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1960

Fekete ünnep

Fekete ünnep Orbán Ottó sokoldalú és gazdag költészete számos motívumát a sorstól kapta, a
történelem és az egyén viszonya állandó témája. Gyerekkorát a háborús Budapesten tölti; miután
édesapját megölik a nácik, szeretetotthonban nevelkedik, majd az 1956-os forradalom bukása után
idegösszeomlást kap. Korai verseiben a költői nyelvet a látomásos képek halmozásával megújító korábbi
nemzedék, Nagy Lászlóék örököse, és hozzájuk hasonlóan tudatában van a költő kozmikus szerepének.
Ugyanakkor e hang merevségét fellazítja egy sor játékos elemmel.

1982

A keljföljancsi jegyese

A keljföljancsi jegyese A kilencvenes évek elején megjelent köteteiben Orbán Ottó számos
önarckép-verset ír, groteszk-önironikus metaforákat ad magának („kozmikus gavallér”, „keljföljancsi”,
sőt monogramja alapján: két nulla). Ihletanyagát a politikával is teljes hétköznapok adják, de a vers
mindig valamilyen általánosabb szintre emelkedik. Játékos-tisztelgő-megszólító gesztusból, nagy
műgonddal és sok humorral, nyíltan imitálja klasszikus és modern (magyar és világirodalmi) szerzők
hangját – egyik legszebb darabjában „Balassi Bálint módján fohászkodik”.
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