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Az Orbán Ottó összegyûjtött verseit tartalmazó két 
kötet 2003-ban jelent meg, az életmû lezárulta után. 
Idõ rendben szerepelnek benne a költemények, az elsõ 
kötettõl (Fekete ünnep) a posztumusz megjelent (Az éjnek 
rémjáró szaka) kötetig – minden eddiginél teljesebb képet 
ad va Orbán költészetérõl. A gyûjteményes kötetek so rá-
ban ez az ötödik a Szegénynek lenni (1974); az Össze gyûj-
tött versek (1986); valamint a Válogatott versek (1998) 
kötetei után. Ezeken kívül megemlítendõ a 1994-es –
A költészet hatalma – címû tematikus gyûjtemény a „mes-
ter ség rõl és a mindenségrõl”. 

Orbán Ottó költõi életútja elején csodagyerekként 
indult, késõbb poeta doctussá lett, közben pedig pá-
lyá ja elsõ szakaszában megkapta az „epigon költõ” 
megbélyegzést. Távol állnék a valóságtól, ha azt ál lí ta-
nám, hogy nem próbált meg – a maga módján, életkorának 
megfelelõen – mindegyikre reflektálni. Kilenc-tízévesen 
pél dá ul már a rádióban szerepelt verseivel, mint intézeti 
ár va. Költészetében a versírás a kezdetekben a szó szo-
ros ér tel mében vett lelki terápia volt. A háború kesernyés 
el len széruma. Korán rá kellett jönnie arra, hogy az a 
tragikus élettapasztalat, amit átélt, költõileg hasz no sí tásra 
vár.1 Egy zseniális tanár, Rákosi Zoltán pe da gó gi á jának 
hatására közösségteremtõ házi feladat és lelki teher men-
te sítõ játék lett a versfaragás. Talán az egész költõi pálya 
tekinthetõ önterápiának. A különbség annyi, hogy míg a 
kez detekben – háborús árvaként az intézeti évek idején – 
ez külsõ indíttatásból fakadó pszichoanalitikus gyógymód, 
addig a költõi életmû jó része belsõ kényszercselekvés, 
Orbán saját bevallása szerint is önterápia. „… kezdtük be le-
gyömöszölni a versbe mindazt, aminek nem volt ne ve, csak 
ott viseltük elviselhetetlen teherként saját magunkban.” 2 

A Fekete ünnep (1960) fogadtatása korántsem ne-
vez hetõ sikeresnek, valószínûleg az idõpont sem volt 
al kal mas új tehetség felfedezésére. Megjelenésekor az 
irodalomértõk egyöntetûen azzal vádolták, hogy pesszi-
mis ta, személytelen költõ, és nincs egyénisége. Orbánnak 
ezek után arra kellett rengeteg idõt fordítania, hogy iga-
zán tudatos, érett költõvé formálja magát; olyanná, aki 
elmondhatja magáról, hogy „a mesterség a kisujjamban, 
akármit meg tudok írni”. (Shakespeare-bõl) 

Évtizedekbe telt, míg Orbán Ottó szakmailag is elismert 

költõvé válhatott. Megítélésem szerint ebben a folyamatban 
A visszacsavart láng (1979) címû kötet mindenképpen 
mérföldkõnek tekinthetõ. És nemcsak azért, mert errõl a 
kötetrõl már többen írtak pozitív véleményt azok közül, 
akik figyelemmel kísérték a szerzõ addigi költõi pályáját, 
hanem azért is, mert addigra fokozatosan kialakul köl té-
szet filozófiája, és apránként válik személyisége részévé 
többfajta költõi szerep. (Ebben az esetben – miként majd 
az imitáció kapcsán – akár többféle lírai hangszínbõl 
kikevert poétikai tónusra is gondolhatunk.) Mérföldkõ 
ez a kötet, vagy inkább a találó megfogalmazás az, hogy 
közbülsõ nyugvópont. A címben rejlõ láng szó utalás a 
magyar romantika egyik költõi szerepfelfogására, pon-
to sab ban Petõfi lángoszlop-szerepére. Az a tény, hogy 
itt fel lobbanásában akadályoztatott, visszacsavart láng-
ról van szó, azt a vélekedésemet támasztja alá, hogy a 
költõ ettõl a kötettõl kezdve megválik a romantikus sze-
rep kör jelmezétõl. Úgy is fogalmazhatunk, hogy ekkor vá-
lik gondolatilag és formailag is tudatos költõvé. Itt már 
hiányzik, illetõleg kisebb mértékben van jelen a ro man-
tikára jellemzõ hév, vagy akár pátosz – ami a fiatal köl tõ-
nek kétséget kizáróan sajátja volt. 

