
GÁSPÁR ZOL TÁH:

HORVÁTH BÉLA
I.

Hadd tegyek hitet egy költő mellett, aki hitvalló verseket írt egy
világnézetektől zajgó korban. Kevés magyar költő van, aki egye
temes érvényű mondanivalöját hasonlóan zárt és szigorú világ
szemléletbe foglalta, amely ítélkező zordonsággal különíti el magát
míndazoktöl, akik számára idegen ez a világszemlélet. D~ még
kevesebb költőt ismerünk, aki a részjellegű eszmei határok közé
zárt egyetemes érvényű látomásokat ismét annyira ki tudta szaba
dítani e korlátok közül, a költői formálókészség korlátokat bontó
és kötéseket oldó felsőbbrendű erejével. Csak rossz költők írnak
irányzatos verseket, mert ők készen kapják hol a magasröptű esz
méket, hol a mélyen szántó gondolatokat. De ez a tétel visszájára
fordítva is igaz. Csak jó költők tudnak írni igazán irányzatos ver
seket, mert ők a valóságot átható és újjáteremtő formák erejével
önkéntelenül is a valóság benső értelmét és törekvéseit fejezik ki.
"Minden múlandó hasonlat", mondta Goethe. Épp így mondhatjuk
azt is, hogy minden valóság egyben irányzat. S a költő pillantására
átviláglik az életen a törekvés, mint a Röntgen-fény alatt a testben
a csontok. De igazi, ihletett költő sohasem lesz rabja annak a gon
dolati képletnek, amelybe látomásait sűrítette. Efelett lebeg a köl
tészet rejtelmes önellentmondása, amely - a forma dat esse rei
skolasztikus bölcseimének igazolásaként - éppen a zárt keretek
kel tágítja mondanivalójának érvényét s a törvényben mutatja fel
a szabadságot.

II.

Horváth Béla költészetének katolikus dogmabeli korlátai lát
szólag korlátok, valójában a végtelen útjelzői. Belefoglalja versei
be a katolikus hitigazságok elemeit, költészete mégsem válik
pusztán felekezeti megnyilatkozássá. Mínél szigorúbb korlátokat
vállal, annál inkább egyetemes érvényű igazságokra lel. Ebben a
szemlélethen a földi dolgok transzcendens távlatokba emelkednek.
Ezért sohasem értettem egyet azokkal, akik összeráncolt homlok
kal jelentették ki, hogy jó-jó, ez a költő csakugyan a szabadságot
és emberséget hirdeti, de gyanús, hogya szegényeket következete
sen a másvilági boldogsággal kecsegteti. A földöntúli szférákba
való meghosszabbítás nem arra szolgál, hogy óvatosan kitérjen na
gyon is sürgető földi feladatok elől. Ellenkezőleg, ezek a feladatok
még itt, e világra szóló érvénnyel kapnak igazolást.

Horváth Béla természetesen ízig-vérig katolikus szellem. A
hevület, amely ugyanolyan bensőséggel lobog az ostromolt pokol
felett, mint az áhított ég felé, a lángolás, amely a bűn igézetét ol
vasztja az üdvözülés varázslatává. sajátosan katolikus életérzés.
(Egy kálvinista szót sem ejtene az "e világ" hiúságáról, - de a
kálvini morál aszkétikus ridegségével jobban elkülönözné magát a
világtól.) Horváth Béla a menny felé eseng, de otthon van a föl
dön és bejárása van a pokolba is. Ha ennek a lelki alkatnak a
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genezísét és történeti rögzödését keressük, aligha tévedünk, ha az
ellenreformáció korabeli barokk vallásos élményre utalunk. A cso
dálatos jezsuita-óda, amely képeivel, hasonlataival, örvénylő mon
dataival és széles-sodrú verselésével egyaránt egy barokk fest
mény fény- és árnyjátékait idézi, életteli nyerseségével és vaskos
érzékletességével meggyőző és egyenértékű kifejezője ennek a lelki
alkatnak. A hitvallói lelkület, melyet a mondott korhangulat hatá
roz meg, nem sápadt iszonyodással húzódik el a világ íszonyatátöl,
nem vértelen arccal hajol a vérző sebek fölé, hanem mennydörgő

átokkal rivall a kárhozottak káromlására. bőszült kedvvel dúl a
rontás felett és kéjjel jártatja ujjait a fekélyes sebekben.

