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VIGYÁZZ MAGADRA

mint a kutya fölöttem 
mikor jön már a gazda 
kuporgok és nyüszítek 
csak úgy tudsz rám vigyázni 
ha vigyázol magadra

LEJTMENET

Gesztenyét ettem: megigértem ősszel.
Édes és forró, kicsit ólmos, égett.
Őszi sétáinkra mi rá nem ült már?
Ennyi maradt meg.

Gesztenyét ettem. De a szemrehányás 
az maradt csak meg: mikor erre vágytam, 
arra vágyom most, kikaparni innen: 
semmi sem ünnep?

Hó esett. Hát mondd, hogy a hóra volt nagy 
szükséged, és mondd, hogy a jó azért is 
megmarad, nem visszavonásig ér csak, 
mondd, ha hiszed még.

Lator László

EGY NAIV KÖLTŐ

Nem tudom, szerencsés természete van-e az Orbán Ottó névre hallgató állampolgár
nak, a mozarti bájt, mint ő maga mondja, sajnálatosan nélkülöző, valahai „mindennapi 
csodagyerek”-nek, az SS-ek feje felett, a romos ház függőfolyosóján, két bombázás közt, 
az amerikai rádió hívójelét fütyülő, aszfalton termett kissrácnak, az egykorú rádió
szerkesztői szakvélemény szerint „idegbeteg pávián”-nak, az intézeti árva gyereknek 
vagy, mondjuk, „a kissé kövérkés, kétgyerekes családapá”-nak, a sok mindent megtapasztalt
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„józan felnőtt”-nek, a hivatásos világutazók és üzletemberek közt interkontinentális óri
ásgépekre szálló „kozmikus gav allér” -nak, az „őszülő kalandor”-nak, a nem tudom, melyik 
amerikai egyetem sikeres vendégprofesszorának, az előkelő távol-keleti szállodákban 
otthonos, hipermodern autópályák reménytelenül eldugult forgalmában átkozódó
szorongó, fényűző fogadásokon elegáns hölgyekkel és milliomos urakkal fesztelenül 
csevegő, fontos telefonokat lebonyolító miszter Orbánnak.

De költőnek kétségtelenül ritka szerencsés természet. A sors kegyeltje, az adomá
nyok költői hasznosítására valószínűtlenül alkalmas alkat. Már gyerekkora (merjem-e 
azt mondani, hogy szerencséjére?) annyi rémséget zúdított rá, s éppen elég baját annyi 
kinőhetetlen családi teherrel tetézte, hogy abba akár bele is rokkanhatott volna. Már 
ha normális ember. De hála istennek nem az. Igaz, a magasfeszültség egyszer-egyszer 
kivágta benne a biztosítékot. Igaz, sokáig hunyorgott a pincesötéthez szokott szemé
vel, feketében-fehérben látta a világot. Jó időnek kellett eltelnie, hogy története meg
színesedjen emlékezetében (és költészetében), hogy a mocskos-véres közelképek, 
messzebbről nézve, távlatot kapjanak, hogy felfedezze: árvagyerek-kora igazából 
arannyal-zölddel világító paradicsom. Megint csak szerencséjére, akadtak őrangyalai 
is. Az idegosztályon egy „jó szagú, rezgőmellü, széles járomcsontú” orvosnő. Az intézetben 
egy elragadóan őrült, zseniális tanár, RZ, vagyis Rákosi Zoltán, később, zordabb idők
ben, állástalan. (Mi más is lehetett volna az, aki ingerülten lehordta, majd elgáncsolta 
a közismert pedagógiai tehetségét, ki tudja, milyen közbenjárásra, felkarolni készülő, 
a féktelen indulatkitörés elől riadtan menekülő mindenható miniszterasszonyt, majd 
mérgében szétrúgta a protokolláris vécékagylót?) Orbán kiváltképpen jó alanya volt 
Rákosi Zoltán poetico-pszichoterápiájának. Nem volt igazán szerencsés futballkapus, 
s bár igyekezett, alighanem az almalopásban sem volt elsőrangú. Úgy feledtette hát 
kisebb-nagyobb kudarcait, ahogy lehetett: elkezdett meglepően jó verseket írni. Csak 
aztán ezt a veleszületett tudást elfelejtette, később kellett, fáradságos munkával, 
visszaszereznie. Ebben, akárhogy is, őrangyala lehetett az ifjú gimnazista-költő hiúsá
gába térdig gázoló Nemes Nagy Ágnes is.

Ha egy logikus elme előre meg akarta volna rajzolni Orbán Ottó költőpályáját, köl
tőtermészetét, alighanem arra számított volna, hogy vaksin befelé forduló, egyre mé
lyebbre ásó, önemésztő-önelemző lírikus lesz belőle, aki alászáll lelke homályos pin
céibe, s talán kibeszéli, feloldja súlyos traumáit. Mert figyelhet-e kifelé, a világra az, 
akit ennyire megroncsolt a tizenhat éven felülieknek sem ajánlható történelem? Csak
hogy, szerencse, véletlen vagy alkat hozta-e így, ki tudja, egyszer csak minden moz
dulatával kifelé fordult. Sokszor, sok változatban elmondta, hogy miközben a maga 
sebeivel bíbelődött, hogy eszmélt rá, hogy története elkezd valami mást is kiadni. De 
nem egyszerűen az övéhez hasonló sorsúak hasonló poklait. Annál sokkal nagyobb 
szabásút, magyarokét, zsidókét, ilyen-olyanokét, közép-európaiakét, európaiakét 
vagy még színpadiasabban: a különféle s valahogy mégis hasonló csapdákban vergődő 
XX. századi emberét. így esett, hogy, különösen mikor a Gy ö k é r  a  f ö l d b e n  próza- 
versdarabjait megírta, az első pillantásra magánérdekű ügyeken átütött, átvérzett va
lamilyen körülrajzolatlan közé. így lett lírája, miközben csökönyösen és szemérmet
lenül csakis magáról beszélt, nagyméretű XX. századi, igaz, elsősorban mégiscsak kö
zép-európai, freskó. Mobil természetű freskó: mozgalmas, tragikus-katartikus drá
mák színhelye.

