
FA LU Pataki Viktor    51 50    Szilágyi Zsófi a FA LU

„faluregényei” kapcsán nem csak az emlékeinkre támaszkodva emle-

getünk „móriczi hagyományt”, de újra is olvasunk egyes Móricz-mű-

veket, felfedezhetjük Móricz kétségeit a falu felemelésével, a kultúra 

mindenhatóságával kapcsolatban, vagy megdöbbenve észlelhetjük, 

hogy a kiközösítés, az idegenné válás szükségszerű előzménye a sze-

mélyes felemelkedésnek és az értelmiségivé válásnak. Vagyis a kortárs 

irodalom faluregényei megadják nekünk az esélyt, hogy Móriczot is 

jobban megismerjük, ne csak a magyar falut.

Pataki Viktor

KÉTSZERES IDEGENSÉG

Nevek és emlékezet az Ondrok gödrében

Az Oravecz-recepció gyakorlatilag a Héj megjelenése óta nem mulasz-

totta el felhívni a fi gyelmet az Oravecz Imre szövegeiben megjelenő, 

azok narratív-poétikai eljárásait alapvetően meghatározó emlékezés- és 

emlékezettechnika diszkurzív működésére. A Halászóember struktu-

rális és retorikai szintjén megjelenő, az egyes ciklusokat és tematikus 

csomópontokat kialakító, valamint a lírai beszédpozíciót is szervező 

emlékezési folyamatok olyan poétikai összefüggésrendet hoznak létre, 

amelynek köszönhetően a kötet szövegei – túlzás nélkül állítható – 

a magyar líra egyik kiemelkedő teljesítményét jelentik. Kulcsár-Szabó 

Zoltán a kötetet az emlékezet könyveként aposztrofálja, s írásában rá-

mutat arra, hogy a saját emlékek felidézése és rekollekciója, valamint 

a saját múlt feltárását végigkísér(t)ő felejtés összjátéka olyan sajátos 

képletet hoz létre, amely „egyértelműen eltávolítja a Halászóembert a fo-

gadtatás során sokszor lehetséges történeti kontextusként emlegetett 

ún. népi irodalom hagyományától”.1 Annál meglepőbb, hogy az Ondrok 

gödre megjelenését követően a könyv kritikai fogadtatásában ez a köny-

nyen bejárható út, az emlékezés működésmódja felőli olvasás nem került 

elő, vagy alig merült fel – pontosabban fogalmazva: a kivándorlásregény-

ként, karrierregényként, családtörténetként vagy parasztregényként 

való olvashatóság lehetősége miatt a háttérben maradt. Ez kétségkívül 

hozzájárult ahhoz a recepcióban felismerhető cirkuláris folyamathoz, 

amelyben az említett népi irodalom hagyományához való visszatérést 

immár nem a Töredékekben2, hanem az Ondrok gödre „faluregényében” 

vélték felfedezni. Nem véletlen tehát, hogy a fejlődésregény, valamint 

a történelmi regény címkékkel is ellátott könyvet a magyar falu minta-

képeként értett Szajla ábrázolása és a 19–20. századi északkelet-ma-

gyarországi földművelői kultúra bemutatása miatt főként a magyar 

irodalmi szociográfi a megújításaként értékelték.

1 Kulcsár-Szabó Zoltán, Az emlékezet könyve, Tiszatáj 1999/10., 89–94.
2 Oravecz Imre, Halászóember. Szajla. Töredékek egy faluregényhez (1987–1997), Jelen-

kor, Pécs, 20062.
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A regény befogadásának eff éle (egymástól egyébként jelentősen kü-

lönböző) módozatai nem vették számba azokat a szöveg textúrájában 

megképződő poétikai történéseket, amelyek egészen más esztétikai 

tapasztalatban részesíthetik az olvasót, mint ami a tematikus szinten 

könnyen kibontható és ezáltal némileg önmagát is legitimálni látszó 

„faluregény”3 referencializálásával elvileg előállítható. Az olvasatoknak 

és olvasásmódoknak ebből a (csupán röviden vázolt) egyoldalúságából, 

azok jelentéséből és jelentőségéből egyértelműen következik a kérdés-

felvetés: miként működik és milyen szereppel bír az emlékezés- és em-

lékezettechnika Oravecz Imre Ondrok gödre című regényében? Hogyan 

ágyazódik bele a regény narratívájába a felidézés és felejtés kettős straté-

giája, s miként vezet ez Szajla mnemotoposzának megalapításához, vala-

mint a magyar falu kulturális emlékezetének lehetséges problémáihoz?