Ebbol a felfokozott és tiszta képletben megjelenő katolikus
életérzésből ered Horváth Béla költészetének világfias ördögűzése,

de ugyanakkor kissé sátánkodó választékosság-a is. Olvasói élmény
ként vele is megeshetnék, ami Dantéval csakugyan megesett a firen
zei járókelők között, hogy tudniillik az olvasók összehajolnának a
versei fölött: "Nézd, ez a pokolban is járt!" A korma egy kicsit
meg is látszik rajta. De milyen remekül csillogtatja meg ezt a po
kolbeli kormot az expresszionista formanyelv megejtő készségével
írt egyik-másik versében (például: Pepinka, szép kiasasszony a
Komondor-Egylet versenyen).

III.

Ebből a költői magatartásból egy 8 más átsugárzott a költő

magánemberi személyiségére is. Sikertelen költők irigyelték is
míatta. Ezenfelül még miért irigyelték? Hát persze,költészetének
könnyed kecseségeért, az alkotó lendület vidám és játszi ösztönös
ségeért, egyszóval azért a költői kegyelmi állapotért, amely meg
érdemelt és jókora közönségsikert juttatott neki osztályrészül. Ez
az irigység egyébként valósággal lakmusz-papírosként működik a
siker és érdem összefüggését kimutató irodalmi vegykonyhán.
Olajozottan csikorgó szélkakasok, akik jóegynéhány boszniai kapí
tulácíót szolgáltak különbözö világnézeti csatatereken, következet
lenséggel próbáltak gyanúsítani egy költöt, akinek minden leírt
sora és ellelkendezett szava ugyanarról az érzületről tanúskodik.
Nyafka és verejtékesen "irodalmi" igényű költőcskék azt hajtogat
ták, hogy nem tud rimelni. Közben úgy mellékesen ilyen rimeket
írt: "S a tiprott népnek, jaj, mit is izennék? Mit zengenék neked,
hazám? Tizenkét Rimet kiáltok, hogy talán kizengjék Annak ha
talmát, Aki a vizen lép S megvédi mind, akiket senki sem véd!"
Micsoda tökéletes szabályossággal zendül egymás fölébe a négy
első rim s milyen elragadó mesterfogás az ötödik tompább és el
ütőbb hangzása, mely így mintegy az alább szálló csengéssel érzé
kelteti meg a védtelenek magányosságát.

IV.

Ezek a rimek, ezek a versek megzengetik a magyar költészet
minden nemes hagyományát.

Lapozzuk a "Költ6í napló 1938 április 23-án" három levelét,
figyeljük az első vers lázadó hitét ,a második korbácspattogtatását,
hogy aztán a harmadikban a megadó pátosz ködén át emelkedjünk
a hazafias pátosz ódai magasságába. Vagy andalogjunk el üde
népmesei lejtésű alexandrínusaín, amelyeken "egy ezeréves du-
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nántúli pásztor" észjárásával hirdeti meg az üldözöttek diadalát a
gonoszok felett, (A kis kanász viaskodása, Krisztus Urunk, a Pápa
meg a Szegényember), vagy idézi Szent István szellem ét, csorbí
tatlan hitelű népiességgel: "Láttam a szakállán mennybeli ezüstöt,
MegiSmerte mindjárt Veszprémbe a püspök ..." Mindenekfelett
azonban vegyük szemügyre költészetének csúcsát, a "Hol vagy, te
nép?" című verset, a Szózatnak ezt a nemes és méltó visszhangját.
Horváth Béla ebben a versben tesz tanuságot arról, hogy a költé
szetben a hagyományhűség a legnagyobb próba. Diadallal állta
meg ezt a próbát. Ez a vers breviárium saját költészetének, pontos
leltára egy költői egyéniség világának, - ugyanakkor minden ízé
ben egy költői hagyomány lelkétől lelkedezett alkotás. Fogantatása
pillanatában klasszikus remek, egy elmosódó múltból eredő és ki
fürkészhetetlen jövőbe nyúló sor mai láncszeme, újuló hagyomány
és időszerű helyzet lélekkel teli, bensőséges egysége. S végül, mert
a köztudatban itt-ott még élnek az antik hagyományok s vannak,
akik még tudván-tudják, hogy költő és hitvalló, versmondó és
vates, poéta és pap rokon, idézzünk még egy versszakot egy vers
ből, mely az üldözöttek reményét hirdeti és jósolja:

"Gyulladj meg, edd a barna fűstm, égj el,
Te szövetséget kötöttél az éggel,
Te tündökölve birk6zol a véggel
S a végzeten a Bestia letérdel."

Gáspár Zoltdn
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