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„...a halál fontos része a költô életmûvének,
ha nem a legfontosabb...”

(J. L. Borges)

Az OSTROMGYÛRÛBEN Orbán Ottó utolsó olyan
verseskönyve, melyet még maga szerkesztett.
Vélhetôleg az utolsó hónapok publikációiból,
illetve a hagyatékban maradt darabokból szer-
kesztett posztumusz összeállítások, aztán az
életmû egészét áttekintô gyûjtemények köve-
tik majd, hiszen röviddel a kötet megjelenése
után a költô eltávozott közülünk. Amennyire a
világról alkotott nézeteit ismerem, maga sem
reménykedett sem túl-, sem e világi újjászüle-
tésekben, ezért nem szeretném kijelenteni,
hogy csak látszólag halt meg, valójában tovább
él bennünk... ez nem egészen így van, fôként
az ô szempontjából. Az azonban kétségtelen,
hogy a költô halála éppannyira kezdete, mint
amennyire vége valaminek. Az életmû lezá-
rult, nem bôvül további darabokkal (leszámít-
va persze a hagyatékot), de a minôségi bôvülés
csak most kezdôdik, amikor az irodalomtörté-
net és az Orbánt visszavonhatatlanul múltbeli
jelenségként látó olvasók mûegészként tekin-
tenek lírai életmûvére, és mint ilyennek al-
kotják meg újabb és újabb olvasatait. Múltbeli
jelenséget írtam, és ez nem véletlen, de nem 
is üres szójáték: a költô jelen idejû beszédét
hagyta ránk verseiben, és énjének ez a narrá-
toralteregója a maga halhatatlanságában fog
beszélni, amíg csak akad ember, akit érdekel-
nek ezek a költemények. Borgesnek igaza van:
a költô halála egyben ennek az örök életû nar-
rátoralteregónak a születésnapja is.

További életrajzi (már amennyire a halál té-
nye is életrajzi) sajátosság, hogy ebben a gyûj-
teményben olvashatók azok a versek, melyeket
Orbán sikeres mûtéte után és azt tárgynak vá-
lasztva írt. Tudni való, hogy súlyos központi

idegrendszeri betegségét, mely miatt sok éve
már járni, írni, beszélni is nehezen, rövid ide-
ig és csak gyógyszerek segítségével tudott, egy
apró készülék mûtéti beültetésével gyakorlati-
lag meggyógyították orvosai. („Tünetmentes-
sé tették”, ôk nyilván így helyesbítenének.) A
mûtétet követô javulás alapvetôen változtatta
meg Orbán életét, visszaadva a normális em-
beri élet lehetôségét. Ezt az illúziót vágta el
egy pillanat alatt a hirtelen halál.*