A regény elbeszélője látszólag a történetírás kulturális praxisából 

jól ismert nyomolvasás-értelmezés-rekonstruálás hármasának megfe-

lelően, mintegy az alkalmazott tudományok kutatási módszereinek 

segítségével mutatja be az Árvai családot körülvevő földrajzi, kulturális 

és technikai környezetet. A szöveg nyitójelenetének perspektivikus áb-

rázolásában, a mátrai helyszín rövid geológiai-helyrajzi leírásakor a föld-

tan szaknyelvi bázisára támaszkodó beszéd a földtörténet gnómikus 

idejébe vetíti a falu kialakulásának kezdetét. Olyan, mintha ez az eljárás 

– a településtörténet-írás általános mintáit követve – a kollektív identitás 

feltételéül szolgáló „eredet” helyreállítását célozná. A szöveg narratív 

distanciája azonban már ezen a ponton megtörik, ugyanis az elbeszélői 

megnyilatkozásba olyan tartalmi-tapasztalati elem kerül, amely később 

csak a szereplők tájhoz fűződő viszonyának leírásakor jelenik meg a szö-

vegben: „Útjukat állják a szeleknek, amelyek, ha északiak, és végigsö-

pörnek az amúgy is mindig huzatos Tarna-völgyön, télen különösen 

hidegek tudnak lenni.”4 Vagyis a „huzat” és a „hidegség” tapasztalata, 

amelyre István csak később, munka közben tesz szert, a narratívába írva 

már eleve részét képezi a diegetikus világnak.5 Ettől kezdve – a szöveg 

3 Továbbra is érdemes megfontolni: vajon a „falu” a Halászóember és az Ondrok gödre 
esetében csupán a szociográfi ai hagyományból ismert színtérként működik-e, vagy (eset-
leg ezzel kapcsolatosan) más értelem-összefüggésben áll – sokkal inkább valamilyen 
trópusként vagy akár topológiai alakzatként? A regény kritikai fogadtatásában rendszeresen 
előforduló, túlnyomórészt a „parasztság”, a „földművelés” és a „falu” kifejezésekkel terhelt 
„faluregény-koncepció” ezáltal természetesen az első esetre lehet példa, míg jelen dolgozat 
teljesen más funkciókkal, egyéb összefüggésrendbe kívánja kapcsolni azt.

4 Oravecz Imre, Ondrok gödre, Jelenkor, Pécs, 2007, 7.
5 Érdemes lehet a Halászóember című kötet szövegeit is idevenni, hiszen ott a huzat és a 

hideg sokszor a halál közvetlenségét jelzik.

egészére jellemző módon – az elbeszélés ideje és az elbeszélt idő közé 

beékelődő prolepszisek az elbeszélt történet eseményeit és töréspont-

jait vetítik előre. A vasútvonal kiépítéséhez kapcsolódó rész jól mutatja, 

miként anticipálja a szöveg az Árvai-gazdaságban bekövetkező válto-

zásokat:

Az igazi gondot azonban nem ez okozta, hanem az, hogy még 

nem érte el a vasút a vidéket, a Mátra lábába semmit nem lehetett 

azzal szállítani. 1871-et írtak, és a Kál-Kisterenye szárnyvonal, 

amelynek legközelebbi állomása Recsken létesül majd, még nem 

épült meg. Ennélfogva a súlyos gépekért messzire, a majd negyven 

kilométerre levő Kálba kellett menni. Odáig vitette a gyár a vasút-

tal, és ott kirakatta.6

Azzal, hogy a szöveg a grammatikailag jelölt múlt és jövő időt egy szin-

tagmába utalja, olyan időalakzat jön létre, amely a későbbi változások-

ról (ezek legtöbb esetben problémák) és az elbeszélő saját helyzetéről 

egyaránt számot ad. Mindez arra enged következtetni, hogy itt nem 

annyira omniszciens elbeszélői pozícióról van szó, hanem sokkal in-

kább olyan narratív instanciáról, amely a történet egy későbbi állapo-

tát, a történetmondás aktuális szintjéből nem következő információt 

(a Halászóember tapasztalata felől a beszélő saját, gyermekkori emlékeit, 

így Szajla csupán töredékekben létező emlékét) írja vissza a szövegbe. 

Ez az eljárás – az említett eredettörténet-írás viszonyában – olyan fi k-

cióképző aktusként érhető tetten, amely az Árvai család történetét ma-

gába foglaló keretelbeszélést az elbeszélt történetben megképződő em-

lékekkel tölti fel. Ez az elbeszélői pozíciót olyan mértékben alakítja át, 

hogy az már nem annyira a „hagyományos” Bildungsroman-mintákra 

építő regénypoétika felől érthető, hanem sokkal inkább olyan közvetí-

tői funkciót tölt be, amely a különböző narratív szintek közti átjárást, 

azok összekapcsolását biztosítja.

Szajla történetének továbbírása tehát egyrészt azért nem támasz-

kodhat források említésére és adatok feljegyzésére, mert az „1322-ből 

származó oklevélen” mint írásos dokumentumon kívül csak a falu 

harmadszori elnéptelenedésének és újratelepülésének vannak nyomai. 

Másrészt azért, mert a 18. században Szajlára érkező telepesekből (rész-

ben tótokból) álló csoport nem közös tradíciókban osztozó emlékezet-

6   Oravecz, Ondrok gödre, 59.
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közösségként jött a vidékre, s ezáltal a falu kulturális emlékezetének 

alapjául szolgáló emlékezeti és hagyományozódási formák sem alakul-

hattak ki. A szöveg explicit módon tájékoztat erről a hiányról:

Legalábbis azt követően már senki nem akadt, aki egy árva szót is 

tudott volna szlovákul, vagy akár emlékezett volna a gyermekko-

rából szlovákul beszélő öregekre. A kétszeresen idegenek tehát egy-

kettőre feladták nyelvüket, kultúrájukat. Csupán szláv hangzású 

családi neveiket tartották meg. Később csak azok emlékeztettek 

a másféle eredetre.7

Az idézett szövegrész jól mutatja, hogy nemcsak Szajla megalapításá-

nak kezdetei maradnak az említett gnómikus, távoli múlt időben, ha-

nem a régi szajlaiak saját emlékei is. Az egyedüli fennmaradó emlék-

nyomot az a tulajdonnév hordozza, amely ugyanarra a múltra utal 

vissza, melyben hasonlóságok helyett csak különbségeket, folytonosság 

helyett csupán szakadást, törést lehetett felismerni. Ezáltal a „kétszeres 

idegenség” nyelvi-kulturális és térbeli értelemben is az otthontalanság 

metaforájaként érthető. Szajla pedig ennek az otthontalanságnak és 

idegenségnek válik a földjévé, s ezáltal a saját emlékekben is latens 

módon megjelenő felejtés jelölőjévé. A regény említett narratív-logikai 

szerveződésének értelmében ugyanis a tulajdonnevek, családnevek és 

a kétszeres idegenség összjátékában megmutatkozó emlékezeti alakzat 

előre bejelenti az Árvai-család és kiváltképp István életében bekövetkező 

töréseket, az azt meghatározó mozzanatokat, amelyek már közvetlenül 

utalnak a kivándorlásra és Szajla elhagyására is. Mindemellett a kultu-

rális-gazdasági szokásrendek felbomlását, megváltozását is egyértel-

művé teszi, mely folyamat ezáltal nemcsak a szajlai közösség életét, kap-

csolatait, konvencióit és intézményes gyakorlatait érinti, hanem falu 

és város, valamint ország és ország közti distanciáról, határhelyzetről is 

számot ad. A regény első fejezetei az Árvai-had tagjainak bemutatása, 

jellemzése során ilyen módon szüntelenül az idegenség formáiról (mint-

egy a kulturális felejtés aleseteiről) is tudósítanak. A bevett gyakorlat 

szerint a férfi ak házasság után saját portájukon telepednek le, ott ala-

pítanak családot. Ezt a hagyományt idősebb János testvére, Márton 

szakítja meg, aki „a Felvégben építkezett, mert már felbomlóban volt 

a szögrendszer”8. János első felesége korán meghalt, ezért újraházasodott, 

7  Uo., 8.
8  Uo., 13.

azonban még a „gyászév leteltét sem várta meg […] Kétszeresen eltért 

tehát a bevett gyakorlattól, amelynek értelmében özvegyember csak 

özvegyasszonyt vehetett feleségül.”9 A darnói gombázás szintén ilyen 

„határsértő” aktus, hiszen István, férfi akhoz nem méltó módon, idősebb 

kora ellenére is eljár nagyanyjával az erdőre.10

A szöveg nem csupán ezeknek az eseményeknek a leírását végzi el, 

hanem azok okairól és következményeiről is fokozatosan tájékoztatja 

az olvasót. Amikor idősebb János idejekorán fi ára ruházza át földjeit, 

az nem puszta vétség a szokás ellen, hanem olyan gesztus, amely a nem-

zeti ellenállás jegyében a kiegyezés utáni világtól való elfordulást jelenti, 

s ezzel párhuzamosan közösségi intelmet, valamint egy, a jövő horizont-

ját felmutató jóslatot is magában hordoz: „Vigyázz, Jani, megfordulhat 

a szél, idegen leszel a tulajdon portádon, aztán a végén még enni se ad-

nak”11 – s bár az elbeszélői megnyilatkozás elhárítja az említett veszély 

lehetőségét, az később mégis visszatér az idősebb János álomjeleneté-

ben. A diegetikus világ eseményeire tett folyamatos elbeszélői refl exió 

(ti. a tudósítás az okokról és a következményekről) egyrészt a Szajlán 

belüli szociális viszonyrendszer felbomlására, valamint a közösség és a 

paraszti kultúra átalakulásának mértékére irányítja a fi gyelmet, más-

részt e művelet az egyes történések összekapcsolását a szereplők saját 

emlékeinek kiterjesztésével végzi el. Ennek a retorikai mozgásnak külö-

nös konfi gurációja fi gyelhető meg idősebb János álmának leírásában. 

Idősebb János halála előtt, nyár és ősz fordulóján egyedül tartózkodik az 

udvar közepén (az Árvai-porta sem az Alvéghez, sem a Felvéghez nem 

tartozott, valójában Szajla közepén állt, falumagként, nulladik ház-

ként). Felmászik egy szénakazal tetejére, mert „hirtelen leküzdhetet-

len vágya támadt, hogy felülről lássa az Árvai-szöget, Ondrok gödrét, 

a közeli és távoli hegyeket, az egész vidéket. Távlatot akart, elszaka-

dást.”12 Majd azzal a céllal, hogy a környező tájat jobban szemügyre ve-

hesse, fellökte magát, s emelkedni kezdett – nem lepődött meg azon 

9 Uo., 14.
10 A gombázás aktusa olyan módon nem idegen a családi hagyományoktól, hogy idősebb 

János és Közsüs nagyanya is „gombabolond” volt, ezt azonban a falusi gazdák haszontalan 
cselekedetnek gondolják, hiszen aki gombázik, az szükségszerűen kiesik a gazdaságból, 
kerüli a munkát, a földművelést. A „férfi munka” domináns, a faluban és az Árvai-gaz da-
ságban betöltött szerepe miatt azonban István gombázása egyszerre jelent „határsértést” 
(a gombakeresés közben történő rossz, tiltott területre való áttérés értelmében és az otthoni 
teendők, vagyis a munkakerülés értelmében is), és egyúttal menedékkeresést, öröm szer zést 
is. Ehhez lásd Mészáros Márton, Darnói gombázók, Tiszatáj 2016/6.

