazzák. In
dulása leginkább Pilinszkyt idézte, töm ör, kife
jező versmo nda taiva l, pont os közléseivel. Emig
rációját követően a nyugati magyar iroda lom
legjelentősebb lírikusai közé eme lkede tt, ne m
egy művének tém áját az ottani életsze mlélet és
életvitel ad ta, ame lyeket ném i döbbenettel, csi
petn yi iróniával szemlél és jelenít meg. Ez a té
makör új alkotása iban is megjelenik. Egy jellem
ző péld ája a nyugatinapfogyatkouís:"hi/önösvilág
ez / költői szemmel is / 14 éves gyerekek jobban isme
rikagéppisztolyt / mint saját apjukat / egy rossz aui á
is tovább tart / mint egyát/agos házasság / megölelni
egy néger lányt / politikai deklaráció".

Ez a meghökkentő háttér és morál a világiro
dalomban sokféle formában jelenik meg. A mű

vészet mintha csapdá ba került volna, amelyből

hol kétségbeesve, hol ironik usa n keresik az al
kotók a vágyott kiu tat, amelyről viszo nt nem fel
tétlen ül tudható, hova vezet, s hogy van-e egy 
általán. A szi lárd er kölcsi normák érvé nyességét
a tört énelem , pontosabb an a múlt század esemé
nyei kétségessé tett ék, azo k a hagyom án yos ér
tékek, amelyek az irod alom szemléleti alapját k é
pezt ék, szép lassan eltűnőben vannak . Horváth
Elemér lírájának egyik meghatározó élménye lett
ez . Ha valaki elolvassa árkádidban című ve rs ét,
megsejtheti, hogy a mai kor apo kalipszise a köl
tészet nyelvét is megváltoztatta . Az ava ntgard
különböző irányzatainak képviselői még úgy
go ndo lták, hogy a változó világo t új szó kinccsel
és megújított nyelvtan nal megje lení thetik, mára
nyilván való, hogy az érzelmek eltorzulasát a m ü
vészetek torz formá k megalkotásával érzé kelte
tik, a költészetben pedig mind hangsúlyosabb lett
a bú csú érzése, am elyet már a múlt száza d i tör
ténelembölcselő is "a nyugat alkony ának" neve
zett, óriás i vitá t keltve. A nyu gat alkonya egyben
a hagyom án yosan kon struált művek alkonyá t is
jelentette . Az alkonyi fén yben kontúrjaikat ve
sz íte tték a tárgyak , megfak ultak a kép ek, egy
szerű közlésekké fakultak az érzelme k, s az
eme lkede tt közlések közé költőietlen mondatok
kerültek. Horváth Elemér is írt verset a nyugatal
konya címme l, s a múlt század végének kétkedő,

labirintusban tévelygő szellemiségéről eláru l
egyet-mást, hogy ez a költem én ye is vá ra tlan
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prózai közlésekkel bővül, mintha lehetetlen vol
na az élet fordulatait hagyom án yos lírai eszkö
zö kkel megjeleníteni : "tegnap kezdődött el tudom/
és egészen banális dolgokkal / kidobtam csikkemet az
auMablakán / elégettema múltheti lÍjságokat / és ma
folytatódott könyörtelen / s épp oly banalisan / holnap
megjaintoma vízcsapot / megsimogat/ak elalváselőtt

/ általában jövőre jobb leszek / BUEK".
Spengler vagy épp az esz mé ive l élete végéig

küzdő Márai Sándor sze llemi magaslatár ól így
ju tu nk el a ban ális, hétközn ap i esem ényekig. a
polgári világrend végétől az elromlott vízcsapig.
Mit jelképez ez, ha nem a fokozat os nivelláló
d ást , s az t, hogy a nagyszabású esz mé k helyébe
apró, de állandóságot sugalló tén yek lépt ek?
Ilyen a mai világ, s a belőle szabadulni vágyónak
nem marad más esélye, mint a múlt tér fogatába
lépve keresni a hajdani ideálokat, akiknek sze l
lemisége egykor meghatározta Európa szemléle
tét. Az elődkeresés ilyetén törekv ése amenestral
című kötet jó néhán y versében érzékelhető . Ezek
mutatják Horváth Elemér líraiságának legérzék
letesebb jegyeit: ön tuda tá t, a mú lt és jelen szin
tet izálásán ak higgadt biztonságát , amely a tu
datosan vá llalt életra jziságból nagy távlatok felé
vezérel. E távl atosság lén yeges ele me, hogy az
apró dolgokat , a látszólag kis feladatokat is jól
kell elvégeznünk, így teh etjük ot thonosabbá a
világot. Jó néh án y költem én yben Isten szolgái
jelennek meg, akik sz ívós kitartással sze ntelnék
meg az ideáljait veszít ett, az erőszak kultuszát
követő vilá go t Megragadó hitelességgel jelen íti
meg ezt a feloldható ellenté tet az amerikai pleoá
nos: "a templom esti félhomályában / nCln is láttaa
merénylőt / aki négy golyót lőtt bele / az örökmécs
előtt / noha megmentették az orvosok / azt mondtdk
inkább csoda volt / amikor közölték vele / - ilyesmi
sziikséges formalitás - / hogy a tettes hívei egyike
volt / csakezt mondta egyszerrlen: / - igen még min
dig t ú!sokgonosz van / a világban / jobban kellcsi
nálnom a dolgomat -".