Ez a történet már így, vázlatosan elmondva
is drámai, tragikus. Az olvasónak nagyon oda
kell figyelnie, ha nem szeretné, hogy a törté-
net felülírja Orbán ez idô alatt mûvelt költé-
szetét. Ahogy az elôzô évtized munkáiban – az
életmû legtermékenyebb idôszaka éppen a be-
tegség legsúlyosabb szakaszára esett (jelzi ezt
1990–1999-ben nyolc verses- és két prózakö-
tet, valamint a mûfordításokból készült testes
válogatás) – nem dominál tematikusan vagy
hangulatilag sem a betegség, a testi megnyo-
morodás élménye, úgy az új kötet verseiben a
visszanyert egészség élményével sincs ez más-
ként. Orbán Ottónak, akit amúgy a narcizmus-
ba hajlóan személyes, elsô személyben beszé-
lô és a világot mint környezetet (az ô környe-
zetét) szenvedélyesen vizsgáló alkotót ismer-
tünk, nagyobb gondja is volt annál, mint hogy
ô maga jól érzi-e magát, vagy történetesen
szenved, mint a kutya. Sebzettsége mindvégig
közérdekû volt, „sebe a világ”, és „Földmívesé lel-
ke”, bármennyire hülyén hangzik ez éppen ma
és éppen ebben az összefüggésben. A költe-
mény Orbán világában közösségi szerepet tölt
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* Én legalábbis így tudtam. Azóta felvilágosítottak
Orbán Ottó közeli ismerôsei, hogy a mûtét után egy-
re sûrûbben mutatkozott a betegség a teljes moz-
gásképtelenség formájában. Így végre azt is értem,
hogy mit jelent a címadó ciklus A PORSZÍVÓ címû ré-
szében ez a mondat: „...Tegnap nem nyitottam ajtót; /
valaki dühödten nyomta a csengôt, hiába, / a szoba köze-
pén lebetonozva / csak kilengeni tudtam, mint egy magas-
épület.” Ez azonban nem változtat azon a körülmé-
nyen, hogy én úgy olvastam a könyvet, illetve annak
idevágó verseit, mint a bekövetkezett orvosi csoda-
tételrôl szóló beszámolókat.
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be, hasonlóan a régi szép, haladáselvû mo-
dernitás képviseleti lírájához. És ha már azt
mondtam, hogy elsô személyû líra ez, azt is
hozzáteszem: minden korszak-, stílus- és irány-
zatváltás dacára egészében egységes, szaka-
dásmentes énbeszédet hallhatunk az elsô ver-
sektôl az utolsókig. Olvashattunk ebben a
tárgyban fontos kifakadásokat, egyebek mel-
lett a tíz évvel ezelôtti EGYIK OLDALÁRÓL A MÁSIK-
RA FORDUL; ÉL címû kötet fülszövegében. Most,
a meghatározó életrajzi mozzanatok és azok
önreflexiói ismeretében talán még több kétke-
déssel olvashatjuk ennek a kis önelemzésnek
a megállapításait, melyek szerint Orbán kikí-
sérletezett volna egy új énszerkezetet, hogy ez-
zel váltsa fel a korábbit, melyet naivnak, klasz-
szikusan merevnek talált. Sokkal inkább úgy
látom, hogy Orbán tematikai és hangulati ka-
tegóriáknak feleltet meg különbözô énalako-
kat, ezek beszédpozícióját és nyelviségét teszi
magáévá a vers megírásának idejére, és a szö-
veg lezárásával maga is elhagyja ezeket az ala-
kokat. Szerepjáték, ha úgy tetszik: Kovács And-
rás Ferenc módján, és annyiban is hasonlóan,
hogy az adott beszélôi pozíciókhoz és témák-
hoz történô visszatérésekkor újra és újra ma-
gára ölti, akár évtizedek után is, az adott tárgy-
hoz tartozó nyelvet és maszkot. Figyelmet ér-
demel, hogy miféle, alakzatokban talán meg
sem ragadható személyesség révén sikerül
megôriznie beszélôi önazonosságát ezekben a
maszkváltásokban.

Elôször is egyfajta katalógust kell készíte-
nem a kötet költeményeirôl, hogy pontosab-
ban láthassuk, mirôl is van szó.

Az OSTROMGYÛRÛBEN egy-egy rövidebb, „ele-
gyes” versekbôl formált sorozat keretébe fog-
lalva három ciklust tartalmaz; ezek a TUDÓSÍTÁS

A KÉS ALÓL, a HAJNAL GABRIELLA GYAPJÚBÓL SZÔTT,
PIROS-KÉK EMBERFEJEI és az OSTROMGYÛRÛBEN.

A három ciklus darabjai „prózaversek”. Az
idézôjel használatát egyrészt a kategória fából
vaskarika természete teszi szükségessé (hiszen
egy szöveg vagy vers, vagy próza; ha érezzük,
hogy nem prózát olvasunk, mégsem igyek-
szünk megkeresni azokat a fonikai, ritmikai,
verstani és retorikai alakzatokat, melyek a
versszerûség hatását keltik, akkor csak a lusta-
ságunknak engedünk), másrészt az a körül-
mény, hogy Orbán a szabad vers formális egy-
szeriségének a látszatát sem igyekszik fenntar-
tani, hanem vállalja, hogy ezek a költemények

is elôzetesen létezett poétikai mintákat követ-
nek. A minták egyik típusát a Walt Whitman és
az amerikai beatköltôk által kidolgozott „rö-
vid beszéd” alakzatai alkotják. (Tehát nem az
az elragadtatott, hosszú mondatos, zsoltár-
szerû hadarás ez, amit Allen Ginsberg ÜVÖL-
TÉS-ében vagy Gregory Corso Kerouac-emlék-
versében ismerhetünk fel, hanem Ginsberg úti
poémáinak – pl. LARAMIE FÖLÖTT –, Corso él-
ménybeszámolóinak vagy a poétaôs Whitman
rövidebb darabjainak – ilyenek a HETVEN ÉV el-
sô versei – higgadtabb, mégis kissé megemelt
hangú intonációja.) A másik formai elôkép
Robert Lowell TÖRTÉNELEM sorozata. Egyenet-
len hosszúságú, többé-kevésbé ritmikus sorok-
ból álló szövegek ezek, melyek (a szonettre
történô távoli utalásként) tizennégy sorba ta-
golódnak. Az elsô és a harmadik ciklus darab-
jaiban ez az elôkép a meghatározó.

