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korábban, az otthonból nézve. De mégis a festményei között fogadhatja a látogatókat. 
November tájékán egyszer csak egy elfekvôben találja magát, ahonnan régi tanítványa, 
könyvei kiadója hozza ki, saját felelôsségére. De hamarosan újra kórház, tüdôgyulladás, 
amibôl már nem épül fel.

Az ápolása, az ellátása túl sok személyes érdeket érintô részletet tartalmaz, nem hi-
szem, hogy szeretné, ha ezek fennmaradnának róla, de a lehetô legáltalánosabb kérdést 
is érinti, az öregedô társadalom betegellátását, ami más országokban munkát jelent a 
fiataloknak, adóból levonható szolgáltatást a családoknak, és nem egyetlen személytôl, 
hanem valamilyen szervezettôl való függést az öregeknek. 

Nem akarom összekeverni, összemosni a költô alakját a beteg emberével, ehhez a 
kettôhöz jártam, egyszerre. „Bizonyos dolgokban sokkal természetesebben viselkedik, 
kendôzetlenebbül. Ugyanakkor nála is, mint sokaknál ott az a megkonstruált (védhetô) 
személyiség.” Ezt az elsô látogatásaim után írtam. A versek végig foglalkoztatják, de 
valamikor november elején meséli, „az utóbbi hónapokban hiányzik belôlem az indíték”. 
„Ez még visszatérhet.” „Visszatérhet. Talán vissza is fog. De erôltetni nem érdemes.” 
Rosszul lát, írni nem is tudna. Felvetem, hogy diktálhatna. Igen, de „hiányzik az írás-
kép”. Ezekben a dolgokban teljesen pontos, pedig a valóság egyre inkább keveredik 
benne a víziókkal, a frissen hallott információ a saját emlékekkel. (A féléber tudat 
mûködését, érzékeléseit, asszociációit számos versében alkalmazta, tudatosan. Talán 
könnyen belesiklott ebbe a tudatformába.)

A végén már nehezebb a beszélgetés, „szinte végig én beszéltem, a világon mindenrôl, 
ami az eszembe jutott”, írtam egy másik látogatónak, aki azonnal válaszolt, „én is ösz-
szehordok tücsköt-bogarat”. Öt-hat irodalmi barát személyesen látogatja, páran tele-
fonon tartják vele a kapcsolatot, még többen érdeklôdnek. Olyan emberek is leveleznek 
és telefonálnak az ügyében, akik korábban ízlésbeli, politikai vagy más feszültségek 
miatt kerülték egymást. 

Utólag úgy gondolom, egy kicsit mindannyian lényekké egyszerûsödtünk vele és 
körülötte.
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TALÁLKOZÁS EGY RÉGI NAGY HARCOSSAL

I. m. Orbán Ottó

A Rádióújságból néztél rám: Megismersz? –
Konok, barátságtalan tekintetû férfi,
egy láthatatlan, kemény ellenfélre várva,
a szája szigorúan összezárva.

Ki ez? De hiszen ez te vagy, Ottó! Várj csak,
a te verseidet szavalják mindjárt!
Hogy megváltoztál, öregem, alig ismerek rád,
de a rögeszméidben lüktetô lázat a versek majd visszahozzák.
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Itt minden a régi, és mégis minden egész más! Egyszerre új és régi.
S bár ragaszkodna halálig néhány szép illúziójához az ember,
a legtöbb elköltözik tôle, mint a felnôtt gyerekek a szülôi házból,
és csak nézünk utánuk meredt szemmel.

Emlékszem egy napra: New Yorkból jöttél meg éppen, fejeden új, 
nagy, vakítóan hófehér prémkarimás farmerkalapod.
Az egész szerkesztôség tátott szájjal bámult téged,
az Amerikát járt büszke, glóriás alakot!

Hol az a kalap? És azok a régi szerkesztôségi tagok? Szanaszét mind,
aki van még, de egy jó részük már letûnt, akár a korszak,
hátrahagyva hírt, nevet, sok-sok papírhegyet –
lábjegyzeteket, amik tegnap még világra szóltak.

Nagy harcos, te mindennap kiálltál megküzdeni a nap zászlajáért!
A naptár felmutat, elejt, beépít, valahová leprésel.
Egykor vágyaktól dúltabb, esendôbb volt az arcod, közelibb,
most egy színész furcsa, mély, rekedtes hangján éltet az éter.

2006. május – 2014. augusztus
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ORBÁN OTTÓ / FILM / MOSZKVICS / MATT

Vegyünk fel két tetszôleges pontot
a világban: hogy melyik a kelet-európai,
azt a hiányérzet mondja meg. A kétely,
a keserû-derûs szorongás, amitôl
egymásnak esnek a dicsô Moszkvicsok
egy kiégett fantasztikus filmben. Vagy
Ladák. Már olyan messzire vannak,
nem is tudom hirtelen megmondani.
A kétely meg a szorongás persze
nem csak a kocsikat roppantja össze,
roppant az mindent, ami ártatlanul
rezonál rá, ami/aki naivan szenzitív,
mert mást nem tehet, amikor mindennek/
mindenkinek szocialista árnyéka van.
Hiába építenek a világûrbe telepeket,
akkor is. Amikor még az asztronauták 


