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Csonkán maradt önéletrajzi regényének, a Mint a mag-
ból kikelt fácska elkészült fejezeteinek a megjelenése után 
láttuk csak tulajdonképpen, hogy már kisgyermek korától 
kettős világban élt. Magyarózdon, egy világtól elzárt, a 
maga bolygatatlanságában megőrzött Kis-Küküllő men-
ti faluban született ugyan, ám első élményei Budapest-
hez kötik; „árvasága” azzal kezdődik, hogy szülei Pestre 
mennek szolgálni, s ő nagyszülei és nagynénje felügyele-
tére marad; majd az otthoniak nélkül érzi magát árvának 
a nagyváros „félelmetes idegenségében”; itt érik az első 
sérülések, itt kezdi felismerni az igaztalanságokat; falusi 
szemmel csodaként szemléli a városi világot; de hama-
rosan felfedezi, hogy bölcsőhelye is bővelkedik csodák-
ban; varázserejű boszorkányok, a másvilágról hazajáró 
fejéremberről szóló történetek ajzzák fel képzeletét…

Kivételes érzékenysége mohó tudásvággyal, élénk kép-
zelőerővel és erős akarattal társul. Ám környezete nem a 
rendkívüli jelenséget becsüli benne, épp ellenkezőleg: ki-
kacagják, leszólják, megalázó helyzetekbe hozzák, amikor 
azt tapasztalják, hogy képességei révén az átlag fölé emel-
kedhet. „Még a Magyarózdi toronyaljáért is hogy szidták! 
Hogy miért kellett annyi szamárságot, badarságot össze-
írjon rólunk, meg ilyesmik. Most megtudja a világ, hogy 
az ózdiak milyen buták! Ilyenek vagyunk, na! Nem bírjuk 
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elviselni, hogy valaki kiemelkedjék… Nem sokat olvastam 
el ebből a könyvből. De jó, hogy megvan. S azt is tudom, 
hogy miért írta. Azt akarta kifejezni ezzel, hogy ő nem 
maradt a porban: a toronyalja megírásával úgy kiemel-
kedett közülünk, mint a torony a faluból.” (Özv. Kocsis 
Ferencné Kertész Erzsébet vallomása 1974 májusában.)

Édesapám egyik legjobb szomszéd falusi barát-
jának köszönhetem, hogy amint 1963 őszén bejutot-
tam a kolozsvári egyetemre, hama rosan megismer-
kedhettem vele. A Marianum épületében működő 
bölcsészkar akkori gondnoka – nemzedékek hosszú 
sorának felejthe tetlen Balázs Pali bácsija – annyi min-
dent mesélt nekem Horváth Ist ván írói indulásáról (a 
negyvenes évek elején ugyanis együtt voltak egye-
temi altisztek), hogy az felért számomra egy meg-
íratlan irodalomtörténeti fejezettel. Látván fokozódó 
érdeklődésemet és tapasztalván íráskedvemet, egy 
szép napon így szólt hozzám Pali bácsi: „Apádék 
rám bíztak, vigyázzak rád, de én a versekhez nem 
értek, így hát holnap felviszlek Horváth Pistához…” 
Másnap, ahogy megbeszéltük, felkísért a Görög-
templom utcába. Megdöbbentett, hogy egy egészen 
más Horváth István állt szóba velem, mint akit addigi 
ta nulmányaim során a székelyudvarhelyi gimnázi-
umban megismertem. Kudarcait, művészi félsikereit 
panaszolta, szemlátomást önvád gyötörte. Mintha 
magát a megtestesült Kételyt hallgattam volna. Azért 
beszélt volna így, hogy az írás gyötrelmeitől még ide-
jekorán megkíméljen, vagy hogy annak felelősségére 
kellő időben ráébresszen?! Tény, hogy mint legköze-
lebbi hozzátartozóját, úgy avatott be már első alka-
lommal leg kínzóbb alkotási titkaiba. Magam pedig 
– az ő biztatására is – írtam annyi verset, hogy meg-
tudjam: nem vagyok született költő, akinek ő például 
Kolozsvárra érkezésemkor nyomban kikiáltatott.