A sorozatok közül a képzômûvészeti ihle-
tettségû középsô a legegységesebb; koncep-
ciója szerint a textilobjektek a sorsisten külön-
bözô alakváltozatait rejtik, és a versek ezeket a
szerepeket igyekeznek megszólaltatni. Hang-
ütésüket tekintve persze ezek is sokfélék, van
köztük groteszk, abszurd, filozofáló és roman-
tikusan költôi hangvételû szöveg, és ezek a da-
rabok egyfajta rangsort alkotva sorakoznak,
így jutnak el a kocsmatölteléktôl a hideg nôn,
az eszmék megszállottján és egyebeken keresz-
tül (mint Orbánnál mindenütt, úgy itt is) a fel-
sôfokot jelentô költôig.

A TUDÓSÍTÁS A KÉS ALÓL – VÁLTOZATOK A FÖLTÁ-
MADÁSRA sorozat témája egyrészt maga a sors-
fordító orvosi beavatkozás, másrészt az annak
végiggondolása, felelevenítése során támadó
gondolattársítások szellemi holdudvara. Na-
gyon szépen jellemzi Orbán gondolkodás-
módját, ahogy a tárgy megközelítését kultúr-
történeti, metaforikus összefüggéseibôl kezdi
– LÁZÁR ELÔJÖN A SÍRBÓL –, ezt követi a mûtétrôl
szóló vers – A CSODAÖREG –, de az operáció le-
írása ebben sem több két és fél sornál; erre épí-
ti a további darabokat, melyek szimbolikus
portrét rajzolnak beteg-önmagáról, képet a
világról 1936-ban és a háborúk során, arról 
a világról tehát, amelybe beleszületett; majd a
fiatalság és az erotika mítoszait írja maga kö-
ré, különös tekintettel a görög mitológiai és 
a zsidó-keresztény vallási toposzokra – ezeket
különös lebegtetéssel írja át, magát egyszer a
teremtô, máskor a feltámadó helyébe illesztve



(nem jogtalanul, hiszen nemcsak Lázár, de
Krisztus életének is jellemzô fordulata ez) –, s
végül a maga és a világ költészetét tematizáló,
profán-himnikus darabokkal zárul a ciklus,
melyekben a mûtét ténye már metaforikus el-
vontságában jelenik meg a mûvelôdéstörténe-
ti és érzéki élményekkel azonos tárgyi minô-
ségben. Ezzel az esemény költôi bekebelezése,
mitizálása is megtörtént.

Az OSTROMGYÛRÛBEN – VÁLTOZATOK A TÚLÉLÉS-
RE címû ciklus lényegében véve ugyanennek a
témának a feldolgozása, de már sokkal széle-
sebb eseményhorizonton, és a csoda ebben a
sorozatban nem egy esetleges orvosi beavatko-
zásnak, hanem magának az életnek a megélé-
se. Az élet kisebb-nagyobb részcsodái és albot-
rányai, a filozófia, a politika, a mûértelmezés
hétköznapjainak kisszerûsége, sôt magának 
a teremtés egészének a vigasztalan szürkesége
– Orbán szemében tucatvilág ez akkor is, ha
csak egy van belôle – a meghatározó élménye
ezeknek a daraboknak. Ehhez képest a TU-
DÓSÍTÁS... záródarabjánál némiképp szervetle-
nebbül kapcsolódik ehhez a sorozathoz a cik-
luszáró ÉLNI, mely nem minden emelkedett-
ség nélkül ironizálva látja az életet végül is az
édenkertben tett látogatásnak, és a létet Isten
(vagy az anyag) gyôzelmének a Halál Országa
fölött.