Kulcsár Szabó Ernõ idõben valamivel késõbbre te szi – 
a Helyzetünk az óceánon kötethez köti (1984) – a ro man-
ti kától való megfosztottság megvalósulását, pontosabban 
a folyamat valamiképpeni befejezõdését.3 Vasy Géza 
szerint a költõ azonban ekkor sem szabadul meg végleg 
a romantika hatásától, hiszen az még visszatér a betegség 
kér déskörét feldolgozó versek kapcsán.4

Kétségtelenül van abban némi romantikus vonás, ha 
a költõ életmûvének jót tesz a betegség. Orbán lírájában 
számos kitûnõ, betegség által is motivált létösszegzõ 
vers született. Bármennyire is bizarr kimondani, de tény: 
elsõsorban a fiatalkori idegösszeroppanás és a felnõttkori 
gyógyíthatatlan betegség tette õt költõvé. A kozmikus ga-
val lér (1990) kapcsán említi Domokos Mátyás azt, hogy 
ebben a filozófiai értelmû Rosszban – amire „… nem va-
gyunk fölkészülve… hogy fölmond a testünk – / hogy ne 
ta lál junk helyet kezünknek és lábunknak az ágyban.” 
(Látogatás a 104-es szobában) – több kiaknázásra vá  ró 
téma rejlik.5 Mindez az idézett vers szerint is „a ro man ti-
ka választása”. 

HANTI KRISZTINA

Költõ az évek „rémjáró szaká”-ból
Orbán Ottó összegyûjtött verseirõl 

„Ülök a tar fa korhadó ágán 
és azt fütyülöm: élni, élni!” 
 (A MADÁR, KÖLTÕI ELVEIRÕL)

1  Vö.: A versterápia sok más módszer mellett ma is használatos gyógymód problémás gyerekek esetében. (Költészet és valóság. Orbán Ottóval 

Kabdebó Lóránt beszélget. In: Életünk, 1984. 3.)
2 Orbán Ottóval Kabdebó Lóránt beszélget. i. m.
3 Kulcsár Szabó Ernõ: Szemlélettörténet versprózában In: Jelenkor, 1984. 5. p. 103.
4 Vasy Géza: Versekhez közelítve. Forrás, 1993. 6. és uõ.: Költõi világok, 363–68.
5 Domokos Mátyás: A tagadás tagadása. A kozmikus gavallér. In: Holmi, 1990. 9. p. 1065.
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Érdemes még a továbbiakban visszatérni né-
hány gondolat erejéig A visszacsavart lánghoz. 
Or bán ebben már a költészetrõl is másként gon-
dolkodik. Figyelembe veszi, és ha „dadogva 

is”, de megfogalmazza azt, hogy a versírás esszenciája a 
„lé te zés-atom magjá”-val (Szabadság) áll kapcsolatban. 
A létezés-atom magja körül a szenvedés és a remény 
forog koncentrikus pályán. Hol az egyik, hol a másik 
van kö zelebb a rejtett maghoz és közben, szintén a mag-
ból kiindulva, ebben a kötetben, egyre tágul a köl té szet-
ért elmezés horizontja. A „hullatalicskázás” látványa 
mi att dadogó intézeti gyerektõl: „egy akadozó nyelv / 
megpróbálta kimondani a dadogva is alig mondhatót” 
(Szabadság); a költészetet vastagon „hámozó” költõig: 
„negyven évesen / az ember vastagon hámozza a költészet 
nevû almát” (Canto). Végül a Canto címû versben Orbán 
egy összegzésérvényû kinyilatkoztatásig jut: a költészet 
meg felel a túlélésnek, „Az évek / drótakadálya alatt egy 
kon zerv és egy bicska a költészet maga”. 