Amikor felfedezője, Jékely Zoltán, a kolozsvári 
Egyetemi Könyv tárban 1941 tavaszán megismer-
te, „Horváth Istvánnak jóformán még az oldalán 
lógott a bujdosók tarisznyája, mellyel szülőfalu-
jából, a Küküllő menti Magyarózdról átvergődött 
a Dél- és Észak-Erdély közt vont tiszavirág-életű 
határon… De az a tarisznya nem volt üres. Elhozta 
benne a kurucgenerális Radák kastélyának fényé-
ben és árnyé kában meghúzódó falu egész szellemi 
örökségét, gazdag, színes nyel vét, közmondásait, 
babonáit, mitológiáját, egyszóval a Magyarózd, 
Bükkös, Medvés alkotta intakt magyar nyelvsziget 
emlékeit. Az aba posztó zsinóros harisnyának, rá-
más fekete csizmának, fehér üveg gombos háziszőt-
tes ingnek, daróc ujjasnak, az erőteljes termetnek, a 
súlyos, érdes kéznek, mellyel Erős János módjára 
adott parolát, furcsa ellentéte volt a sokdioptriás, 
drótkeretes szemüveg, s tudós, könyvbújó jelleget 
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kölcsönzött a kemény, »tatáros« koponyának. És e 
szemüveg mögött hosszú téli esték pislákoló pet-
róleumfényében meggyöngült, de rendkívül mély, 
érdeklődő, vizsgálódó szempár csillogott. A har-
mincéves Horváth István, hat elemijével, már akkor tu-
dós költő volt, az egyszerű földmívesgúnyában.”

Persze, az 1969-es Jékely-idézetben szereplő tu-
dós költő kifejezést nem szabad összetévesztenünk 
a poeta doctus fogalmával. Arra utal ezzel a Nyugat 
harmadik nemzedékéhez tartozó Jékely, hogy a 
könyvközelbe jutott magyarózdi autodidakta – aki 
többek egybehang zó véleménye szerint szolgálati ide-
je szabad perceiben nemcsak a magyar klasszikuso-
kat búvárolta, hanem feltűnő érdeklődést mutatott a 
fi lozófi atörténet nagyjai iránt is – jelentős hagyomány 
és műveltség letéteményesének érezhette magát. 
Öröklött, magával hozott népi műveltségének értékeit 
tudatosították benne az idő tájt éppen a frissen meg-
szerzett kultúra – rendszertelenül illeszkedő – elemei.

Ortutay Gyula mutatta ki, hogy a paraszti szemlé-
letet a „primitív totalitás” jellemzi, s azt is, hogy a népi 
kultúra archaikus rétegeiben  hiedelmekben, siratók-
ban, varázslatokban stb. – tulajdonképpen az emberi-
ség „tudatalattijának” a felbukkanását szemlélhetjük, 
a valósá gos és valóságfeletti szférák érintkezését. Ez 
a primitív totalitás azon ban a fogalmi rendszer, a 
logikai fegyelmezettség és a racionális szemlélet hi-
ányára is utal ugyanakkor. Nos, a mélybe szorítottak 
vilá gáról hírt hozó Horváth István költészetének ez a 
szellemi világ-egész volt a háttere, mely a maga mi-
voltában a teljes értékű kultúra szerepét töltötte be 
a parasztközösségek évszázadaiban. A magyarózdi 
torony alja népének szorongató titkait kibeszélő, az 
ózdi mikrokozmosz mélyvilágát felszínre hozó köl-
tő hangja azonban a második világhábo rú előestéjén, 
majd az emberiséget sújtó veszedelmek közepette 
tá gabb akusztikát nyer: már nem csupán egy nép-
csoport vagy osztály segélykiáltása lehetett, hanem 
olyan hang, amely a történelem alatt élők számára 
követelt emberhez méltó történelmi távlatot.

Ma már világosan látjuk: nagy szerencséje volt az 
induló Horváth Istvánnak azzal, hogy éppen Jékely 
Zoltán fedezte őt fel. Az Erdély ben született Jékely, 
aki mint költő a Nyugat-hagyományok neveltje ként 
indult, és akit Erdély-nosztalgiája hozott vissza 
Kolozsvárra 1941 tavaszán, távol tartotta magát a 
politikai mozgalmaktól és társadalmi küzdelmek-
től. Költői világát az európai és a magyar kultúra 
értékeiből építette – a mítoszokig visszamenően. 
Az emberi létezés értelmének a keresése közben so-
sem szakadt el eszmélésének erdélyi színhelyeitől, 
mi több: épp az érzékletes tájismeret és az ettől el-
választhatatlan tör ténelmi üzenet érzékelése révén 

jutott el a fi lozófi ai kérdésfeltevése kig. Csakis eb-
ben a gondolati magasságban nyernek új értelmet 
a kalotaszegi Magyarvalkón nyaranta megismert 
borzongató hiedelmek, köznapi és ünnepi szoká-
sok, halottsiratósok, kísértetjárások. Amilye nek az 
induló Horváth István költészetének a háttérvilágát 
is alkották, jelentésmezejét benépesítették. Vagyis: 
a költői tapasztalatok hasonló sága tette lehetővé, 
hogy Jékely idejekorán észrevegye – és magában a 
költőben is tudatosítsa – Horváth István „titok-kere-
ső”, „bölcselő, fi lozofi kus nyugtalanságát”, „transz-
cendens lobogását”, a „népi életet élő fausti ember” 
megannyi kivételes adottságát, ami megkülönböz-
tette őt a kortárs népi költők többségétől.

