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Átlépte kapuját – interjú Horváth
Szabolccsal

Hány évi munkádba telt e könyvnek a megírása?

Szikszai Edina

Ez egy nehéz kérdés. Nincs rá helyes válasz,
mert attól függ, honnan nézzük. Amikor már
valóban csak ezzel a könyvvel foglalkoztam az
2018 júliusa, de a könyv legelső (nyitó) verse a
fiókból került elő, ami pedig 2016. november
végén született.

2020. június 14-én jelent meg kollégánk, Horváth Szabolcs nyolcadik verseskötete, Az ígéret
kapui. Ennek kapcsán egy rövid interjút készítettünk vele.
Mit jelent az Ígéret kapui? Miért ez lett a kötet címe?
A kötet címét és alapjait még valamikor 2011 és
2012 között találtam ki és tűztem ki magam elé
célként. Amikor kitaláltam, két alapot terveztem
neki: az egyik a jövő volt, a másik pedig, hogy a
korábbi témákat, mint szerelem, természet, humor, képzelgések, vágyakozások, egy kötetbe
helyezzem. Ahogy azt a tavalyi könyvbemutatómon elmondtam e kötettel érzelmileg és hangulatilag valóban minden égtáj felé igyekeztem
elmenni. A másik nagy célom volt, hogy a nyolc
kötetemben összesen jöjjön össze az 1000 vers.

A kötet egyik verse

Ha ki kellene emelni a kötet valamelyik részét,
akkor melyiket emelnéd ki?
Mivel a kötet, mint mondtam, érzelmileg és hangulatilag nagyon változó, így nincs egy olyan
rész, amit kifejezetten kiemelnék belőle. Több
persze van, amit kiemelnék, mint például a keresztlányomnak írt versek, vagy azt a részt, ahol
több Óvároshoz illetve Tatabányához köthető
vers olvasható. A kötet vége felé két-három versem köthető városunk híres költőjéhez, Sebestyén Lajoshoz.

A kötet borítója

Mint mondtad több évig ez a kötet egy terv
volt a fejedben. Miért nem írtad meg előbb és
milyen érzések kavarognak benned, hogy ez
most elkészült és kiadásra került?
Így lett eltervezve az asztalon. Tudtam, hogy
több évig (hét-nyolc) még nagyon-nagyon sok
témával foglalkozhatom. Kipróbálhatom magam
nagyon sok mindenben, sok tapasztalatot szerezhetek. Ha visszanézem az előző négy könyvemet, akkor szinte mindegyiknek volt egy tematikája, amely erősen épült valamire. Azokat a témákat igyekeztem újra megfogni, és ebbe a
könyvbe tenni új, friss versek köntösében. Hogy
milyen érzések kavarognak bennem? Ha az ember eltervez egyik napról a másikra egy kötetet,
majd nekiáll azt szívéből írni, és amikor megírta,
akkor biztosan boldogság járja őt át. Nálam most
ezt az örömöt nagyon sokkal kell felszorozni.
Sok évig vártam ezzel a könyvel és sikerült. Bár
a könyvet én írtam és benne a versek saját szellemi termékeim, ezen a könyvön nem csak én
dolgoztam, hanem mások is. Kiemelném a korrektori és a grafikai munkát, és azok munkáját,
inkább támogatását is, akik bíztattak, hogy lépjem át a saját "kapumat". Nagyon hálás vagyok a
támogatóknak, hiszem, hogy méltóképpen fogjuk
majd megünnepelni.
Ha már az ünneplést említed, akkor mikorra
várhatjuk a könyvnek a bemutatóját?
A könyvbemutatót őszre tervezem. Természetesen már nagyon várom. Ilyenkor mindig bennem
van az elhíresült kérdés, hogy: "Ott vagyunk
már? Mivel, hogy a bemutató verseit már összeválogattam, valamint a műsorterv is elkészült, én
bízom benne, hogy mindenkinek egy jó kikapcsolódást, jó programot, jó és elgondolkodtató
érzéseket tudok, tudunk majd adni. A kötetnek
nálam még nincs vége, mert a bemutató még
hátravan.

Horváth Szabolcs az új kötettel. Fotó: Szikszai Edina

Végezetül mit várhatnak tőled a jövőben az
olvasók?
Jelenleg a kilencedik verseskötetemen dolgozom, annak is már inkább a végén. Az év utolsó
felében szeretnék majd egy válogatáskötetet elkészíteni, összeállítani egy kötetet a közel tizenöt
évnyi munkásságomból. A 2021-es évben igyekszem majd új lendülettel, a már tőlem megszokott lelkesedéssel alkotni. Nagyon sok könyv
ötletem van, amit szeretnék megírni, elkészíteni
az életem során. Regényötletek is szerepelnek a
bakancslistámon, de egyelőre még a versek jelentik számomra a nagy szerelmet, ha lehet így
fogalmaznom. Hogy 2021-ben irodalmilag mivel
fogom foglalkozni, azt pontosan tudom, de egyelőre maradjon titok.