Érdekes kompozíciós alakzat rajzolódik ki
az eddigiekbôl. A könyvegész egyetlen ívet al-
kot, melynek csúcspontja a középsô ciklus, ezt
vezeti fel és le a két másik, és ez a hármas ív a
ciklusba nem foglalt versek nagyon különbö-
zô fajtájú (és minôségû!), esetleges törmelé-
kébôl emelkedik ki. Az indítás pontszerûen
hangsúlyos, ahogy a két záróvers is tárgyában
magasztos és hangvételében komoly, mégis in-
kább levezetésnek tûnnek a ciklusok összetett-
sége után. A bevezetô részben pedig bökvers,
rögtönzés, paródia, csekély jelentôségû apró-
ságok hökkentik meg az olvasót; köztük egy-
két olyan darab, melytôl néhány éve még ma-
ga Orbán is sajnálta volna a nyomdafestéket.
(A KÉT MIKROCSÍP-bôl az elsôre vagy a PUCINÉ cí-
mû népdal-imitációra gondolok.) 

Persze nem akarom azt mondani, hogy a fel-
és levezetô verscsoport csupa jelentéktelen
rögtönzésbôl állna. Olyan kiemelkedô fontos-
ságú és hatású darabok is vannak ezekben a ré-
szekben, mint a kötetet mellbevágó energiával

indító A TIGRIS, a szintén a ciklusok elôtt álló
65 vagy a záródarabok közül a PETRI GYÖRGY

HALÁLÁRA címû (több mint) emlékvers, pláne
mint nekrológ. 

A TIGRIS természetesen Blake versének, a vi-
lágirodalom egyik legismertebb és legtöbbet
elemzett költeményének a parafrázisa, és ha
van vers, melyre problematikus dolog új válto-
zatot készíteni, hát ez az. Negyedfeles troche-
usai mind angolul, mind az azzal egyenérté-
kûnek mondható magyar változatban (Szabó
Lôrinc fordítására gondolok) dalszerû köny-
nyedséggel szökellnek (dacolva a trocheus ere-
dendô nehézkességével, különösen a magyar
költészeti hagyományban, ahol ez a mérték 
a hangsúlyos hetesre épül, és elsôsorban a
Himfy-strófa rövid soraiból ismerôs), rímei
kifinomultak, de nem hivalkodók, és maga a
gondolati mag, a pusztítás eleganciájának am-
bivalens csodálata is egyedien szuggesztív. Mit
lehet ehhez hozzátenni? Csupa olyasmit, ami-
vel rontunk rajta. Orbán Ottó is (program-
szerûen) ezt teszi. Az expresszív, ugyanakkor
emelkedett nyitókép („Tigris, tigris, ifjuság, /
Mennybôl lesújtó husáng...”) után kizökkenti a
szótagszámot, a dilettantizmussal kacérkodó-
an igénytelen „ragadozó / okozó” rímpárral egy-
szerre üti agyon az „ifjuság” szóval megelôle-
gezett tematika szentimentalizmusát (ennek
karikatúraszerû kiemelésére is szolgál a rövid
ékezet, nemcsak a rímkényszer íratja így!) és a
minta alapján elvárt eleganciát. A „csíkos ékkô”
képzavara, majd a második szakaszt záró kan-
csal rím („ösztön / koszton”) végképp nyilvánva-
lóvá teszi, hogy persziflázzsal van dolgunk, 
és a „Mûvészi, ahogy te ölsz” sor arra is rámu-
tat, hogy az irónia nem a költemény, hanem a
morál helyett az esztétikum értékrendjének
eszményét zászlajára tûzô és a verset emble-
matikusan, a maga érdekeinek alárendelten
felhasználó irodalomelmélet ellen irányul.
Éppen ez teszi lehetôvé, hogy amikor a záró-
szakaszban (ellentétben az eredetivel) fordí-
tott sorrendben ismétli meg a nyitósorokat, az
olvasó ebben a lefokozott változatában még-
iscsak megérezze azt a valamit, amit Orbán 
az ifjúság dolgában érez és éreztet: hogy a vi-
lág rendjének alapelve ez, amit az öregség 
(és nem a halál!) felprédál, egyetlen tragikus
mozzanatban elejt és átlényegít, de ami, szem-
ben állva az idônek kiszolgáltatott világgal,
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mint minden létezô örök princípiuma, szün-
telenül gyôzelmet arat az idô, a halál, a rom-
lás fölött. Az ironizáló felülírás tehát nemcsak
lefokoz, de ugyanazzal a gesztussal épít is, kis-
sé másképp bánva Blake versével, mint az a
másik feldolgozás, amire Orbán tájékozódásá-
nak irányait ismerve nem lehet nem gondol-
ni: Allen Ginsberg, Gregory Corso és barátaik
munkája. A hanglemezen is kiadott, valami kis
klubban rögzített elôadóesten kocsmadalstílu-
sú feldolgozásban éneklik a verset, Peter Or-
lovsky gitár- és Ginsberg gombharmonika-
kíséretével. Ezen a koncerten a COCKSUCKER