11 Oravecz, Ondrok gödre, 19.
12 Uo., 133.
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sem, hogy elsajátította a repülés képességét. A közeli, ismerős helye-

ken túl egészen a határig szállt, s mintegy madártávlatból szemlélte a 

tájat. Idősebb János repülése során először arra lesz fi gyelmes, hogy 

Pipis-hegynél nincsenek „felparcellázva” a földek, majd nem találja 

saját szántójukat, vágatlanul áll a kukorica, eltűnt a többi föld és a dű-

lőutak is, s – ahogy idősebb János megnyilatkozása tanúsítja – ezáltal 

már „nincs becsülete a földnek”, hiszen az már nem kell senkinek:

Senki nem akarja túrni, senki nem akar paraszt lenni. Belefárad-

tak, megunták, lemondtak róla, odahagyták, hátat fordítottak neki. 

Mindenki úr szeretne lenni. És talán igazuk is van, nehéz a paraszti 

munka, kegyetlenül nehéz meg piszkos. De ez lesz a vesztük. Vagy 

már el is vesztek, mert hiszen hol vannak?13

Idősebb János e kudarc után hazafelé siet, s mikor le akar szállni, arra 

lesz fi gyelmes, hogy a saját földjeik is eltűntek, csak a házuk áll még, de 

a tető már nem a régi rajta, s idegen emberek városi ruhában járnak az 

udvaron. Majd egy dörrenés kíséretében megjelenik a Sátán, és kiszakítja 

a falu jókora részét, az Angyal pedig, aki szintén megjelenik, nem segít 

idősebb Jánoson, hanem ellene fordul, és megfosztja őt a repülés képes-

ségétől, majd letaszítja Dolyinába.

Idősebb János ébredését követően kiderül, hogy az álom a Jelenések 

könyvének olvasása közben érte. A bibliai textus újraírása ezen a pon-

ton explicitté válik, ami arra is felhívja a fi gyelmet, hogy az idősebb 

János számára feltáruló látvány (a név egyezésén kívül) a Jelenések könyve 

20. fejezetének történéseit viszi színre, s a végítélet napjától az új föld 

megalapításáig tartó rész szintén egy jövőbeli kép eljövetelét, fenyegetésé-

nek elkerülhetetlenségét hangsúlyozza. Idősebb János az álom megérté-

séhez pedig csak az új álmoskönyvet veheti igénybe, „mert a régi, a jobb 

már nem volt meg. Azzal, hogy úgysem kell már, annyiszor begyújtott 

vele Teréz, a menye, hogy a végén elfogyott.”14

Az álomjelenet nagytotálból premier plánba történő, fokozatos vál-

tás által megteremtett látványa felidézi a regény már említett nyitójele-

netét, ahol az ember nélküli táj és a paraszti kultúrától érintetlen kör-

nyezet felmérésének lehetősége egy, a falu övezeteit jól ismerő ember 

jövőbeli emléke nélkül elképzelhetetlennek, kimondhatatlannak bizo-

nyult. Az akkori emléknek és az álomban feltáruló képzeletbeli képnek 

13  Uo.,137.
14  Uo., 138.

a találkozásában nyílik meg a Szajla felidézését lehetővé tevő távlat. 

