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lírai részei éppen a menekülők riadalmát, kétségbeesését, kiúttalanságát 
fogalmazzák meg: a pogromok elől menekülő zsidók és a saját uraiktól 
űzött gányók félelmeit. Mert roppant nevetségesen viselkedik az ember, 
de mikor másokat vesz űzőbe, az már nem nevetség.

(Márton László: Hamis tanú. Regény. Pesti Kalligram, 2016)
Domján Edit

A bedeszkázott ablakok mögötti élet

Patkányok a fészeren belül és kívül. Beadod Verának a nyugtató adag-
ját, hogy nézze a semmit. Úszol a saját testszagodban, és rájössz, hogy 
mégiscsak a halott anyád a legbüdösebb az asztalra bukó fejével. A há-
tizsákba balta, kés, könnygáz, ha kimerészkednél az utcára. Ha nem, ak-
kor őrködj a házban, védd a vegetálást, ünnepi lakomázz a babkonzerv-
ből, tartsd készenlétben az immár csak csontokból álló tested. Szétesik a 
Kóma, a zajzenekar, amit a haverjaiddal hoztál létre, mert Lópatán kívül 
már senki sincs itthon. Itthon, a névtelen városban, ami fölött nem száll-
nak bombák, az utcákon nem vonulnak tankok, katonaegységek, a kijá-
rási tilalom miatt viszont te sem mehetsz sehova. Még a boltba se, hiszen 
minden zárva. A posta is, így nem tudod befizetni a villanyáramot, de ez 
ne okozzon fejfájást, mert az sincs. Így él (él?) Spenót a Fantomkomman-
dó című regény főhőse a délszláv háború ideje alatt. 

Orcsik Roland kellemes meglepetést szerez az olvasónak, ugyanis a líra 
és a műfordítás után megírt egy piszok jó és ütős regényt, amit a Forum és 
a Kalligram könyvkiadó közösen adott ki. A regényben folyamatosan vál-
tozik a kameraállás, a főhős barátai, ismerősei is narrátorokká válnak, ami 
által egy ördögi körként bezáruló őrületnek lehetünk a szemlélői. Spenót 
kiszökik az utcára, de a világosság helyett még nagyobb sötétség és kilátás-
talanság költözik belé. A bedeszkázott ablakokon túl az állandó készenlét 
és a tömény unalom kevergeti a mindennapok moslékát. Szasáéknál feká-
liát ebédelnek, barna fogakkal és szájjal röhögnek bele a háború okozta 
űrbe. Pajo áramhiány miatt csak úgy tud zenét hallgatni, ha elképzeli azt. 
Dolgozik a téboly. Nem marad más, mint a nosztalgiázás, és a veszélyes 
terepszemle, amelyben a fiatalok kétségbeesetten keresik a jövőt. Az ese-
ménytelenség és a mindennapi üresjáratok kifárasztják a lelket. Minden 
berozsdásodik, mint a hangszerek a fészerben. Ahogy a könyvben is olvas-
hatjuk: Egyetlen hatalom támadhat fel csupán, a rombolás pompája. Felme-
rül bennünk a kérdés, hogy a háború van-e értünk, vagy mi vagyunk a há-
borúért? Ha győzünk is, mi fog megváltozni? Mi tud meggyógyulni, ha az 
emlékezetből nem lehet kitörölni a nyomor képeit, a halottak látványát? 
Ha nem lehet lenyelni a szegénység keserű és gyomrot mardosó ízét? 
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A regényben szereplő Anikó még a nevét is megváltoztatja, hogy sem-
mi ne emlékeztesse a szüleire. Egy csimpánzzal és két szurikátával tengő-
dik egy bezárt egészségügyi állomáson. Nem lövöm le a poént, de Orcsik  
gyönyörűen bánik a lány személyiségével, izgalmasan bontja ki az életét. 
Számomra Anikó a mű legmisztikusabb szereplője. Az állatok kiszabadu-
lása/kiszabadítása a szerző számára a káoszt jelenti, de ekkorra már senki 
sincs észnél. A józanság eltaposott, kirabolt, megalázott, és megerősza-
kolt emlékét fújja a szél, szárítja a nap, és kebelezi be az idő. 

(Orcsik Roland: Fantomkommandó. Forum–Kalligram, 2016)
Bíró Tímea

Zugolától a soundig – A Balaton-metafora színeváltozásai

A Balaton – a táj és lélek idilli találkozásának helye – az elmúlt száza-
dok során szinte nemzeti szimbólummá vált, hiszen az itt megtapasztal-
ható kozmikus élmény a tökéletesség már-már fausti pillanatát kínálta: az 
elveszett paradicsom archetipikus állapotát. Az onnan kiűzött ember szá-
mára a magyar univerzumban is akadt egy hely, ahol meg lehetett találni 
ezt az Árkádiát: a Balatonnál. Mint azt Weöres Sándor megénekelte: „A 
Balaton / hintáz velem / két menny között / ring életem”.

A tóval kapcsolatos toposzok is ugyanezt az életérzést tükrözik: fény
özönben fürdő homéroszi táj, az időtlen magyar Árkádia, Tempe-völgy, asz
szonyos Balaton, magyar tenger, itt az idő másképp telik, itt nincs hétköznap, 
a természet (a jó Isten) örömkönnye, az egész nemzet öröme, szívemelő táj… 

Ezek az „eposzi jelzők” a modern idők egyik legjellemzőbb sajátossá-
gára, a szenvedésontológiák háttérbe szorulására utalnak, melyek helyét a 
civilizált társadalmakban egyre inkább az örömontológiák veszik át. Ma-
gyar földön e világérzés egyik első megjelenési helye – a Balaton volt.

Nézzük, hogyan is változott a Balaton-metafora a történeti idők nyelvi 
játékterében. 

*
A pannon táj kapcsán íróink előszeretettel emlegetik a klasszikus nyu-

galmat, a harmóniára törekvő hajlamot. Babits Mihály szerint „… Kedves, 
harmonikus színeivel könnyű és elegáns, szinte klasszikus formaérzékre 
nevel… enyhe, kék vidék. Nem csoda, ha a dunántúli írók állnak a latin 
könnyűséghez és eleganciához legközelebb.” Cs. Szabó László szerint „…
Pannónia a szentek fegyverét használja. Azzal hódít, hogy szelíd… A fák 
talán olaszul is tudnak, a szőlővel rakott balatoni vulkánok pedig éppen-
séggel arra a földre emlékeztetnek, ahol Aeneas egy kihűlt kráteren át 
az alvilágba szállt... Hazudik a hitrege: Aeneas a szemközti hegyek közt 
ereszkedett az alvilágba. Badacsonytól az Örshegyig minden latin ősi 
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