Aligha véletlen, hogy Illyés Gyula épp a Titok-ke-
reső című 1943- as Horváth István-verset választotta 
ki a Magyar Csillag számára. Az „éjjel, kínnal, köd-
del” küzdő, önmagából fényt csiholó, a porszemben 
és a mindenségben, a pokolban és az égben egyaránt 
kutakodó költő drámáját megjelenítő költemény 
már kezdő szekvenciájában hordozza a „sub specie 
immortalitatis” távlatát: „Valahol túl a távolon, háta 
megett napnak, holdnak, / ölében a végtelennek, 
hol ma születik a holnap, / csodálatos sátor állott: 
alapja űr, vászna vakság. / Mélyebb volt, miként a 
mélység, s magasabb, mint a magasság.”

A költészet egyetemesebb áramköreivel érint-
kezve, amikor is a nyugatos líra szépségeszménye 
valósággal megmámorosította, és „fi  lozofi kus ér-
deklődésének” fokozódó hatására is egyre inkább 
úgy érzi azonban, hogy frissen szerzett (kolozsvári 
és világháborús: mind a kettő hangsúlyos!) élményei-
nek argumentálásához és költői transzpo nálásához 
már csak részben lehet elegendő a magával hozott 
ózdi mikrokozmosz érzelmi támaszpontja, érték-
tartománya. Ezt a törvény szerűen bekövetkező 
belső elbizonytalanodást erősítik fel a negyvenes 
évek végén, az ötvenes évek elején a dogmatikus 
irodalompolitika elvárásai. Az Észak- és Dél-Er-
délyt elválasztó határ eltűnése után megszűnik 
ugyan korábbi otthontalanság-érzése, de mert a 
történelmi sorsforduló egyből a társadalmi cselek-
vés középpontjába sodorja, érezhetően csökken a 
költői személyiséget kiteljesítő kutatások szere pe; 
a szellemi élményforrásokat felszívó, asszimiláló 
kísérletezések elerőtlenednek, mígnem átadják he-
lyüket a közvetlen politikai agitáció – líracsúfoló! 
– rigmusának. Amitől Jékely, amíg közelében lehe-
tett, következetesen óvta Horváth Istvánt.

Az újabb kisebbségi helyzetében önmagát (is) 
szereptévesztésre ítélő „titok-kereső” – miért épp 
a hitetlenül hiszékeny népi költőkkel történhetett 
meg ez is? – a szellemi önkorlátozásra/önfeladás-
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ra kény szerítő negyvenes évek második felében 
aligha sejtette, hogy mekkora erőfeszítésébe kerül, 
amíg költészetének szem elől tévesztett távlatát az 
időtől újra visszaperelheti. De mert vérbeli költő 
volt, ennek a módját is megtalálta.

Égő, eleven sebként járt közöttünk jó ideig, az 
örökös fenyegetett ség tragikumának megtestesítő-
jeként. Jó tudnunk: vívódásokkal, ké telyekkel ter-
hes alkotó korszakának írói győzelmei a veszteség-
tudat művészi foglalatának bizonyultak.

Szintézisteremtésre hivatott öregkori lírájának da-
rabjai ugyanis a hiány költészetét hozzák létközeibe.

A költő úgy tölti ki a maga körül évtizedekig érzé-
kelt „légüres te ret”, hogy önnön benső drámájának 
kivetítésével az ezredvég emberé re leselkedő külső 
és belső veszedelmekre is fi gyelmeztethessen.

Öregkori lírájának színképelemzése, értékszim-
bólumainak korszakspecifi kus vizsgálata során 
derült ki: a szintézisteremtő szakasz alkotá saiban 
voltaképpen ráismerhetünk az egész Horváth 
István-i költészet fi logenezisére. (Amiként a népi 
líra fi logenezisére is!) A hátrahagyott versektől az 
induláskoriakig (az időben visszafelé haladva) a 
mennyiségi arányok rendjében az alábbi motívu-
mok válnak szembetűnőkké: madár, csillag, csend, 
mindenség, út, idő, fény, végtelen, semmi, titok, 
köd, seb, torony. Költészetének világkép-elemzése 
izgalmas feladatot ígér: a kü lönböző értékszimbó-
lumok kiürülése (értékvesztése) és újratöltődése 
(értéktelítődése) miként zajlott le?