Egy olyan távlat, amely a két tájat egymásba tükrözteti, s azáltal jeleníti 

meg a múltat, hogy a jövőbe transzponálja: oda, ahol valóban végbe-

megy a pusztulás. Ahol a saját házukon a tetőt – a történet egy későbbi 

pontján – valóban lecseréli János, ahol már senki nem műveli a földet, 

ahol idősebb János valóban a föld alá kerül. Ezt metaforikusan is színre 

viszi annak az eltüzelt álmoskönyvnek a képe, amely a pontosabb tájé-

kozódást és megértést szolgálná. A távlat megteremtése a regényben már 

eleve a távozásra való felkészülést, a saját helyzet alapos felmérését jelöli 

(idősebb János esetében ez a halál, ezenkívül – a gőzcséplő felrobbanása 

után, István távozásakor – az utolsó, távlatot kutató tekintet, és végül 

Szajla elhagyása). A tájleírások részletes, térképek mintájára megalkotott 

térkonstrukciója olyan ősi mnemotechnikai eszköz, amely a rekollekció 

elvén alapuló emlékezést, az emlékek feljegyzését, rendszerezését segíti 

elő. Idősebb János álmában a saját föld képének, vagyis az ismerősség 

jeleinek sérülése így a felejtést, a kollektív emlékezetben beálló hiátust is 

jelölheti. A föld elveszítése azonban nem csupán a felejtést vonja maga 

után, hanem a már érintett otthontalanság lehetőségét is, hiszen a föld 

ekkor már sem az ébrenlét, sem az álom tartományában nem tartozik 

idősebb Jánoshoz.

Az Árvai-had életét leginkább meghatározó folyamatot és problé-

makört tehát a föld, annak művelése, azon belül is a gazdaság korsze-

rűsítése jelenti. A földművelési technikák leváltásáról szóló leírások 

kétségkívül a regény legjelentősebb és egyben legterjedelmesebb részét 

képezik. A mezőgazdaság modernizálása újabb fordulópontként érthető 

a falusi élet és kultúra átalakulásában, ugyanis nem csupán a földművelés 

addigi keretrendszerét érintő változásokról, a régi technikák, a hagyo-

mány egy újabb rétegének eltűnéséről van szó, hanem arról az ember 

földhöz való viszonyában bekövetkező radikális változásról, amely a ter-

melés formái nak és módszereinek, a gazdaság és kereskedelem, vagyis 

a paraszti lét alapvető feltételeinek módosulását jelenti. Az elbeszélő 

a regénybeli történések olyan időbeli metszéspontjait mutatja fel, ame-

lyek a gazdaság technikailag értett átállását a kulturális emlékezet útjel-

zőit eltörlő felejtés alesetévé teszik. Az ökörről lóra való átállás a terme-

lés ritmusának megváltozását jelenti, amely a szántás módját tekintve 

a közösségi gyakorlatból való kiszakadásként érthető. A kétnyomásos 

gazdálkodás háromnyomásosra cserélése pedig már nemcsak az ettől 

a gyakorlattól és munkamódszertől való eltérést jelöli, hanem a cselek-

vési minták időindexét is átírja, és közösségi szinten is konfl iktusokat 
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eredményez. A vetőgép, a rosta és a szecskavágó használatának beveze-

tése a gazdaságban a föld és ember kapcsolatában tetten érhető distancia 

első megjelenési formáiként ismerhető fel, s ezáltal a magvetés rituális 

gyakorlatának alapját, a föld, vetőmag és kéz hármasának taktilitáson 

alapuló összetartozását bontja meg. (A regényben idősebb Jánost ezek-

kel a változtatásokkal magára is haragítja fi a.) Az arató- és a járgányos 

cséplőgépvásárlás közvetlen következményét pedig még jótékonynak 

is nevezi a szöveg, hiszen időt és munkaerőt is meg lehetett vele takarí-

tani – talán nem véletlen, hogy ez a legrövidebb gazdasági tárgyleírás 

a szövegben. Azt azonban ebben az esetben is fontos hangsúlyozni, hogy 

a vetemények átrendezése (ebben az esetben a kömény, melyet a géppel 

verettek) szinte kivétel nélkül a ház átrendezésével, a fészer átépítésével 

járt együtt. Később a gőzcséplő pedig maga is az idegenség kiváltója 

lesz, hiszen hangja és látványa miatt sokan az erdőbe menekülnek (az 

erdő, amely a falu egyik határát képezi, a menedék és a halál helye is 

egyszerre, hiszen idősebb János ott bújik el 1849 után, s György is ott 

hal meg). 

