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Orpheus redivivus
- Horváth Elemérverseir6l-

Éppen egy esztendeje látogathattam el Horváth Elemér amerikai remetelakába,
egy Mahopac nevű kisváros közelébe, New York államban, egy hatalmas fenyő

erdőbe, ahol az amerikai hagyományok jegyében épült emeletes faház szinte
elvész a magasra nőtt szálfák között. Horváth Elemér láthatólag otthon érzi
magát ebben az erdei csendben, jóllehet az amerikai természet, különösen
ősszel: az "indián nyár" vörösbe és sárgába öltözött pompájában, más, mint a
Dunántúl, ahol ifjúságát töltötte, és más, mint Itália, ahol 1956-0s emigrációja
után először otthonra talált, s ahová álmaiban, verseiben még most is vissza
visszatér.

Igen, az álmok az elhagyott szűlőföldet:Csomát és a dunántúli tájat idézik
fel, avagy visszavezetnek Firenzébe, Toscana érett nyári színei közé. A költő

Amerikában hosszú éveken keresztül idegennek, otthontalannak érezte ma
gát: Egy fehér néger naplójából - írta egyik korai verseskötete címlapjára. Az
tán, igazából már akkor, midőn nemcsak álmaiban, hanem valóságosan is
hazalátogathatott, megbékélt azzal, hogy a sors vagy a történelem rendelése
folytán a távoli kontinensen kell élnie. Megszerette Amerika szabadságát, azt
a függetlenséget, amelyet csak ott ismerhetett meg igazán. Hozzászokott a
világrésznyi ország hatalmas méreteihez, öblös lélegzetvételéhez, ahhoz,
hogy Amerikában sem valóságos, sem szellemi határok nem korlátozzák a
mozgást, a gondolatot, a képzeletet.

Ahogy barátai, az amerikai földrészen élő magyar költők: Bakucz József,
Baránszky László, Vitéz György, ő is "honfoglalásnak" érezte a rákényszerí
tett, majd vállalt életet. Házat épített és otthont talált, nemcsak a köznapi
létben, hanem a modem költészetben is. Megőrizte, ha haloványabb ragyo
gással is, "Csokonai tűzét", "Berzsenyi ércét"; az örökölt hagyományt mind
azonáltal kiegészítette egy új költői világ: az, amit Yeats, Gottfried Benn,
Montale modem lírája hozott, vagy éppen a tibeti mantrák és az inka nép
dalok ősi emlékei. Az otthonépítésnek és hazára találásnak így mindenekelőtt

kulturális, költői értelme van. A legtöbb nyugati magyar költőhözhasonlóan
Horváth Elemér is kialakított magának egy imaginárius hazát: a nyelvben, a
költészetben, amely ugyanakkor összeköti azzal a valóságos, most már nem
csak az emlékekben és álmokban élő hazával, amelyet fiatalon el kellett hagy
nia.

A magyar kultúra iránt érzett ragaszkodás és az ország sorsának alakulá
sát követő figyelem mindenkor áthatotta Horváth Elemér verseit. Ezekben a
versekben mindig ott bujkálnak a csomai gyermekkor tündéri emlékei, meg
jelenik a fájdalom és a harag az ötvenhatos forradalom elfojtása miatt, s kü
lönösen a hazalátogatások élményeirőlbeszámoló költeményekben ott lüktet
a vágy, hogy a szülőhaza végre ismét rátaláljon igazabb önmagára, s elindul-
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jon a felemelkedés útján. "... egy boldogabb haza kellene / ahogy mondani
szokás jó Buda" - olvasom a Recept című versben, mintegy az örök magyar
bujdosó vallomásaként, aki otthonra lelt ugyan az idegen földön, mégis
mindegyre visszagondol és visszatekint. Máskor Ady "eltévedt lovasát" idézi
fel, és Bartókra hivatkozik, mint aki jól tudja, hogy az emigráciét véglegessé
tették az elmúlt évtizedek, és visszatérni már csak a költészet szárnyain lehet,
hiszen a mahopaci erdőben éppúgy érvényes a magyar vers mint Csornán
vagy Budapesten.

Horváth Elemér versvilága igazából kétlaki életet él, és ennek a kétlaki
ságnak köszönheti azt a sajátos drámai feszültségét, amely minden darabját
áthatja, és amely egyetlen versen belül is szinte elektromos kisüléseket okoz
a szavak, a szóképek között. Ennek a kétlakiságnak Csorna és Mahopac, az
emlék és a valóság, a honvágy és a nosztalgikus érzéseket békévé oldó me
ditáció a szélső pólusai: a közöttük lévő szellemi és poétikai erőtérben szü
letnek meg a versek. Igazából ennek az erőtérnek nem is két, inkább három
pólusa van: a szülőföld és Amerika mellett Európa, az európai kultúra is
ilyen feszültségteremtőerőt jelent. Talán Horváth Elemér a leginkább európai
magyar költő Amerikában: verseiben egybemosódik Itália és New England,
és az európai emlékeknek, szellemiségnek legalább olyan személyiség- és
költészetformáló hatása van, rnint a magyarnak.

Ez az Európa szólal meg Horváth Elemér lírájának antik rekvizítumaiban,
klasszikus utalásaiban. Mintha Csokonai vagy Berzsenyi antikizáló klasszi
kája támadt volna új életre, persze más szemlélettel és más tartalommal. A
hasonlóság csupán abban lehet, hogy az antikvitás mitológiai és művelő

déstörténeti rekvizítumai az amerikai magyar költő világában is egy sajátos
"európai" nyelvet hoznak létre, és ezen a nyelven nemcsak a magány, az
idegenség, az otthonkeresés élményei fejezhetők is, hanem a tradíció is fel
idézhető. Horváth Elemér költészetében máskülönben is igen nagy szerepe
van a klasszicista vonatkozásoknak: versépítésében, nyelvében, ritmikájában
minduntalan feltetszenek egy klasszicista kultúra és verskultúra emlékei,
akárha foszlányokban és a szöveg mögött rejtőzködő mintákként.

Ez a klasszicizmus mindig belső feszültségeket és szenvedélyeket, eseten
ként megrendítő tapasztalatokat és felismeréseket rejt a nyelvi és formai fe
gyelmezettség tiszta rendje mögé. A klasszicizmus ugyanis, mint erre egy
alkalommal már Halász Gábor is figyelmeztetett, mindig kiküzdött biztonság
és nyugalom: "szüntelen harc a szörnyetegekkel, keservesen megszerzett
győzelem, tiszta lobogás a szennyes káosz felett." Ennek a küzdelmekben
megszerzett békének és méltóságnak a jelképe az antik Orpheus: "Orpheus
redivivus", aki a sötét éjszakában végre meglátja és felismeri a fényt.
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