lírai alany vívódását is hangsúlyosan érzékelteti. A jövő felől nézve itt az a tragikus, hogy nem szakadt meg a folytonosság. Amit kard végzett el, azt most szike
folytatja, a következtetés pedig nyomasztó: „Pentaton nép, halálba ereszkedő; /
embriói kihalnak." Következésképp — a tárgy, téma, élmény és szereplők azonossága ellenére — más struktúrát épít ez a vers, mint a Halott halottaim. Nagy indulatok, érzelmi impulzusváltások, tény, belátás és hiába hangzó kérdések sora lassan
rajzolja ki a költői lehetőségek végső körét — ám a vers logikája szerint könyörtelenül tiszta képletben: „Virrasztom halottaimat. / Virrasztom magamat,
magunkat / A reménykedő munkát." Ez idő szerint ez áll a Ratkó-vers teremtő ihletének
hátterében — pillanatnyi végérvényűséggel.
Kevéssé vált hasznára a könyvnek a versek e fő élményhez csak lazán, vagy
egyáltalán nem kapcsolódó harmadik csoportja, ötletek, töredékek, félbemaradt
kísérletek. Talán pontosítják a képet, ám mindenképpen lazítják a feszes esztétikai
közeget (Bartók, Csontbőr, Utószó, Szatmárcseke, Tilos fű). Csak azért tűnik föl,
mert néhány olyan vers is szerepel a kötetben, amelyek innen kiragadva egyszerűen
elveszítenék a vonatkoztatási síkokat (például a Nélkülük). S ha már az élmény fő
vonulatáról közvetlenül leváló darabok helyet kaptak, szívesen olvastunk volna új,
akár hasonlóan ú j kérdéseket feszegető verseket is. Az Űj versek elé ugyanis csak
halványan körvonalaz ú j programot — ráadásul versként is erőtlen. Tény az is,
hogy a tematikus összpontosítás sohasem korlátozza az alakítás szabadságát. S ilyen
értelemben épp a poétikai nyitottságot hiányoljuk még a Törvénytelen
halottaimból.
Mindezek viszont csak alkalmi hiányérzet megjegyzései — hisszük, hogy ú j
versek érdekében. Mert ez a negyven lírai darab az elmúlt év egyik legfontosabb
könyvét alkotja — és ez talán nem is kevés. (Magvető, 1975.)
KULCSÁR SZABÓ ERNŐ

Nappali kérdés - esti felé
ORBÁN OTTÓ: TÁVLAT A TÖRTÉNETHEZ
Orbán Ottó költészetéről nehéz nem „a költő saját szavaival" szólni. Ennek oka
az is, hogy Orbán ú j kötetében eleve erős kritikáját adja a csak irodalmi dolgoknak.
Mivel a Távlat verseit az itt és most (a mindenkori emberi helyzet) bioszociológusa
írta, ám saját embersége csupán a műfaj művelésének módja révén, tehát az orbáni
poézis által válhat (kiáltson bár ő így létező önmagára — jelképesen! — akárhány
„mély mívű marhát") közérdekűvé, máris zárul a teljes kör. Ez a teljesség, mely
korántsem befejezettség, jellemzi Orbán Ottó verseit, köteteit, mi több, kifejezésmódját.
A Távlat a történethez nem holmi história vagy sztori alkalmazott kelléke, nem
távlat, hanem önálló valami. Folytatása, erős körbehordozása azoknak a minőségeknek, amelyeket már az Emberáldozat és a Szegénynek lenni Orbánja ismertetett
velünk. A körbehordozás nem jelent helyben járást; a költő itt minden eredményét
kikalapálja, megdolgozza; megküzd értük; csaknem mindenütt a maradéktalan igényt
s ennek igénye szerinti megvalósítását mutatja fel. Az eszközök teljességét, jellegét
érdemben kellene elemezni; míg oda jutunk netán, néhány általánosságról:
1. A bioszociológus szó csak félig tréfa. A kötet sok jó verse között is elöl áll a
záró Kocsis-dünnyögés, miszerint (a költőnek) „halaszthatatlanul és sürgősen szüksége . . . " van „szilárdabb vigaszra mint az elégiák büdös közhelyei a férfikor delé105

ről", másrészt „mi dolga a végtelen mosollyal annak aki reggeltől estig földet és
gyönyört köpködve káromkodik"; a vers nagy telitalálata az a „vicc", hogy a poéta
csakugyan kocsisként mondja mindezt, látjuk-érezzük a helyzetet, de nyomban jelzi
— kacsintás nélkül! fapofával! ez a nagyszerű —, hogy azért dehogy a kocsisról van
szó itt; van-e kocsis a világon, aki így szólal meg, hogy „ . . . s z ü k s é g e m van szilárdabb metafizikára, mint a fiatalság mágneses vallása a bogarak közt a füvön" —?