BLUES szomszédságában szólal meg A TIGRIS, ta-
lán mint potenciális slágerdarab, talán mint
mindenki által az unásig ismert költôi közhely,
nyelvi FÜR ELISE. Orbán vélhetôleg inkább ro-
konszenvezett ezzel a vulgarizáló megközelí-
téssel, mint az irodalomtörténészek magasztos
magyarázataival.

Az efféle általánosítások, tehát hogy mire
gondolt Orbán, amikor ezt vagy azt csinált,
akár veszedelmesek is lehetnének. Azonban
éppen ô ad okot az efféle általánosításokra:
témái, ítéletei és rövidre zárt politikai gondo-
latmenetei egy bô évtizede, de egyes esetek-
ben még hosszabb ideje rendszeresen vissza-
térnek. Érdekes módon éppen ez az a kötet,
amelyben ez a sajátosság a legkevésbé zavar. 
A tiszteletkörök mintájára Orbán tiszteletlen-
köröket ír le, kötetrôl kötetre változatlan el-
lenszenvérôl biztosítja a politikusokat, az iro-
dalomtudósokat (különös tekintettel a her-
meneutika és a recepcióesztétika mûvelôire),
továbbá minden rendû és rangú, a poszt-
modernitás létét elfogadó és annak konzek-
venciáit levonó törekvést, diszciplínát és sze-
mélyt vagy ezek csoportjait. Néhány szöveg-
példa: „...A birodalmak ezután is / szilárdan áll-
nak pilléreiken: a háborúkon és a hadisarcon, /
akármilyen posztmodern néven nevezzük is ôket” (A
CSODAÖREG), „...az izzadt ágynemû / melegében fut-
kározó politikus poloskák / kétségbe vonják Ausch-
witzot, Katynt, akármit – / a csípés tény, tehát a ha-
zugság igaz” (A FÖLTÁMADÁS SZOMORÚSÁGA), „...a
mûszavaival mankózó mûelemzô receptje nyomán /
még soha senki nem fôzött ehetô levest...” (MÛELEM-
ZÔK RÉMURALMA). Ezeket a gondolatokat más és
más megfogalmazásokban a korábbi kötetek
talán mindegyikében olvashattuk már. Valami
olyasmit gondolok, hogy vannak költôk, akik

arra számítva írják a verseiket (vagy legalább-
is úgy jó olvasni ôket), hogy az olvasók az élet-
mû egészével ismerkednek, és a visszatérô ele-
meket is fejben tartják. Ilyen költô például
Tandori. Nem mintha az ô költészetében nem
lenne önismétlés – ellenkezôleg. Ez az ismét-
lôdés azonban egy nagyon kis eseményrádiu-
szú élet apró történéseit mutatja mindig, újra
és újra más oldalukról. Orbán ezzel szemben
olyan olvasókra számít, akik csak egyetlen ver-
sét olvassák, azt, amelyen éppen dolgozik. Tu-
datosan kerüli tehát az önidézeteket, nem tá-
maszkodik olyasmire, amit egyszer már leírt,
de nem is kerüli fixa ideáinak ismételt elmon-
dását. Aki mégis sokat olvasott tôle, az rosszul
jár, de magára vessen. A másik lehetséges in-
terpretáció – elsôsorban a politikai tárgyú
versek esetében – a vers közvetlen hatásának
ironizálva ugyan, de lényegében véve mégis
megôrzött illúzióján alapul. Orbán talán úgy
gondolja, hogy amíg a bírált jelenségek – kor-
rupció, pénzimádat, kisszerûség stb. – nem
tûnnek el a politikai gyakorlatból, addig lan-
kadatlanul ostorozni kell ezeket a hibákat. Eh-
hez a tevékenységhez az energiát meghatá-
rozó alkati adottságából: a felháborodásra és
megbotránkozásra való lankadatlan és kime-
ríthetetlen készségbôl meríti. Van ebben vala-
mi naivitás, de természetesen eszemben sincs
hibának minôsíteni ezt a sajátosságot.

