
a szerszámait, az eszközeit széthányta, a gazdálkodásban pedig a leg-
nagyobb dilettantizmusról tett tanúbizonyságot.

Mielőtt István útnak indul a családjával, úgy búcsúzik a szülő-
földtől, hogy utoljára bejárja a határt, a neki kedves dűlőket, helye-
ket, a regény záró képe pedig látomás a velük egy időben és utánuk
felkerekedő százezrekről. Mind a búcsú, mind a záró kép igazon ala-
pul. Magam is így köszöntem el a hazától 1976-ban, mikor először
mentem el. A monarchiából az Új Világba irányuló 19. század végi,
20. század eleji tömeges exodus pedig egy az egyben tény, bár a köz-
hiedelemmel ellentétben a felkerekedők zöme nem magyar, hanem
szlovák, román, horvát és ruszin volt.

Oravecz Imre
laudációja
Már itt, az elején be kell vallanom, hogy Oravecz Imrét a mai ma-
gyar irodalom egyik legnagyobb alakjának tartom. Nagyjából tizen -
öt éve találkoztam először a verseivel, a Halászóember darabjaival
folyóiratokban, és azonnal mélyen megérintettek. Hogy miért, arra
nem könnyű válaszolni, vagy talán nem is olyan nehéz. Egyszerűen
azért, mert jó versek voltak. És azért is, mert azonnal megéreztem
Oravecz műveiben egy olyan szándékot, irányt, amely hozzám is
közel áll. Nevezetesen azt, hogy valami olyasmit akar, ami túl van
az irodalmon. Olyasmit, ami nem hatáskeltés, vicceskedés, meg-
botránkoztatás vagy üres szócséplés. Az ilyesmi Oraveczet szem-
mel láthatóan nem érdekli, és soha nem is érdekelte. Elég, ha elol-
vassuk első, Héj című kötetét. Ilyen erős könyvet mások a pályájuk
zenitjén írnak, ő pedig ezzel kezdte.

Elfogult vagyok Oravecz Imrével kapcsolatban, nem tagadom, és
nem is teszek úgy, mintha nem lennék elfogult. Illetve talán nem is el-
fogultság ez: egyszerűen csak tudom, hogy igaza van. Igaza van
abban, amit ír, és abban, ahogy ír. Persze azt, hogy mit értek igazsá-
gon, nehéz megmagyarázni. Egy írás attól válik élővé, hogy szervesen
illeszkedik a valósághoz. Ami egy újabb buktató persze, hogy mi is az
a valóság. A valóságot mindenki ismeri, az is, aki úgy tesz, mintha
nem ismerné. Az igazságot is ismeri mindenki, az is, aki úgy tesz,
mintha nem ismerné. A kérdés az, hajlandóak vagyunk-e felismerni
magunkban azt az eredendő tudásunkat, hogy birtokában vagyunk
mind az igazság, mind a valóság ismeretének. Egy író esetében ez
alapvető fontosságú kérdés. Nem mintha bárki más esetében nem
lenne az. Egy írónak kutya kötelessége igazat írni. Nem tehet mást. Ha

GYŐRFFY ÁKOS

1976-ban született. Költő.
Legutóbbi írását 2015. 7.
számunkban közöltük. —
Elhangzott a Magyar Mű-
vészeti Akadémián 2015.
június 5-én.

680

6_OraveczImre_Györffy_Layout 1  2015.08.14.  11:44  Page 680



mást tesz, hazudik. Tele vagyunk hazudós írókkal. Akik talán úgy ha-
zudnak, hogy nem is tudják. És ez még a jobbik eset. Mert van olyan
is, amikor tudják, hogy hazudnak, és ennek ellenére hazudnak.
Mind ez talán felesleges szócséplésnek tűnik, de mégis úgy gondo-
lom, erről is szót kell ejtenünk. Már csak azért is, mert a kortárs iro-
dalom számos ponton „valóságdeficitben” szenved, és ez a deficit az
idő múlásával egyre súlyosabbá válik. Olyan művek tucatjaival talál-
kozhatunk, amelyek egyszerűen semmiféle tőkesúllyal nem rendel-
keznek, üresek és hazugok, céltalanok és végtelenül nárcisztikusak.
Egy ilyen mű megjelenésének semmiféle következménye nincs, nem
mond el semmit semmiről, nem állít semmi érvényeset semmiről.
Mintha nem is létezne. Mintha meg sem jelent volna. A mai magyar
irodalom egy nem elhanyagolható része egész egyszerűen nem léte-
zik. Nincs. Egy kipukkant buborék párája a levegőben.

Oravecz Imre életműve a fentiek tökéletes ellenpéldája. Minden
egyes műve egy-egy önmagában álló, súlyos és megalapozott állí-
tás a világról. A korai verseskötetek éppúgy, mint az opus magnum,
a Halászóember. Kevés verseskötetnek örültem annyira életemben,
mint amikor egyszer, egy budapesti antikváriumban rábukkantam
az Egy földterület növénytakarójának változása első kiadására. Olva-
som a mai napig, ott hever az éjjeliszekrényen, a fáskamrában az
ablakpárkányon, vagy olykor a régi, csehszlovák túrahátizsákban
a Börzsöny-térkép és a távcső mellett. Több olyan vers is található
benne, amelyekről tudom, hogy segítenek. Segítenek életben ma-
radni, bármennyire patetikusan is hangozzék ez.