Ez a táguló perspektíva mindenképpen újat jelent a 
ko rábbi kötetek megfogalmazásaihoz képest [például 
amikor a vers még valami megfoghatatlan szubsztancia 
volt: „Lucsok. Valami sáros massza. / Gyümölcs vagy 
mocsár. Szerelemféle. / A bugyborgás. Fuldokló sugallat. 
Iszap. / Éjszaka. Kioltott szempár… Határtalan csöndben 
mennydörgõ, üres tenger.” (A vers)]. A legfontosabb 
költészetértelmezés a kötet címadó versének metaforikus 
értékû kijelentése: „Olyan korban, amikor a lámpa vissza-
csa vart lánggal ég, / a költészet nem a vers, a zenével 
nya kon öntött látomás.” A költészet valami egészen 
más: „behajlított tenyér, ernyõ a huzatban haldokló láng 
fölött” (A visszacsavart láng). 

A költészet-értelmezések terén nem lehet figyelmen 
kívül hagyni az Emberáldozat (1973) címû kötetet sem. 
Ekkor azonban (és ez is igazolja a korábbi feltevésemet) 
romantikus hévvel, kevertséggel áthatva határozza meg a 
költõ a vers fogalmát. A vers nem más, mint „Vasbeton 
ten ger. / Profibokszoló kiöregedése” és a „jóravaló 
költõ… hangjában nemes pátosz és titkolt könny rezeg” 
– valahogy mégis a hiábavalóságok Kölcsey-féle hi ába va-
lóságáról dalol: „Süket áriáit / süketeknek cifrázva ígérhet 
megváltást” (Jelentés a versrõl). Az Emberáldozat az elsõ 
a kötetek sorában, amely szakmailag is sikeres, hiszen 
ekkor már minden körülmény adottá válik a „költõi 
jelenlét tudatosításához”.6 Elsõ ez a kötet abban is, hogy 
a középpontjába állítja a jellegzetesen orbáni ironikus 
látásmódot. Ezek után természetesen, a „mesterségrõl” 
szó ló versek sem nélkülözhetik az iróniát. Például, egy 
alkalommal, a verset a szexuálisan kielégült alkalmi 
„hivatásos szõke” kéjesen dicsérõ szavaihoz hasonlítja. 
A költõ is képes efféle alkalmi gyönyört okozni verseivel. 
» A verssel is úgy voltam, mint ezzel az éjszakával. / „Te 
isten, isten!”, kiabálta fülembe az ihlet.   (A Nürnbergi 
dalnokverseny kedvezõ tapasztalatai)

Kabdebó Lóránt is több, mint két évtized utáni for du-
lat ról beszél. Megítélése szerint az áttörést – ami nemcsak 
jó, hanem jelentõs költõvé is tette Orbán Ottót – Az alvó 

vul kán címû kötet (1981) hozta meg számára.7 A kötet 
ver se iben a szerzõ jövõképével is szembesülhetünk, azt 
pedig valamilyen formában a múlt és a jelen determinálja. 
„Meg-megzizzen a szálas óceán, és körben a végtelen 
arc vonatkozási pontjai… fák, a kátyúk az úton, egy 
suszterbogár… a világ verse a részletekben él”. (A 
kor bizakodó elõhangja) Ez a gondolatmenet A vissza-
csa vart lángban megfogalmazottakkal rímel, ott a köl-
tõ az „ember és körülményei” (Mr. Orbán elintéz egy 
fon tos telefont), vagyis szintén a világ részleteibõl hoz-
za létre a verset. Mindenképpen többdimenziós, táguló 
perspektívával állunk szemben: az orbáni líra ér tel mez-
és ekor fizikai, történelmi (idõbeli) és költõi mes ter-
ségbeli perspektívatágulás figyelhetõ meg. Az óce ántól 
az úton áthaladó suszterbogárig, a háborútól a be teg-
ség pusztításáig, valamint a csodagyerektõl a poeta doc-
tusig. Ha pontosan kellene meghatározni, mikor válik is-
mé telten fontossá Orbán életmûvében a költõi szerep ér-
tel mezésének megváltozása és annak problematikája, 
Dérczy Péterhez hasonlóan8 magam is a Szép nyári nap, 
a párkák szótlanul figyelnek (1984) kötetet helyezném 
a középpontba. Itt egy valóban új fogalomkör válik 
hangsúlyossá: megjelenik a „költészet válságá”-nak 
ideája és így – eddig még szokatlan – vészteljes hangulat 
válik uralkodóvá. E köré szervezõdnek a kötet versei. En-
nek az eszmének a megjelenése egyszersmind a köl tõi sze-
rep ismételt átformálódásával való szembenézést is in du-
kálja. Ez a fajta szerepváltás-felfogás abban jelent újat a 
korábbi kötetek elgondolásaihoz képest, hogy a versek 
jó része nemcsak a problémát ismeri fel, nevezetesen 
a költészet válságát, hanem továbblépve a gondolkodás 
folyamatában, azt is megfogalmazza, hogy van remény 
ezen nehézség megoldására; mi több, még esetleges 
meg ol dási stratégiákat is felsorol. Ebben a reményteljes 
állapotban a költészetet nem tekinti többé sem hámozandó 
almának, sem konzervnek és bicskának (Canto), sem pe-
dig „értelmiségi rüh”-nek (A költészethez) – a költészet 
mes ter ség, helyeslés és tagadás: „az igen és a nem”. (A 
köl tõ körülírja a mesterséget)