Ha már naivitásról beszélek, ide tartozik
Orbán beszédmódjának az a vonása, ami szin-
tén az amerikai beatköltôkkel, különösen az ô
öregkori lírájukkal rokonítja ennek a kötetnek
a darabjait (is). Arra az olykor már kényszeres-
nek tûnô iróniára gondolok, ami valamennyi-
ük ábrázolásmódjában felváltotta a leegysze-
rûsítô politikai oppozicionizmust, és a mûve-
lôdéstörténet valamennyi tekintélyszemélye
ellen irányul, olykor valami provokatív trágár-
ság szomszédságában. Ilyen helyekre gondo-
lok: „Akhilleusz, a kopaszra nyírt, mürmidón izom-
pacsirta...” (A FÖLTÁMADÁS SZOMORÚSÁGA), „A gö-
rögök fôistenét a nagycsaládosok gondja nyomaszt-
ja...” (A TAVASZ FÛZÖLD MÛTÔJÉBEN), „A föltámadás
az Isten szerzôi jog által védett csodája...” (ÚJRA-
KEZDÉS), „Szophoklész, a színes arapapagály [sic!] /
szoba nagyságú kalitkájában röpködve rikácsol...”
(A TÖRPE KORSZAK). Lehet, hogy egyikük sem
örül(ne) az összehasonlításnak, de a magyar
költészetben Eörsi István az a költô, akinél



ezekkel a stíluselemekkel találkoztam. Bizo-
nyára nemzedéki rokonság is ez, de inkább 
a mentalitás hasonlósága és a tájékozódás
azonos iránya áll mögötte. (Már az 1967-ben
megjelent ÜVÖLTÉS antológiában egymás mel-
lett szerepeltek beatirodalmi fordításaik, és az-
óta alig maradt valaki kettejükön kívül, aki
nem fordult el ettôl az irodalmiságtól.) Nem
szeretném túlhangsúlyozni Orbán költésze-
tének ezt a beatirodalmi elemét, de mióta
Ginsbergék kimentek a divatból, és sok helyütt
már az irodalomtörténetbôl is kiszorultak, er-
rôl az összetevôrôl olyan kevés szó esett, hogy
az szinte már a dolog elhallgatásának tûnik.

Azért tartom fontosnak felidézni minden
esztétikai esetlegessége és ambivalens meg-
ítélhetôsége ellenére ezt a hagyományt, mert
fontos vonása, hogy a költemény narrátorá-
nak, illetve a költô alakjának nagysága és mi-
nôsége definiálhatatlan. (Auktor és narrátor
alakja a beatirodalomban meglehetôsen egy-
bemosódik; éppen ezért csillogott ki közülük
Gregory Corso, aki szinte mindig játszott ez-
zel a lehetôséggel. Áradó monológjaik sorá-
ban ellenállhatatlanul mulatságosnak tûnnek
„az ôrült jak” szavai, amikor ugyanebben az
apokaliptikus hangvételben azon kesereg,
hogy szegény bácsikája pompás farkából cipô-
fûzôket készítenek majd.) A beatirodalom szö-
vegeinek a beszélôje egyfelôl hangsúlyozottan
„csak egy srác” (vö. csak egy ürge; © by Ottlik), egy
csóró hippi, csavargó, hobó, aki eksztázisban
hadarja a magáét (sokszor piásan vagy befü-
vezve), de ez a beszélô gyakran hatalmasra nö-
vesztett, omnipotens alak, aki éppen beszédé-
nek meg nem gondoltsága révén mondja ki a
feltételezett abszolút igazságokat, melyek ma-
gában a szövegelésben vagy egyszerûbben szól-
va a nyelvben foglaltatnak. (Lám csak, a nyelv-
ben való megelôzöttség elve is megelôzô-
dött...) Ginsberg egyszerre beszél a mosdatlan
szájú nagyvárosi csavargók és az ószövetségi
próféták nyelvén; egyszerre tud „csak egy srác”
lenni és „maga Amerika”, ugyanakkor rendíthe-
tetlen fensôséggel oktatni ki Amerikát (önma-
gát!) az igazságról.