Bár Orbán tud nagyon okosakat mondani (ezt nem csúfolódva mondom), s nem
csak prózában, hanem versben is, a legokosabbat mégis mindig az mondja, amit csinál, 
s ahogyan csinálja. Tegyük hozzá: csak félig ő csinálja. Mert Orbán Ottó naiv költő,
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olyan, amilyennek Schiller képzelte azt a költőfajtát, amelyet, a mi félmúltbeli szóhasz
nálatunkkal, őstehetségnek mondanánk. S amilyen, persze, vegytiszta alakban nem 
fordul elő. Olyan, aki könnyen, szőröstül-bőröstül fogadja magába a mások szemében 
csupa széthúzás világot. Aki maga az ösztönös biztonsággal működő természet. De na
iv abban az értelemben is, ahogy ma gondoljuk. Bármennyire tudja is az eszével, iro
dalmi illemtudásával vállalkozása reménytelenségét, bármennyi keserű kétség, pro
fetikus komorság szorult is bele a költészet jövőjét illetően, végül mindig úgy érezzük, 
hogy szinte romantikus hevülettel hisz a költészet gyógyító, jobbító erejében. Hiszi, 
hogy amit csinál, az halálosan fontos, a világon a legfontosabb. De hisz a versben más
képp is, a jóravaló kézműves egészséges bizodalmával. A világnak a költészet által való 
megválthatóságában csak jobb pillanatainkban hihetünk. Annál inkább a szakma, a 
mesterség becsületében. „A vers, ha tisztességgel írják, nem bolondság”, így hiszi Orbán 
Ottó, s ez a tisztesség nemcsak a jó erkölcsöt jelenti. Azt is, természetesen, valami pon
tosan talán meg sem fogalmazható morálhoz, a morális finnyássághoz vagy, egysze
rűbben, a jó ízléshez való csökönyös ragaszkodást, amit akár bátorságnak is mondha
tunk, de mondjuk inkább, Orbán szellemében, „az egyezség nyaktörő határai”-nak.

De itt ez a tisztesség mást is jelent. A céhét, a faberét. Az igazán jók mindig is fon
tosnak érezték, tudták a mesterséget, még ha ehhez a tudáshoz hozzá kell is gondol
nunk Orbán Ottó intelmét: „Mindent tudok a szakmáról, amit tudni lehet, /  de a költészet 
titkáról nem tudok semmit.” Azaz, a jó vershez szerencse vagy, irodalmiasabban szólva, 
valami ihlet, valami kegyelem is kell. Orbán e tekintetben nem panaszkodhat: nő
alakban, betegségek, gyötrelmek vagy éppen kedves költői, versei alakjában sűrűn 
meg-meglátogatja az ihlet. Ihlete természetéről pontosabban csak egy-egy verséről 
szólva lehet beszélni, már amennyire lehet. De mi az a „mindent tudok a szakmáról”? 
Tudja a szavak, a nyelv titkait, a különféle nyersanyagok hatékony keverésének ará
nyát, a stilizálást, az imitációt, a pastiche-t. Tudja, de még mennyire, az elragadtatott 
lírai tenort, és tudja az áriát ellensúlyozó érdes, goromba prózát. Tud Balassi vagy 
Arany vagy Weöres Sándor vagy bárki hangján szólni, úgy, hogy közben a mások 
hangja alatt, fölött azért a magáé is hallik. Csak a magában tökéletesen biztos költő 
engedheti meg magának, hogy annyiféle hangon énekeljen, jajgasson, ordítson, ká
romkodjon, bohóckodjon, mint Orbán Ottó. És csak az igazán független szellem, hogy 
fütyüljön az iskolák, irányzatok, divatok csábító vagy erőszakos szabályzatára és pa
rancsaira. Orbán nem avantgarde, bár volt avantgarde, nem posztmodern, bár lírája 
jól hasznosítható példatára lehetne annak is, nem hagyományos-klasszikus, bár, ha 
tetszik, mondhatjuk klasszikusnak is. Indulhatna bármilyen számban, bármilyen tá
von rajtkőhöz állhatna, métereket verne rá az ünnepelt csúcstartókra. De mindenün
nen ki is lóg a sorból. Most éppen leginkább avval, hogy megátalkodottan személyes, 
önéletrajzi költő. Ezért is néz ki neki a rovó (kapott életében éppen eleget, kevésbé 
nyájasakat is) „az Esztétika Tanszék csokornyakkendős vendégelőadójá”-tól. Mondhatnánk 
a tudós professzornak, hogy nézzen át az óceánon, láthat ott is nem kevésbé szabály
talanokat. De ha jobban esik, mentegessük Orbánt azzal, hogy lázasan személyes köl
tészetét tárgyias létlírának mondjuk. Hiszen még a legszemélyesebb, forrón, gyönyö
rűen erotikus verseinek is, halálverseinek is szinte tapintható történelmi közege van. 
Ha valaki erre a zaklatott, zavaros korra, megbízható adalékokra kíváncsi, most vagy 
ötven év múlva, többet megtudhat róla Orbán Ottó nagy életművéből, mint némely 
aprólékos szakmunkából. És hogy el ne felejtsem: Orbán verseit jólesik olvasni, s ez 
manapság, ahogy manapság szokás mondani, nem semmi.