Közel egy évtized múltán kerül újra a szerzõ látószögébe 
a mesterség reménybe burkolt fogyatékossága. A holló 
cí mû versben (1989) Poe-t imitálja, reformkori hazafias 
köl te mények toposzát skandálja, a dicsõ múltat idézi fel 
a rom lott jelennel szemben, a poézisre kivetítve. Elõször 
gyer mek korát idézi meg, amikor „égõ füllel, felhevülve” 
ol vasta Poe versét, s még minden rendben volt, áhítattal hit-
te a „költészet üdvét”. A felnõttkori költõlét azonban meg-
hoz ta az igazság terhét. „… a vers csak zörömböl, csetres 
edény ként csörömpöl, / ha szövete csupa rongy is”. És 
min de zek után, ahogy az a reformkor hazafiságához illik, 
megjelenik a jövendõbe vetett remény, a vers „akkor is 
jövõt jövendöl, s lelj bár benne csak hibát, / megújulhat 
a világ”. 

Még számos formáját megtalálhatjuk a költészet mint 
mesterség megfogalmazásának, a reménytõl a lét szük-
ség letig. A leglényegibb megfogalmazás, melyet már fo-
koz ni aligha tud, esetleg csak körülírni: „a vers az én 

6 Kis Pintér Imre: „Eszme és légitámadás”. Orbán Ottó világlátásáról. In: uõ.: Esélyek. p. 114–130 és Jelenkor, 1986. 10.
7 Kabdebó Lóránt: Verset öltött magatartásforma. In: Új Írás, 1981. 12. p. 95.
8 Dérczy Péter: „Az igen és a nem.” In: Jelenkor, 1985. 2.
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sze memben / egy darab élet / s tárgya a határtalannal 
körülhatárolt / szilárd bizonytalanság / a hétköznapi em-
ber / a mindenség elemi része / a mindenség maga / két 
ölelkezõ test között a csillagközi tér” (A költõ körülírja a 
mes terséget).