A gőzcséplő – mint az Árvai-gazdaság szimbóluma – megjelenését 

követően nemcsak a természet világából a gépek világába tartó átmene-

tet teremti meg, hanem a mezőgazdasági munka hierarchikus újraren-

dezéséért is felelős. Azzal, hogy János más búzáját is feldolgozza, más 

földjének művelését végzi, a saját föld határainak átjárását is lehetővé 

teszi, s ezzel együtt metaforikusan is végrehajtja a szajlai gazdasági rend-

szer gépiesítését, kiszakítását annak eredeti keretei közül. Ebben az 

értelemben ez a folyamat nem kevesebbet jelent, mint a mimetikus és 

tárgyi emlékezetbe mintegy kívülről történő behatolást, s ezáltal a kom-

munikatív emlékezet közvetítőképességére bízott cselekvési minták, 

régi használati tárgyak és földművelési technikák felülírását. A Szajlát 

érintő gazdasági változás következtében megjelenő technikai appará-

tus és az azt mozgató tapasztalati, kultúrtechnikai tudás csak törlés 

által léphet a régi helyére, ugyanis az új rendszer még a régi intézmé-

nyesülése, notációja, vagyis a kulturális emlékezetben való rögzítése 

előtt felszámolja azt. Az elbeszélt történet korszakában bekövetkező 

„kulturális forradalom” vagy paradigmaváltás természetesen a tömeg-

kommunikációs médiumokat sem hagyta érintetlenül. Ehelyütt érdemes 

arra utalni, hogy a régi kalendáriumokhoz kapcsolódó tájékoztatási, 

nevelési, tanácsadási, ünnepi szokások eltűnése is az azokat használók 

közösségének távozásával megy végbe, mely folyamat Árvaiék esetében 

az újság elterjedéséhez, az olvasóegyletekhez köthető.

Az idegenség eddig felsorolt alakzatai a szajlai közösség gazdasági-

kulturális szokásainak átalakulásával, a szociális relációk, a környezet 

és a táj változásával végsősoron az emberi tradíció és a kulturális hagyo-

mányozódás töréspontjait jelenítik meg. Az a korábban már említett, 

a regény narratív mintázatából kiolvasható strukturális-retorikai mű-

velet, amelyben a narráció során az elbeszélt történet a jövőből előreho-

zott emlékekkel alapozza meg Szajlát, nem jelent mást, mint hogy az 

Árvai család történetének elbeszélése nem más, mint Szajla történeté-

nek a szöveg történéseiből eseménnyé összeálló emlékirata. Ehhez elég 

a regény 13. fejezetére utalni:

A táj, a hely alakítja, formálja az embert […] Aki egész életében 

egy szélfútta, magányos asztalhegy tetején lakik, ahonnan távolinak 

tetszik a lenti sík vidék, és közelinek a magas ég, azt meghatározza, 

abba előbb-utóbb beépül az az asztalhegy. Mindent onnan lát, arról, 

azon keresztül, abban gondolkodik, az számára a biztos, az archi-

mé dészi pont, ahonnan kifordítja a sarkából, ha nem is a világot, 

de legalább magát, akkor is, ha lejön róla, ha nincs rajta. Az töb-

bé-kevésbé azzá az asztalheggyé válik. Még inkább így van ez, ha 

a tetejébe még földművelő is, aki a földdel, a hegy anyagával dolgo-

zik, akinek a földtől függ az élete, mert a földből él, a föld gyerme-

ke. Már egy emberöltő alatt is végbemehet e különös, semmilyen 

műszerrel ki nem mutatható, ám annál jelenvalóbb változás. Hát 

még ha több nemzedék követi egymást, az apja, nagyapja, dédnagy-

apja, esetleg minden őse ott élt, küszködött előtte! Akkor még in-

kább azonosul a heggyel, még inkább szüli, teremti őt a hegy.15

Az idézett szövegrész – ebben a tekintetben – nem csupán ember és 

táj, ember és természet összetartozásáról ad számot, hanem arról a re-

torikai-poétikai folyamatról is, amely az emlékezettechnikák narratív 

szerkezetéből megképződő saját történet „megteremtéséért” felelős. 