Aligha véletlen, hogy mennyiségi arányok rend-
jében a madár motívum áll az első helyen. A pálya-
kezdő szakasz verseiben leggyak rabban hollóként, 
varjúként, dögmadárként (ritkábban fecskeként) 
jelenik meg. A szülőföldtől való elszakítottság mi-
atti bánatát, a máso dik világháború szorongásos 
légkörének, a pusztulásnak „az égig nőtt sóhaját” 
fejezi ki. Az irodalmi sematizmus és az ideológiai 
dogmatiz mus eluralkodása idején válik teljesen 
egyértelművé az értékvesztett ség, amikor is az osz-
tályellenségnek kikiáltott jobb módú gazdákat je-
lenítik meg a varjak. E mélypontról, szerencsére, a 
költő rossz köz érzetéről is „értesít” ez a motívum, és 
ez előfeltétele annak, hogy a költői erőtartalékokat 
mozgósító értéktelítődés újrakezdődhessen. Ennek 
köszönhetően – aminek drámai küzdelem az ára – a 
lírai szin tézisteremtés korszakában a teljesség sóvár-
gásának szimbólumaiként röppennek világgá Hor-
váth István madarai: „Forgok magamban. A nyár 
itt hagyott. / Bennem forog a múltam. Századok / 
havával állok, vállig-havazott. / Elszálltak mind a 
madarak. / Hiányuk, ami itt ma radt, / üvölt az őszi 
szélben.” (Századok havával, 1974–1976)

Későbbi korok olvasói, akik ezután ismerked-
nek majd Horváth István költészetével, bizonyára 
meglepődnek, hogy költőnk milyen közvetlen, ter-
mészetes, mondhatni bizalmas viszonyt alakított ki 
a teljességet sugalló mindenséggel. Ez aligha magya-
rázható csupán a fi lozófi ai művek hatásával, sokkal 
inkább a természettel együtt élő ember panteiszti-
kus világszemléletével, amit az ősi hagyományvilág 
mély átélése alakított ki szülőföldjén benne. Már ak-
kor foglalkoztatták olyan kérdések, amelyekre érett 
kori költészetében is keresi a választ.

Új rend előtt című 1943-as versében kérdezi: „Mi 
lesz, ha majd nem lesz illat? Sem madárdal, semmi 
szépség, / A nap elé felleg csúszik, s téged elnyel 
a sötétség?!” A mindenség részének érzi magát, 
akárcsak 1972-ben: „Hol a fenn, hogyha célunk vé-
gén / mindig csak hullunk más bolygón is?!” (Ércfű-
vel béfutott utca) Merthogy amikor újból a szülőfalu 
mikrokozmoszából tekint a „nagy egészre” – költői 
világ képének átrendeződése következtében –, si-
vár pusztaság néz szembe vele. Addigra nemcsak 
az ózdi mikrovilág, a mindenség is „cseréppé tö-
rött” már (Öreg paraszt emberi sóhaja, 1967).

Az egységét veszített világban a teljességigény 
állandó ébrentartá sa avatja ezt a költészetet eljö-
vendő korok számára is mindig jelen idejűvé. Egyik 
hátrahagyott versében leválthatatlan őrszemnek ne-
vezi magát a költő. Aki a mindenségben, a törté-
nelemben és a maga benső világában széttekintve 
azt vigyázza, hogy a felgyorsult időben az em ber 
megőrizhesse önmagát, a lélek egyensúlyát.

A líra provincializmusának a meghaladását Bretter 
György a het venes évek elején a fi lozófi ai látás kiala-
kításával, megszerzésével vélte elérhetőnek. Mert-
hogy „a költészet lényegénél fogva a felnőtt gondolat 
önkifejezése”. Hangsúlyosan szólt arról, „mindent 
elmondhat ez a költészet, de amit mond, arról min-
dig tudnia kell: a varázsban felelősség vibrál, nincs 
olyan mágia, amely csak szertartás, mert a szertartás 
egy közösség önkifejezése, és amilyen a szertartás, 
olyan a közösség is”. Bretter nem fi lozófi ai költésze-
tet sürgetett, hanem fi lo zófi ai látást. Amely mögött 
felelősség és erkölcs vibrál. A fi lozófi ai érdeklődésé-
vel már indulásakor feltűnést keltő Horváth István 
kései költészete, bízvást állítható, a felnőtt gondolat 
önkifejezésével szembesít bennünket mindenkori 
legjobb önmagunkkal, elmulasztott lehe tőségeinkkel 
és illúziómentes reményeinkkel. Tragikus halála előtt 
jóval korábban felismerte ugyanis: olyan korban kell 
felelősen ,,őrt állnia” népéért, nemzetéért, a világért, 
amikor az elveszített teljesség visszaszerzése és újjá-
teremtése rótta a költőkre a legnehezebbet.

Cseke Péter