Az elõbbiekben láttuk, hogyan vált a már be ér ke zett 
költõ lírájának jelentékeny szempontjává a köl té szet-
ér telmezés. Orbán Ottó imitációs költészete kapcsán 
azonban vissza kell térnünk az indulás idõszakához. 
Az egykori csodagyerek a kezdetekben mások hangján 
pró bál megszólalni, kölcsön veszi a nagy költõelõdök 
ver se lési technikáját, amiért epigonnak nyilvánítják. 
Indulásakor mégis ezzel a költõi módszerrel teszi foly-
ta t hatóvá fiatalkori költészetét. Orbán egyik mestere, 
Nemes Nagy Ágnes szerint költõi magatartása, a pá-
lya kezdés utáni években fõként azokra hasonlít, akiket 
késõbb angol nyelvbõl lefordít. Például az Üvöltés 
cí mû Ginsberg verset, mely az amerikai beat-nemzedék 
himnuszává lett. Óriási hatást gyakorolt személyére és 
mûvészetére ez a költõgeneráció és az általuk képviselt 
irányvonal. Orbán tekintélyes számú költeménye táp lál-
ko zik a beates hagyományokból. Kis Pintér Imre a korai 
epigonizmust a más költõknél is jelenlevõ szereptudattal 
hoz za összefüggésbe.9 Érdekes, hogy Orbán csupa o lyan 
köl tõt választ magának át/túlírandó „példaképül”, akik-
ben valamilyen mértékben szintén megvan ez a fajta sze-
rep tudat: Kassák, Vas István, József Attila, Füst Milán, 
Kosztolányi. (És ide tartoznak a már említett beatköltõk is. 
Természetesen ebben az esetben a lázadásuk azonosítható 
egy fajta szereptudattal.) 

Akadnak olyan értelmezõk, akik egyenesen Orbán elõ-
nyé re írják, hogy ennyiféleképpen igazítja saját hangjára 
köl tõ társait. Az imitációs eljárás elõnye lehet például az, 
hogy Orbán az idézett szerzõk mûvein keresztül építi fel 
saját költõi világát; azaz létrehozza, majd megõrzi sa ját 
egyéniségét, miközben kipróbálja, hogyan is tud vá lo-
gat ni a gyengébb és az erõteljesebb hangszínek között. 
Költészete attól (is) értékes, hogy összekötõ kapoccsá tu-
dott válni a hagyomány és a modernség között. Azaz, épp 
azért nevezhetjük õt poeta doctusnak, mert sokféle ha gyo-
mányt érez magáénak, és ezzel együtt természetesen is me-
ri a mesterséget is. Így születnek a költõelõdök alakját, 
köl té szetük tartalmi, mûfaji, képi hangsúlyait felidézõ köl-
te mények. Vers születik például József Attilához, Füst 
Milánhoz, A harmincas évek költõi-hez. Ezen felül meg-
idézi többek között Bornemisza, Balassi, Csokonai, Vö rös-
marty, Arany, Illyés, Weöres, Pilinszky, Jékely alakját. 

A 90-es évek eleje fordulatot hoz az orbáni imitációs 
köl tészetben.10 Ettõl kezdve az imitáció, mint (ebben az 
esetben) költõi magatartás, szorosan összefügg az ön ér tel-
me zés, önkifejezés módjaival is, valamint a hagyománytól 
való részleges távolodással. „Legfõbb becsvágyam, hogy 
én gondoljam azt, amit gondolok, / és ne a helyzetem, még 
pon tosabban, ne csak az”. (A híd)

Minden költõnek vannak költészetét meg ha tározó té-
mái, alapmotívumai. Az Orbán-líra alaptémái kö zül a 
leg fontosabbak a háborús költemények, a késõbbi (lét-

ös szeg zõ) halálversek, illetve a betegséggel fog lal ko zó 
köl temények. Orbán Ottónál azonban kü lön leges hely-
  zet adódik: nemcsak az utóbbi két alaptéma áll szo ros 
kapcsolatban egymással, hanem az elsõ kettõ is. Va gy-
is a gyermekként megtapasztalt háború ha  lál  kö  ze  li  sé-
ge új értelmet nyer a betegség által. Más szóval azt is 
mondhatnánk, hogy a kiindulópont a háború gon do lat-
kö re, mely át- meg átjárja a versek szövetét. Ez abban 
a tekintetben is igaznak bizonyul, hogy Orbán e gész köl-
tõ i munkásságára jellemzõ az alaptémák (mo tí vu mok, 
formák) állandó visszatérése, kombinálása – más szem-
pontból történõ ismétlése, újramondása. Ma ga is meg-
ál la pít ja, hogy szûk keretek között mozog ezen a téren: 
háború, költészet, szerelem, halál. Ebben a le szû kí tett 
témavilágban otthonos, ezeket váltogatja, összefûzi – ha 
kell, más költõk világába helyezi saját gondolatait. Így 
tehát nem meglepõ, hogy a háború témája visszatér a 
halál kontextusában az öregkori (betegségrõl, elmúlásról 
szó ló) verseiben is. Kis Pintér Imre az Orbán-tematikában 
a „kisvilág” és a „nagyvilág” költõjét kü lön böz te ti meg.11 
E kettõ egymás mellett van jelen Orbán költészetében és 
vé le ményem szerint kölcsönösen és nagymértékben hat-
nak egymásra. A nagyvilág költõje megjeleníti a há bo rú, 
a politika eseményeit (szubjektív világnézetté át for mál-
va); a „kisvilág” költõje pedig még szubjektívebb – hét-
köz na pi asságot képvisel és többek között a szerelemrõl 
(a tes ti ség rõl), a betegségrõl szól. Ezek a világok úgy 

