a kötet középső fejezeteinél — más tartalmakat zavarttá, szürkévé magasztosít. Talán A forradalom angyalai című
fejezet két verse veszít legtöbbet azzal,
hogy sok helyen a nem-tudhatni-milyen
jelképek szövevényeibe bonyolódik.
Ne legyünk kicsinyesek! — vethetnék
ellen. Az az oldott, szomorú alapszínezetű hangnem és az a formai közeg,
amelyet az Ördöggolyó
képvisel, valóban nagyobb tűréshatárokat parancsol.
Eszerint a Mutatvány jó vers. De Az
aranycipőjű
távoli asszociációkísérletei,
a Rendhagyó óda zsúfolt, zaklatott képei az intuíciót is szürkehályoggal vonják be, mert amit — a Nyitott átjáróház is — tudtul ad, azt se lerajzolni,
se eldúdolni nem lehet. A költő itt a
saját maga vállalta mélységjáró kifejezési törekvés buktatóiba téved, s a
vers lényegrejtő játékká válik kezében.
De az sem vigasztalóbb, ha csak azt
mondjuk: a stílusnak ez a túlhajtása
alkalmat ad a mondanivaló önkényes
magyarázatára.
A korábban
mondottakból
kitűnik,
hogy sok nagyon is kifejező, meglepően
ú j költői képet találunk Kárpáti Kamii
kötetében. Mégis hasznos a kisszámú
ellenpéldából idézni bizonyságul, hogy
a képzeletet túlontúl próbára teszik az
ilyen sorok: „fehérizzású bordó napok"
(Ősz elé). Másutt a képek biblikus hasonlatanyaga ötvözi fölöslegesen ódonná
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az egyébként erőteljes ú j lehetőségeket
felvillantó nyelvét.
Érdemes külön kitérni a már említett
„kulcsversekre". Amit ezek kinyilatkoztatnak, elmarasztalóbb, mint amit egy
rosszindulatú recenzió megállapíthatna:
„Egy madár mondanivalója szól az énekemben" (Ars poétika.) Nyilván a hangulatiság túlzott keresése csábítja a
költőt A költészet mondanivalója
című
versben arra, hogy valamiféle transzcendens, anyagtalan világban való lebegést tartson eszményinek, ellentétbe
kerülve a mozgással, amelyet mégiscsak vállal, a harccal. Ezért a néhány
groteszk hangsúlyú vers mellett ezek a
kötet leginkább disszonáns darabjai.
Kárpáti Kamii érdemei valójában jóval nagyobbak, mint amivel az önvallató impresszió sugallta mondatok dicsekszenek. Bizonyítják ezt a kötetnek
azok a sikeres versei, amelyekben helyénvalóan él eszközeivel, vagy — ritkábban — ahol mértékkel.
(Kariatidák,
A gyümölcsfa halála.) Amikor megállapítjuk azt, hogy a nem éppen fiatal
költő bemutatkozása alapjában sikeres,
szép reményekre jogosít a továbbiakban; éppúgy a tényék diktálta szükségből tesszük mellé a segítségnek szánt
figyelmeztetést: „Hiszen nincs is a királyon ruha!" (Szépirodalmi
Könyvkiadó 1966.)
LOVRITY ENDRE

OTTÖ: BŰCSÜ

Orbán Ottó harmadik kötetének címe
— Búcsú Betlehemtől — azt a pillanatot jelzi, amikor a felnőtt végleg leszámol gyerekkorának legendás dzsungeleivel, és „bús férfiként" a mesebeli ösvény helyett fárasztóbb sűrűkben töri
a csapást — versei a költővé érés legfontosabb aktusait rögzítik. Ha az első
két kötet a fegyverek — néha játékos —
próbájának ideje volt, a harmadik verseskönyv már teljes fegyverzetben láttatja a költőt. Ez mindenekelőtt a versformák sokszínűségére, a képalkotásbeli biztonságra, a szabad asszociációk
nagyon is tudatos kihasználására vonatkozik. Ügy tűnik, sikerült megszabadulnia a József Attilá-s utánérzésektől,
túl van a kamaszos hangbicsaklásokon,
és költészetünk egyéni hangú fiatal lírikussal gazdagodott.
„Hervad már koronád, reumás bazalt . . . " — a kötet első mondata a tél
közeledtét irtózó Berzsenyit idézi, az
„Ez már napom d e l e . . . " pedig az Osz-
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tályrészem
költőjét.
Van
hasonlóság
nemcsak ritmikailag és lexikálisan —
világérzésben is. „Eliramlik a röpke idő
i s . . . " írja Orbán. Költészetének központi problémája ez: közvetve és közvetlenül minden ezzel függ össze ( . . . a z
esztelen idő / kamasz fák mézét őrli";
„bömbölhetett a fák mélyzöld tengeréből / a városokat faló idő!" „ . . . hajuknál fogva vonszolja maga után a csupasz hegyeket a könyörtelen idő ...").
Az idő múlásában nemcsak a szomorúság, a törvény érinti meg: ezért vágyakozik a klasszicizmus hűvössége felé,
énekli a „vakító nyár józan építészetét",
a maradandóságot: a követ. „Nem is
marad más belőlem / kőbetemetett arcom" — fejezi be a Nyolc
szerelmes
ének Balladájá-t, „leülünk vacsorázunk /
talpig kőben" — végződik a Sikoltoznak. A kötet legnagyobb verse a háború
apokaliptikus szörnyűségeit idéző, anakronizmusában súlyos történelmi igazságot és igazságtalanságot lángoló Jeru605.

zsálem megvétele is így végződik: „füstölgő fényben ülök a verandán, / vágtat a zöld nyár, fejem lehajtom, / moha
lepi el megkövült arcom."
A kötet legérdekesebb oldalait a nyugati utazásokat, háborús
emlékeket,
gyermeki múltat és felnőtt jelent egybevegyítő A székesegyház, A kiűzetés és
A sánc metaforái, kis-, nagy- és dőlt
betűs szavai zuhogják tele kicsit hasonlóan a Szigetek prózaverseihez. Ezekben
érhető tetten legkönnyebben a varázslat ünneprontó trükkje is. Orbán időnként annyira közhelyszerű végkonklúziókig jut el („Hosszú minden tévedés, de
rövid a halál." és „Zöldszínű örömök
közt múlik el az életünk" és „Legszebb
időnk gyümölcsét tépi le az ősz."), hogy
a gyanakvás a premisszák hibáit kutatja. Azokba pedig nem lehet belekötni,
lévén, hogy nagyon szabadon kapcsolódnak. Következetességet nem lehet kíván-
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ni, s így ezeket az életbölcsességeket
akármiből le lehet vonni, ugyanúgy
megállják — vagy nem állják meg —
a helyüket egy másik asszociációsor végén. „A költemény magában hordja súlyát. Ez az egyetlen teher, amelyet el
tud viselni." — mondja Bányai J á n o s
Gotovac- tanulmányában. Hozzátehetjük:
saját könnyűségét nem tudja elviselni.
Szép versekkel adózik Orbán a mestereknek: Weöres Sándornak mindenekelőtt, és a szerinte kimondatlanul is
legnagyobbnak, Dylan Thomasnak. T. S.
Eliot és Henri Michaux is megkapják a
magukét: a groteszkség mögé rejtett komorságát titkoló paródiát. Mert a játék,
a barokk pompa cifra díszei, a polgárhökkentő káromkodások mögött a valóság lényege után tapogatodzó emberi
szándék adja Orbán harmadik kötetének értékét. (Magvető Könyvkiadó 1961.)
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