Orbán két történetet kopíroz egymásra a legtöbb versben; emberiségtörténetet és
poézishistóriát. Ez utóbbi az általa szervesen legújabbnak érezhető verscsinálási mód,
a matéria p e d i g . . . hát az már nagyon bonyolult. Mert az nemcsak a mindenkori
itt és most (világtörténelemmel és költészettörténettel); nem csupán így összetett
máris; az akár valóságnak is nevezhető, Orbán által éberen és kirekeszthetetlenül
érzékelt világ-anyag azonnali mássága is szembetűnik: ez már nem az a bizonyos
(közhelyszerű!) létezés, amely állítólag nélkülünk is van (persze, hogy van! d e . . . )
— de Orbán azt bizonyítja, hogy mindig már a mi emberi beavatkozásunk nyomaival együtt van, saját beavatkozásunkat is érzékeljük, amikor a v i l á g o t . . . ! s bár ez
nem ú j felfedezés, bár nem merész elrugaszkodás a nyilván nem elrúgni valótól,
nagy eredmény itt és most: mert költészetileg újdonságérvénnyel jelentkezik, és
legfeljebb azokat a magasrendű kívánnivalókat hagyja hátra, amelyeket végső soron
minden költészet olvastán érzünk: hogy miért épp ez és n e m más. A túl teljes
fogalmazásmód néhány kisiklását nem illő, az „Orbán-történet távlataiba" nem illő
úgy kifogásolni, hogy a teljes (a csak teljes) megoldások tucatjait nem elemezhetjük hely híján.
2. Mivel azonban az a bizonyos „végtelen mosoly" csakugyan mit érdekli a hétköznapok világát, melynek részesei vagyunk magunk is — hadd azonosuljunk ettől
fogva Orbánnal; hiszen tagadható-e, hogy költészetét elfogultan szeretjük; s a Cassius Aliságra is nem magunk bíztattuk-e —, mivel ez így van, mivel efféle mosolyoktól talán még Dylan Thomas is valósabb dolgok felé fordította olykor a figyelmét, mi a fenének a költészet? A pontosságnak! áldozat ennek. S nem áldozat; mert
a pontosságra — majd még Musiltól hallunk róla, de szüntelen hallunk erről: Weörestől, Vastól, Nemes Nagytól — érdemes áldozni; mert a veszteség amúgy a nagyobb, a tetemesebb: el kell tekintenünk (mondom, Orbánnal együtt beszélek most
már végig) attól, hogy „a vérszállítmány céljához közelít de a megrendelő arca
ismeretlen / neve és kiterjedése rejtély ő a gazda", azt kell fenébe hagynunk, hogy
„egy romlandó test bakján" ülünk (figyelve rá, hogy milyen szép képek ezek!); s
hogy „a csillagos kátyúból tavasz nyerít", erre figyelmezni érdemes inkább. Beckett
Utolsó tekercsének Krappje megtanított minket, hogy botorság elkészíteni azt a
bizonyos minden-születésnapi tekercset; hiúság azt hinnünk, hogy bármikor is okosak lehetünk saját témánkban; és mégis: később nem a kétségbeesés minimális vigaszát jelenti-e, ha valóban igazi anyag marad fenn a rostán? Elhajíthatnánk-e a
rostát bármikor, nyomban? Nem kötelességünk-e a foglalkozás ekképp a halommal?
a halmazzal? mely tetemes és büdös, de gyönyörű és termékeny is?! Nem kell-e
leállnunk valahol a persze hogy teljes — és képtelen! — körben? ott, ahol — némi
elfogultsággal — valóban képesek vagyunk valamire? Így állunk le, így vagyunk
képesek a magunk által választott helyen e hely lehetőségeinek maximumát felmutatni. A hely nem földrajzi; nem biológiai; nem gondolati; de ez is mind, s még
töméntelen, hogy mi. Bolygóméretű a hely, mondja Orbán, mondjuk vele; s ez a
szín kiválasztott minket, négymilliárdunkat, hogy itt tartózkodjunk; és m á r a négymilliárd is sokféleképp pontatlan. A mennyiség számunkra nem érzékelhető pontossága helyett a minőség pontosságát keressük; ezzel, hisszük, közelebb jutunk a
mennyiség valódi mibenlétéhez is, mint azok, akik csak ragadnak a kátyúban s nagy
dolgokról szólnak. Orbán költői vívmányai így hűek a mosollyal nem törődő világhoz, így tudnak mégis a m o s o l y . . . mijéről? Pontosan annyit tudnak róla, amennyit
költői érvénnyel a levegőbe, a sárba, az élettanba és az eszmetanba belehasítanak.