  9 Kis Pintér Imre. I. m.
10 Bónus Tibor: „Én ejtem a szót, de valaki más beszél”. Imitatív formák Orbán Ottó költészetében. In: Jelenkor, 1997. 10. p. 997.
11 Kis Pintér Imre. I. m.
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hatnak egymásra, hogy racionálisan el len sú-
lyoz zák egymást. Ha a gyermekkori versírást 
– mint már szó volt róla – terápiának véljük, 
ak kor az életmû tükrében, a kis- és nagyvilág 

verseit egymás kiegészítéseként (orvosságaként) is 
felfoghatjuk. Mintha tu da tos költõi szándék lenne, hogy 
a szerzõ – például az ér zé ki boldogság (kisvilág) versbe 
foglalásával – fe led tet ni óhajtja a sors: háború, árvaság, 
kudarc, betegség (nagyvilág) okozta sérelmeket.

Orbán Ottó, mint láttuk, sok tekintetben dualista szem-
lé  le  tû költõ: a van és a nincs, a remény és a lemondás, 
„az igen – és a nem” (A költõ körülírja a mesterséget) 
kö zött élt és írta verseit. A nyolcvanas évek eleje óta 
küszködött egy, az orvosok szemében is azo no sít ha tat lan-
nak tû nõ, alattomos betegséggel. „Az én bajom költõnek 
va ló betegség, annyira komplikált” – nyilatkozta a kez de-
tek  ben. Ha a testi bajokat a költõi életmûre ve tít ve vizs-
gáljuk, akkor minden bizonnyal A fényes cá fo lat (1987) 
tekinthetõ az elsõ olyan kötetnek, mely elindítja Or-
bán Ottó betegséglíráját. Ettõl kezdve számolnunk kell 
azzal, hogy életmûvében folyamatosan létezik, kulcs mo-
tí vummá válik a betegség. Már a kötet nyitóverse „hely-
zet  jelentést” ad a szerzõ állapotáról: „A kor, a sors, a kö-
rül  mé nyek rabja – / a mesterségemben szabad vagyok” 
(Hely zetjelentés ötven elõtt). A továbbiakban nem csak az 
élet korküszöbök kérdései foglalkoztatják, ha nem ú jabb 
köl té sze tértelmezést is kínál. Helyesebben egy ré git erõ-
teljesebben sulykolva. A betegségtõl kezdve még nyil ván-
va lóbbá válik, hogy a költészet az élet célja, szerves része. 
„Most a föltámadás egérútján hajszol a gyógyszer – /… 
Amikor rájöttem arra, hogy a versnél fontosabb az élet, / 
azt hittem, tudok aranyat csinálni: / verset, ami nem vers, 
hanem élet” (Sárkányvér: Föltámadás). Ez a kölcsönös 
meghatározottság pontosan azt jelenti, hogy a vers által 
vesz részt a létben, és a lét által írja a verset. 

Az utolsó kötetek felépítése tematikus bõvülést 
mutat: a betegségtõl, az elmúlás gondolatától a halál 
gondolatával való szembenézésig történõ eljutással. 
„… egy hallgatag, aszalt szilva arcú, cserzett bõrû, 
szíjas indián, az öregség, / és a bomló test szagába 
burkolódzó, láthatatlan szellem, a halál” (Romantikus 
festõ képe: Kiûzetés a Paradicsomból). Az ekkortól 
keletkezõ összegzõ modalitású halálversek szintén 
hangsúlyos részét képezik az életmûnek. Az ezt a témát 
számba vevõ kötetek közül kiemelkedõ jelentõségû 
az Ostromgyûrûben (2002) és Az éjnek rémjáró szaka 
(2002). Ezek a kötetek nemcsak rokonságot mutatnak a 
korábbi témákkal, hanem folytonosságot teremtenek az 
elõttük elhangzottakkal; azaz az életmû szempontjából, 

magasabb szinten szervezõdnek egységgé. Tematikusan 
te hát kontinuitásként, tartalmilag azonban újabb, és újabb 
lét védõ stratégiákként értelmezhetõk. 