Orbán esete ebben a tekintetben hasonló;
persze más is, mert ô nem tudna kibékülni
ilyen mélységû tisztázatlanságokkal, de per-
szónájának vagy imázsának vagy micsodájá-
nak a jellege és nagysága ugyanilyen ellent-

mondásos. Általában egy beteg öregember
alakját ölti magára, aki gyakorlatilag azonos
lehet civil önmagával, de azért mûvelôdés-
történeti minták nyomán épül, elsôsorban gö-
rög elôképekhez igazodva: az öreg Oidipusz,
Odüsszeusz, Sziszüphosz, az aggastyán „füst-
fogta, férfi Kirké”, másutt Casanova vagy egy-
szerûen csak „egy öregember” alakjába bújik. (Ez
persze nem egyszerû eset, mert a színpadon
ülô öregembert a költô kívülrôl szemléli, és in-
kább a rajta röhögô ördöggel azonosul, mint
a teátrálisan tehetetlenkedô Beckett-hôssel.)
Olyan versekben azonban, mint a Hajnal Gab-
riella-ciklus KÖLTÔ címû darabja, melyben a
sorsisten ölti magára a költô alakját, és megte-
remti a világot, majd hallgatja a csillagok di-
csôítô kórusát; A CSONTMEZÔ, melyben a ma-
gányos költôalak egy csontmezôn tántorog,
igyekszik versekkel vizet fakasztani a csontból,
és ihletét hallgatja, aki mellesleg kurva, de azt
állítja, hogy a költészet varázslás; vagy a köte-
tet záró három „közéleti” költeményben, ahol
a megnövesztett költôalak az ítélkezés jogát is
magának igényli – ezekben a darabokban és
néhol másutt is a versben beszélô pasas kilép
eredeti méretarányai közül, és fôként önnön
realitásával szakít, legalábbis átmenetileg. A
TUDÓSÍTÁS A KÉS ALÓL zárósoraiban ezt mondja:
„...elegyes életmû a foglalkozásszerû túlélôé, / örökös
rögtönzés, szemmel láthatóak a varratai, / mint ko-
ponyámon a két mûtét hege: / költészetnek földszagú,
de legalább minden híre szó szerint igaz”. Szimpa-
tikus, ha nem is nagyon divatos program ez (de
hát ki a fenét érdekelnek a divatok). Éppen en-
nek a programnak nem sikerül érvényesülnie
az említett versekben, illetve helyeken.

Ugyanakkor nem szeretném azt a látszatot
kelteni, hogy a földhözragadt témákkal foglal-
kozó költészet kizárólagosságát kérem számon
Orbán Ottón. Elfogadom, hogy a költészet
„örökös rögtönzés”, és magam is valami olyasmit
gondolok, amit ô ír a HATVAN FÖLÖTT-ben: „[az
idô] ...merénylete nyomán nem is marad belôlünk
más, csak élni akarásunk ôrült versei / és utódain-
kon vigyorgó, sárga koponyáink”. Azt azonban
nem tudom komolyan venni, hogy „a költészet
[...] nem kedélyállapot, nem irodalom. / A költészet
hírszerzés odaátról, ahol sohasem történik semmi új
[...] a csillagok közt hajózva is fülünkbe makogja
ritmusát / dobszóra táncoló, közös ôsnyelvünk, a
vers” (A KÖZÖS NYELV). Határozottan az a véle-
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ményem, hogy a költészet az irodalom egyik
ága, és az ilyesfajta romantikus kinyilatkozta-
tások mentén nem a mondhatatlan mélységei,
hanem a meghatározhatatlan tartalmú közlé-
sek vákuuma felé haladhatunk. Vannak ezzel
szemben szép és tágas terei a költészetben a
konkrétumokból építkezô csodának. A TUDÓ-
SÍTÁS A KÉS ALÓL ciklus elsô darabjában írja Or-
bán: „Hülyék sportja arról vitatkozni, hogy mi a
fontosabb, / az élet-e vagy az irodalom? Az élet egy
beépített, kis készülék / a kulcscsontom alatti lyuk-
ban, félig eszme, félig mûanyag... / Tedd föl a kér-
dést, hogy mire megy egymás nélkül elektromosság és
képzelet, / s láthatod a bottal járó nyomorékot, aki
voltam...” (LÁZÁR ELÔJÖN A SÍRBÓL.) Ennek a tény-
nek a költészetbe emelése után nem lehet egy
oldallal odébb azt írni, hogy „Minden az marad,
ami volt” (A CSODAÖREG). Nem maradt ugyanaz:
az emberi élet új tényei állnak itt, költôi igaz-
ságokba, versbe foglalva. Ez ennek a dolognak
a tétje, és ez messze több, mint valami ködös,
romantikus bûvészkedés kozmosszal, végte-
lennel, odaáttal. Orbán költészetének legjobb
darabjai ilyesféle tényeket foglalnak nyelvi-
poétikai anyagba. És szép számmal vannak eb-
ben a költészetben ilyen munkák; a régebbi
kötetekben is, és ebben az utolsóban is. A töb-
bi pedig dokumentuma annak a munkának,
mely ezekhez a darabokhoz vezetett. Nem
mérhetô a nagy versek mértékével, de nem is
értéktelen. Adalék, szövegkörnyezet, szellemi
közeg.