Orbán fogalmazásmódja a világ gipszmintájába harapó, pótlandó fogsort szerves
életként tudja bemutatni újra. Hogy — nem hivatásunk! — fogalmazásmódját
köze106

lítsük. (Lemaradván itt, csakúgy, mint ha kosárlabdázóként kézilabdáznánk, vagy
mondhatunk bármilyen hasonlatot.)
A sokféle anyagból építkező Orbán saját választott költészetmódjának szuverén
nagymestere.
Jó így olvasni ezt a kötetet; ilyen távlattal. Jó ennyi erős verset, telitalálatot,
önmagán túl mutató eredményt együtt látni. Összegyűjtött versek után mindig
nehéz; a Szegénynek lenni Orbán Ottója azonban nem bizonyul többnek — s ez a
jó! — a Távlaténál. A jó irodalom mégiscsak az, amelyiknek minden „négyzetcentiméterét" a megfelelő kidolgozásnak „veti alá" a szerző. Nem aprólékos kidolgozottság ez okvetlenül; hol-milyen. De Orbán évtizedek óta tud valamit; és valamiben
egyre jobb lesz. Sose csap be. Lelkiismeretes: anyagával és így a világgal szemben
is. Nagy adottságként fogadja el a nagy adottságokat. Ez is hűség; önmagához. Talán
még bővül — lásd: Krapp! — a pontosság más látószögeivel, több-viszonylatot-láttató szögeivel... és akkor a nappali kérdésből, mely önmagában tökéletes, és tud
a délutánról, esti kérdés lehet. Bizonnyal megvan ennek itt az útja. Ennyit még a
kocsiskérdéshez.
3. Válaszai nem elfogultak; sosem sedrék. Nem felejtik az érzékeny okosság
kívánalmait; s ezek az Orbán által érzékelt létezés természetességéből fakadnak.
Nem dől be a világ kommerszének, van bátorsága önmagát kivetíteni akár a szemben álló félre is, aki így már nem állhat oly messze tőle, s így világítani át a jelenetet — földsötéttel. (Parafrázisul mondjuk ezt.) Ezért nem zavaró az Orbán-versnek
az a teljesség-eleme, amely valamivel is kisebb tehetségnél már bosszantana: a mitgondoljunk-földszagú-dolgokról mindenkori értelmiségi jólértesültségének, e jólértesültség elegáns, sosem nevetséges kifejezésigényének jeleként. Nem, Orbán a nevetségességet is bátran vállalja, önmaga bohócalakításai nem járnak halálos veszéllyel,
mert — nem bohóc, de tragikus alkatot fednek fel. A tragikus alkat — csak Orbán
kivédi ezt! gyakran mások stílusát is ezért kezeli könnyed kézzel, közös nevetésre
szólítván a tulajdonviszonyok bizonyos világ-ostobasága felett! és kit ne győzne meg
ebben? —, a tragikus alkat, mely egy egész világgal felvértezve hárít valami majd
még vállalandót, a legjobb iskolát járja ki így. Megerősödik, elveti mindazt, amire
felesleges vágyakoznia; és megerősít, és segít elvetni mindazt, amire felesleges vágyakoznunk. Orbánt máris a rokonuknak érezhetik azok, akik rájöttek: nem az
ember — nem az itt-és-most-ember — feje fölött kupolás az égbolt; de a Föld külterjes hajlata mindent és mindnyájunkat összefog. S hogy az iménti szavak egyikéből a nyáj kiessen! Orbán nem nyájaskodik, bár — keserűen nevetve — tud mindnyájunkról is. (Magvető, 1976.)
TANDORI DEZSŐ

Pintér Lajos: Fehéringes folyók
Irigylésreméltóan fiatal ember Pintér Lajos. 1953-ban született, Szegeden.
Nemcsak életének, költőségének kezdete is e városhoz köti, a Tiszatáj mutatta be.
Fiatalságával nem menlevelet kér a pályakezdés buktatóinak elnézésére, hanem
ugyanazt a könyörtelen őszinteséget követeli meg verseinek olvasóitól, amelyikkel
megírta ezeket a verseket.
Fiatalság, őszinteség kevés lenne még a költészethez. Kell hozzá a szavakat
összeabroncsozó látomás és indulat. Kell a költői kép telitalálata, világot építő
ereje. íme egy vers a kötetből, a Végül: „Gerinced csontsarló. / Nincs szavam. Fű
leszek." Két sor az egész, két felező hatos, de világ épül általuk. Két ember kap107