Rövid ideig tartott az ifjúkori idegösszeroppanás és e 
ho mályos kór között az az idõszak, amíg nem kel lett a 
köl tõ nek a lét védelmének metódusaival foglalkoznia. A 
betegséglíra megjelenése igazi fejtörést okoz ha tott azok-
nak a kritikusoknak, akik szerint Orbán azért nem iga zi 
költõ, mert amíg a gyerekkori lelki sérülés élénken ben ne 
élt, még nem nagyon tudott verset írni – mire meg ta nul-
ta, már nem volt érdekes maga a téma: a háború ki ment 
a divatból, az arról való versírás pedig elvesztette jelen tõ-
sé gét.12 Ezek a kritikusok akkor egyáltalán nem jöttek rá 
ar ra, amit Orbán ideológiaként vallott: „Esztétikai értéke 
nem a betegségnek van, hanem annak, hogy megpróbáljuk 
nem megadni magunkat”.13 

Az tehát már az elõbbiekbõl egyértelmûen kitûnik, 
hogy ebben a költõi korszakban az élet védelme min den-
napi feladattá lesz, ugyanúgy, mint a világháborús ost rom 
idején. A költészet által meghatározott lét válik a leg ér-
tékesebbé. E mögött az érték mögött pedig föl sej lik a re-
 mény, a „… nincs vesztett csata” (Költõ a hetvenes évek-
ben) diadala. Korábban – ahogy azt Vasy Géza is meg jegy-
zi tanulmányában – az Egyik oldalról a másikra fordul, él 
és A keljföljancsi jegyese címû kötetek sem tagadták meg 
maguktól azt a fajta kétpólusúságot, amely a lemondást és 
a reményt jelöli ki végpontjaiul.14 

Orbán innentõl kezdve tematikailag kétségtelenül két-
pó lusú költészetet mûvel. A remény és a beletörõdés tar-
to mányát öleli át idõskori verseivel. Ennek a témának az 
egyedüli szervezõelve a kívül és a belül pozíciója. A köl-
tõ nek meg kell tanulni a „terrorista sejtek” (A rejtõzõ ro-
kon) ostromgyûrûjében létezni. Ahogy az ostromgyûrû kö-
rül öleli a háborút elszenvedõket, épp úgy foglalja keretbe 
az életmûvet a halál feketesége. A háborús halálmotívum 
egy valamiben azonban különbözik az öregség ha lál kö ze li-
ség étõl: hiányzik belõle a fogalommal való megbékélés, 
a beletörõdés gondolata; az akkori tapasztalat egy ra di ká-
lis, pacifista távolodni akarás kiváltója. Az idõskori ha lál-
mo tí vum ezzel szemben sokkal összetettebb, többrétegû: 
a leg finomabban kidolgozott selyemszövet borítja, mely 
alól ki-kilátszik a háború vértõl megfeketedett posztója. A 
be tegség, az ostromgyûrûn belüli lét a költõt szû kebb élet-
térbe kényszeríti, mely több, már korábban használt mo tí-
vu mot állít a versek elõterébe. Ismét visszatér például a 
láng, mint a remény szimbóluma; illetve a fekete szín – a 
már vizsgált halálkérdéskör kontextusában –, az életmûvet 
le zárva. 

•

12 Berkes Erzsébet: Maszkabál után, immár csontig vetkezetten. Orbán Ottó verseirõl. In: Mozgó Világ, 1992. 12. p. 41.
13 Líra anyó talányosan mosolyog. Orbán Ottóval Eszéki Erzsébet beszélget. In: Magyar Nemzet, 1988. február 20.
14 Vasy Géza. I. m. 