Végül még egy személyes apróság. Nem
ismertem közelebbrôl Orbán Ottót, szerkesz-
tôségekben, ha olykor összefutottunk, alig né-
hány szót váltottunk egymással. Sohasem ju-
tott eszembe megkérdezni, és most már mó-
dom sem lesz rá, hogy hogyan kerül szövegei-
be az Istenmezeje helynév. Fiktív hely ez nála:
1989-ben írt egy ISTEN MEZEJE címû verset, mely
afféle példázatos szöveg, helyszíne is jelképes;
de Robert Lowell HISTORY-jának általa készí-
tett fordításában is van egy ilyen sor: „A mar-
hák megtorpantak Istenmezején...” (AMERIKA OX-
FORDBÓL, 1970 MÁJUSA.) Érdekes és szokatlan,
hogy Orbán magyarra fordította az angol
helynevet. Figyelemre méltó egybeesés, hogy
éppen ebben a szép nevû faluban volt módom
megfogalmazni ezeket a gondolatokat.

Istenmezeje, 2002. július
Bodor Béla

„AZ ÉLET ÉDES TARKASÁGA”

Hamvai Kornél: A prikolics utolsó élete
Ab Ovo, 2001. 272 oldal, 1970 Ft

„Viszont nem a rokkant bácsiról
akart beszélni most...
Nem a rokkant bácsiról,
hogy a jóistenbe jön ide
a rokkant bácsi.”

(Hamvai Kornél)

Hamvai Kornél új regénye a populáris és a ma-
gas irodalom számos mûfaji kódját használja
fel és ironizálja is egyúttal, számos stílusréteget
kever, mégis viszonylag egységes dikciót te-
remt. Regénye tulajdonképpen játék a mûfaj
lehetôségeivel és konvencióival. Bizonyos kon-
venciókat felidéz, hogy könnyedén átlépjen
rajtuk, másokat megtart, és lubickol bennük,
megint másokat pedig rehabilitál, hogy azok-
ban is lubickolhasson. Avantgarde újító és kon-
zervatív. Ami kényelmesebb, ami jobban belak-
hatóvá teszi prózauniverzumát, azt választ-
ja. Fô szempontja a kényelem. Üdítôen nem
doktriner, hadd elôlegezzem meg ítéletem, jó
próza. Legközelebbi rokona kortársai közül
Cserna-Szabó András, bár Hamvai prózája ki-
dolgozottabb, alaposabb, megcsináltabb. 

Cserna-Szabó mindkét kötetének kezdôno-
vellájában az írás lehetôségeivel kísérletezik, a
cselekmény fordulatait megbeszéli az olvasó-
val, jelzi, hogy végeredményben bármi más is
történhetne, mint ami mellett végül az elbe-
szélô dönt. Azonban a prózaírásnak vannak
szabályai, melyek szerint egy klasszikus novel-
lában egyszerre csak egy dolog történhet, vá-
lasztanunk kell a lehetôségek között. „Cserna-
Szabó második könyvével végérvényesen bevonult a
prózaírók börtönébe. Oda, ahol minden történetbôl,
karakterbôl, kezdésbôl és zárásból áll” – olvasható
Cserna-Szabó második kötetének fülszövegé-
ben. Nos, Cserna-Szabó éppen ebbôl az Arisz-
totelész által épített börtönbôl szeretne kitör-
ni, ezeket a szabályokat szeretné fellazítani, és
visszaadni az írásnak a lehetôségek szabadsá-
gát, azt a lehetôséget, hogy ha akarunk, kita-
lálunk egy szereplôt, ha írás közben meggon-
doljuk magunkat, visszavonjuk, hogy nem
muszáj épp azt a történetet befejeznünk, amit
elkezdtünk, sok eleje, közepe, vége lehet tör-
téneteinknek. „Ráadásul ez a novella sehogy sem