Ebben a korszakban a hagyom án yos erkölcs
csel és a rá épülő világszeml élettel történő rad i
kális szakítás és a tagadás abban is megn yilvá
nult, hogy újfajta egyházüldözés kezdődött,

papokat, apácákat végeztek ki, tilalmazták a va l
lásgyakorlást, az okta tásból és nevelésből igye
keztek kirekeszteni az egy házat, s az sem min ő

sült kiv ételnek. hogy az oltárná l valóban lelőtték

a sze ntm isét mondót. Képes lehet a költészet az
értékek megőrzésére? Kiváltképp, amiko r az em
ber a tükörbe tekintve szörnyeteg nek látja ma
gá t? Ez napjaink világiroda imá nak egy ik legfon
tosabb kérd ése, amelyre ismerünk ironiku san
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tagadó választ, de látunk pozitív válaszkísérle
teket is, amelyeknek egyik megnyilvánulása az
anyanyelvhez való hűség, s ez a nemzeti hagyo
mányok mellett történő kiállást is jelenti. A mi 20.
századi irodalmunkban ennek jó néhány példa
adója volt Adytól Kosztolányin és Illyés Gyulán
át az emigrációban is magát magyar írónak valló
Márai Sándorig. (Az emigrációban a hűség eme
megnyilvánulásának különösen erős az érzelmi
tartalma.) Ezek a vallomások kevésbé patetiku
sak, mint korábban voltak, de egyszerűségük

nem csökkenti hitelességüket. A Mahopacban
élő, a "különös világ" anomáliáit tapasztaló Hor
váth Elemért is ide sorolhatjuk, ilyen típusú köl
teményei külön témakörbe sorolhatók, s valóban
úgy tör föl belőlük a hűség érzése, ahogy válo
gatott verseinek s az egyik ciklusnak címe (Talaj
víz) sugallja: " ... síroddal, ha nem is tartozol a
bölcsődért igen" - olvassuk a (gö)rögeszmeben.
A hűséget erősíti a Mons sacer csúcsán magasba
törő kereszt időtlenséget és kikezdhetetlenséget
sugalló valósága is, amely egyben az egykori
bencés diák kötődésénekmegjelenítéséül is szol
gál: "Ebben a kolostorban égigéra csönd. Profán po
ráhói lD/ évszázadon át növekedett, s mégmindigna
gyonfiatal. / Itt a történelem gátlástalanul átvonulés
villámgyorsan / elmúlik. Ezt jelzikahátrahagyott kar
dok, kódexek, / koronák. Minden ablak előre néz. A
nagykertben egy / kisdiák illemtudóan megtorpan és
latinulköszönt egy/ szerzetest. Pillanatnyilag mind
kettőmagyar. A kereszt / viszont teljesen kívül vanaz
időn. Fénylik a tavaszi / napsütésben s mindenegye'b
szempontból abszolút."

Talán nincs is egyéb jel, amit követni érde
mes, mert az érzelmek fokról fokra elvesztik
életkormányzó szerepüket. bármerre tekint is a
költő, kiüresedett embereket, lesikált arcokat lát,
amelyek birtokosait leginkább acélnélküliség
tett ilyenné. Talán még a kereszténység is az öre
gedés jeleit mutatja: ,,- lásdaz erkölcsöket - a
szexuális szabadságokat _", ezért is száll le a vers
írója az altemplomba, ahol az ősi kripták között
a rácsodálkozás súlytalansága keríti hatalmába.

Sokszor szembesülünk azzal a kérdéssel, ho
gyan alakul az ember és Isten kapcsolata a mo
dern irodalomban. A múlt századi magyar pap-

555

költők műveiben a megrendülések és válságok
nélkül is megélt hit megvallása és másokra át
sugároztatása volt az uralkodó, aztán a törté
nelem megrendítőés istentelen fordulatai ön
elemzésre késztette, bűnösségükre ébresztette a
megváltásra és bizonyosságra szomjazókat, pél
dául Pilinszky Jánost, aki kivételes erővel szó
laltatta meg az ember árvaságát. Horváth Ele
mér lírájának szintén jellegzetes témakörét
alkotják ilyen típusú művei. Nem vallásos ver
sek ezek, legalábbis e fogalom hagyományos ér
telmében nem azok: inkább a világ bűneit átélő,

mások szenvedéseivel azonosulni tudó költő

szilárd pontra való törekvésének kifejezői. Ugyan
akkor ez a költő tudja, van ilyen pont, csak oda
találni nehéz az élet pokoli zűrzavarában, az
embertelenség fájdalmas jelenségeinek sötét
árnyékában.

A világlírában épp ezért felvetődik az Isten
nélküli világ látomása, amelyben a megszentelt
szavak elveszítik jelentésüket, s a következő ge
nerációk már nem élnek velük. Ezt a látomást fo
galmazza meg Horváth Elemér is idővel című

jóslatában: "ím a kővé vált nyelv / Szavak amelyek
bó1 / eltávozott az isten / idővel elfogy a hiánya is /
töményen izzó vákuum / idővel emlékezete / csöndtó1
csöndig / a tűnt zene / idővel annyi se / a hűséges

hübrisz/az abszurd »dee",
A szüntelenül odüsszeiát járó költő ide-oda

hányódva, a legkülönfélébb kétségekkel szem
besülve megőrzi a reményt. De a kétségek nála
is olyan következményekkel járnak, amelyek fel
szaggatják a vers szövetét, a józanul kimondott
kijelentések közé tétova kérdések furakszanak,
s a válaszait fogalmazó költőnek ismételten szem
besülnie kell esendőségével, amely paradox
módon lírája nyeresége, hiszen így jelenik meg
benne a teljes ember.

Elmondhatjuk. hogy Horváth Elemér korunk
magyar lírájának kiemelkedő alakja, költészeté
ben korunk nyitott kérdései, emberi dilemmái
nyernek érvényes megfogalmazást. (Talajvíz.
Orpheusz Kiadó, Budapest, 2000;Menestral. Noran
Kiadó, Budapest, 2002)