Oravecz egész eddigi életműve valamiképp az irodalomból való
kihátrálásról is szól. Illetve nem is a kihátrálásról, hiszen olyan na-
gyon nem is volt ő része soha ennek az irodalomnak. Igaza van
Keresztury Tibornak, amikor azt írja valahol, hogy sem követője,
sem epigonja nincs. Miközben másokat epigonok egész hada kí-
sérget. A tény, hogy nem teremtett, úgymond, iskolát, arra is rávi-
lágít, hogy az a fajta írásművészet, ami az övé, egész egyszerűen
nem utánozható. Ahhoz ugyanis azt kellene tudni, amit Oravecz
tud, azt pedig nem tudja más, csak ő.

Van tehát egy magában álló Oravecz-univerzumunk, amely uni-
verzum nem nagyon írható körül bevett irodalmi sémák segítségével.
Egyszerűen kicsúszik a kezünk közül. Túlságosan egyszerű ahhoz,
hogy különféle ráfogások szóvirágjaival illethetnénk. És éppen ez a
„túlságosan egyszerű” az, ami Oravecz Imre életművét kivételessé
teszi. Nem mintha az, amiről írna, olyan nagyon egyszerű volna.
Mert egyszerű-e élni? Egyszerű-e gyermeket nevelni? Egyszerű-e bú-
csút venni szerelmektől? Egyszerű-e megöregedni? Egyszerű-e végig-
 nézni azt, ahogy a világ pusztul körülöttünk? Ahogy a gyerekkori er-
dőknek már a nyomai sincsenek meg? Ahogy a paraszti kultúra
eltűnt a világból? Nem, egyáltalán nem egyszerű dolgok ezek. Ora-
vecz Imre azonban mégis úgy nyúl hozzájuk, olyan szikár és mégis
költészettel telített versmondatokban ad hírt ezekről a hétköznapi
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tapasztalatokról, hogy az olvasó azonnal megérzi, itt bizony olyan
irodalommal találkozott, ami magányos állócsillagként ragyog kor-
társ irodalmunk égboltján.

Beszélni kellene még persze Oravecz regényeiről is, az Ondrok göd-
réről és a Kaliforniai fürjről, amely két regény érzésem szerint a kor-
társ magyar prózairodalom remekei közé tartozik. De ezekről a re-
gényekről számos kiváló értekezés született már az elmúlt években.

Ahogy most odanézek a könyvespolcomra, látom az ott sorjázó
Oravecz-köteteket, a Héjtől a Kaliforniai fürjig. Eszembe jut, hány és
hány emlékezetes olvasmányélménnyel gazdagítottak ezek a köny-
vek az elmúlt években. Gondoltam, átolvasom gyorsan a verses-
köteteket és kimazsolázom belőlük azokat a sorokat, mondatokat,
amelyek fontosak nekem, amelyek egyfajta meditációs tárgyként
fontos szerepet játszottak az életemben. Be kell vallanom, egyálta-
lán nem volt nehéz ilyen sorokra bukkannom Oravecz Imre köny-
veiben. Ezzel a tizenkilenc rövid idézettel köszöntöm Oravecz
Imrét, a nagy magyar költőt, megköszönve neki egyúttal azt is, amit
életműve személyesen nekem adott. Sokat adott. Nagyon sokat:

A képzelet felkeresi a régi tájat.
Néha elmégy innen a halál elől.

Régi órán iszik a ló.
Szüntelen zárvatermők pollenek gyanták vastag leple a házak felett.

A szérűkön illatos átjárók / örök álló ciripelés.
A füst a földre száll.

A húsra ragasztva füstöl a Nap kerek bélyege.
Elfordítva az őszben fémekkel kiegészítve egy teljes arc.
A pornólapok nyílt lángja lobogva ég a benzinkútnál.

A látás útjának szíve az élesség.
A földtest négy őselemből: földből, vízből, tűzből és levegőből áll.

Fordulj el magadtól mint unt, csikorgó szerkezettől.
…a beállt folyó partján a Szíriusz felé megyek.

Ma olyan helyre tévedtem a határban, hol legalább negyven éve nem jártam.
A világólon csattan a retesz, és villózni kezdenek a képernyők.
Lépj ki a házból, fákból, rigókból, füvekből, méhekből, felhőkből.

Pesten idegen vagyok. Szajlán csak a halottak várnak. Hova menjek?
…ne feledd: a végesből a végtelenbe érsz.

Ne ragaszkodj semmihez, ereszd el a hegyet, a rétet, az alkonyt, a rigókat,
a tücsköket, szakadj le a világról, légy szabad, mire menned kell.
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