Ilyen értelemben a szajlai eredet helyreállítása mindig már megalapozás 

volt, s a falu történetének alakulása az Árvaiak megérkezésével vette 

kezdetét – mely megérkezés, a kétszeres idegenség értelmében, egyszerre 

távozás is. A szociografi kus olvasatok primátusát éppen az bizony ta la-

nítja el, hogy már a szajlai eredetet elvileg biztosító referenciák nyomai 

sem adottak, hiszen azokat először meg kellett teremteni, vagy (a sokat 

15  Uo., 69.
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emlegetett Halászóember felől nézve) az emlékezetbe kellett idézni azok 

töredékeit. Ennek megfelelően az Ondrok gödre című regény a megér-

kezés és távozás oppozíciója közti mozgást, vagyis a saját múlttól való 

távolodás és az ahhoz való közeledés textúráját hozza létre. Emlékekkel 

tölti fel Szajlát, eseményeket, történéseket alapoz meg. S ehhez az egye-

düli támaszt a nevek jelentik. Egyfelől azok, amelyek a családnevekben 

kódolva őrzik az idegenség eredetét, másfelől a föld-, a határ- és a dűlő-

nevek, amelyek múlt és jelen folytonosságának egyedüli bizonyítékai 

lehetnek. A regény 9. fejezete – az annalesek mintájára – egybegyűjti 

és regisztrálja ezeket, melyekről azonban szintén az derül ki, hogy er-

ről a „másféle” eredetről, sok esetben pedig a „kétszeres idegenségről” 

adnak számot (hiszen például Dregoly esetében vélhetően az egykori 

szerb földművesek nyoma fedezhető fel). Emellett ember és termé-

szet találkozásának szükségszerűségéről, közelségéről és távolságáról 

beszélnek:

Nincs tartósabb, állandóbb a határ-, a dűlőnévnél. Családok, falvak, 

városok, megyék, országok, uralkodóházak, birodalmak hanyatla-

nak le, és magukkal rántják a pusztulásba a nevüket is. Nem íródik 

le, nem említődik, nem hangzik el többé, kihull az emlékezetből, 

feledésbe merül. Nem így a határrésznév. Volt tegnap, van ma, és 

lesz holnap is, amíg lesz határ és lesz földművelés, amíg ember lakik 

azon a tájon. Szilárd, szívós, ellenálló, szinte elpusztíthatatlan. 

Megcsonkulhat, változhat a hangalakja, torzulhat, módosulhat a je-

lentése, másajkúak számára, akik nem értik, esetleg el is tűnhet, de 

maga a szó megmarad, dacol az idővel, túlél mindenkit és mindent, 

egyént, közösséget, nemzetet, földfelszínváltozást, eszmét, politi-

kai rendszert, társadalmi berendezkedést.16

Szajla mnemotoposzát az elbeszélő saját emlékei, sok esetben a nevek 

emlékei révén hozza létre, hiszen Szajla történetének elbeszélése nem ala-

pulhat a régi szajlaiak emlékein, azok ugyanis nem beszéltek, hanem 

dolgoztak – végsősoron a „föld” beszélt helyettük. Mindez az emléke-

zéstechnika működésére nézve annyit tesz, hogy Szajla megalapozása 

a kulturális emlékezet és a kommunikatív emlékezet távolságában 

nem jöhet létre. Ebben az esetben nem annyira a történelemfi lozófi ából 

ismert „sodródó szakadék” jelenségéről van szó, hiszen itt nem a két 

16  Uo., 52.

szint együtt létezése fi gyelhető meg, hanem azok radikális elválása. 

Oravecz regényében a már saját (interiorizált) emlékekben és a kollektív 

emlékezet mechanikus működésében előálló távolság leküzdésének 

horizontja képződik meg, megteremtve ezzel Szajla mnemotoposzát. 

Ez olyan módon íródik bele az irodalmi hagyományba, hogy a magyar 

falureprezentációk atemporális, a „földre” és a „paraszt” sematikus fi gu-

rájára épülő szociográfi át is újraírja.


