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Könyvajánló 
Horváth Szabolcs: Élesben 

Miután a harmadik kötete is megjelent, Horváth Szabolcs 
komolyan átgondolta mindazt, amit eddig elért. A költőt 
idézve: „Azt hiszem épp itt az ideje, hogy amit eddig csináltam egy 
éles fordulatot vegyen…”. 
Hátrahagyva az elmúlt kilenc év megszokott stílusát és szem-
léletét, úgy döntött, hogy ezúttal olyan kötetet fog írni olva-
sóinak, mely rámutat az élet örök és múlandó csodáira egy-
aránt. A könyvben az előző három kötet közel ezer oldalnyi 
szerelmi verseit ezúttal sokkal általánosabb, társadalmilag is 
mélyebb értéket képviselő alkotások váltják fel. Ez az ötven 
vers az elmúlt egy év kemény munkájának eredményét kép-
viseli. 
A már-már drasztikus mértékű stílusváltás hatása erősen 
érzékelhető módon lengi körül az új műveket: a költő még 
mindig saját szerepén töprengve ragad tollat, majd alkot, 
olyan komoly kérdéseket is érintve, mint a szülő-gyermek 
viszony, a bizalom, a honvágy, a becsület, vagy a tanítói lét 
és a hűség. Ezek többségében versein keresztül állást is 
foglal. Feleleveníti a múlt hagyományait, összehasonlítva 
jelenlegi szokásainkkal, s habár néhány versben (a Hogyan, az 
Ébredj városom, a Mennyi a szerelem,…) még szerepelnek a jól 
megszokott romantikus jegyek, az új világszemlélet alapve-
tően mossa össze az eddigi képeket az új irányzattal: 
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„El a házak közt, 
Hol haldoklik az élet; 
Egy bokrot találok, 

S egy levelet tépek. (…) 
Gondolok azokra a napokra, 

Amikor szomorú voltam; 
S tán az a bokor, s a levél, 

Azt hiszem, én magam voltam. „ 
 

(Horváth Szabolcs: 
Levél a bokron) 

 
A szemmel látható, nagy mértékű fejlődése, és ezáltali művé-
szi kibontakozása ellenérre, véleményem szerint a kötet 
legnagyobb pozitívuma nem kimondottan a kiforrott, érzel-
mekkel teli képek egyikében, az egyedi stílusban, vagy az 
újonnan született világszemléletben keresendő. A lényegi 
része mindennek az, hogy a versek valós, minket a minden-
napokban is érintő helyzeteket ragadnak meg, olyan „gyé-
mántok” sokaságát felszínre hozva, melyeket lassan már 
észre sem vennénk az élet forgatagában. 
Mindent összevetve, Horváth Szabolcs negyedik könyve 
újabb, izgalmas pillanatok elé állít mindenkit, aki úgy dönt, 
kezébe veszi a kötetet, mindezt pedig annak a reményében 
teszi, hogy olyan olvasmányt sikerült megvalósítania, mely-
nek tartalma a későbbiekben pozitív hatással lesz az olvasó 
gondolkodásmódjára és társadalmi felelősségvállalására 
egyaránt. 

Mészáros Botond, 
2016 augusztus 27, Szilágycseh 
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Kiváló lecke 

Egykoron őseink éltek, és haltak. 
Tanultak és tanítottak. 
S általa emelkedtek, 
Szeretni tanultak, és szerettek. 
A férfi férfi volt, a nő pedig nő maradt, 
A nő, míg rendet rakott, a férfi fogta a halakat. 
A bölcsek a nagy tanokat adták gyerekeknek, 
Hogy megtanulva mindent, ők is így tegyenek. 
 
Majd megjelent az érték, 
Mellyel az életet mérték. 
Kinek a legtöbb van, övé a minden. 
Akinek meg nincs, semmije sincsen. 
Tudatra ébredt az örök elnyomás, 
Értéktelen lett az álmodás, látomás. 
A szerelmet… lánc törvényre vetették, 
S ha szabadul, minden lépte menedék. 
 
A piramis csúcsára oly nehéz felmászni, 
De onnan messzire ellátni. 
De jó lenézni, mindenki lábai elé, 
De onnan sose látni el a felhők fölé. 
De a jéghegy alja érdes és kemény, 
S idelent nincs más csak az örökös remény. 
A fenti csak elhal, mintha soha nem lett volna, 
Mintha a kiáltást senki sem hallotta volna. 
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Az egykori tanokat ki sem válogatták, 
Csak tűzre vetették s hányták. 
Urald a törvényeket, 
S legyen vagyonod, temérdek. 
Mondták az ősök… ne azt nézd melletted, 
Hogy hány tető van feletted. 
Hiába van házad tíz, vagy akár ezer, 
Nincs garancia rá, hogy boldog is leszel. 
 
Ma apáink, élnek és halnak, 
Tanítanak, bár belefájdultak. 
Mert süketek füleink, s csak jár a szánk, 
Mert tudunk mindent, van hazánk. 
De gyűlölünk, mindent, és mindenhol, 
Mert szeretni felejtettünk el, túlságosan jól. 
Már nincs szükség rá hiszik, az ég így is érinthető, 
Minden embert szeretni kéne, de ma mind gyűlölhető. 

2015.09.01. 


