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Aki a 20. századi magyar falu poétikája, az elvándorlás és
repatriálás, a történelem szele által sodort kisember sorsa iránt
érdeklõdik, az olvassa el Oravecz Imre Ókontri,1 nagyon is

életszagú (sõt: földszagú) regényét.
Az újvilág és óvilág kontrasztja, hagyományok és újítás, a világháború

és kommunizmus okozta világátrendezõdés lenyomata e könyv, amely
ugyanakkor az egyéni erõ, a dac, az akarás, az örök újrakezdés kisember-
hõseit is felvonultatja. Olyan történelmi és társadalomregény, amelyre
egyértelmûen elsüthetõ a fontos és klasszikus jelzõ, amely a coloure locale
hangulatos megteremtésével nyújt magával ragadó olvasmányt.

A könyv egy meghökkentõ, némiképp szappanoperás momentummal
indul. A fõszereplõ a magyarországi Szajláról Kaliforniába telepedõ
Árvai István fia, Steve Arvai, kinek egy megesett mexikói lány a
felesége, a nyitójelenetben hazaérkezik az apja farmjáról, rossz elõér-
zettõl vezérelve magához veszi vadászpuskáját, majd a hálószobában
rányit feleségére és kollégájára. In flagranti a javából. Steve uralkodik
magán, nem nyír ki senkit, a feleségének megbocsát. Anita késõbb
mégis faképnél hagyja, õ pedig gondját viseli a gyerekének: „Nem vér
szerinti fia volt, nem õ nemzette, de úgy a szívéhez nõtt, annyira
magáénak érezte, hogy nélküle nem tudta volna már elképzelni az
életét”. Ez a számomra kicsit talán túl erõs, talán túl amerikás(?), in
medias res bevezetõ után a könyv magára talál, és mind stílusában,
mind az elmesélt történetek, megjelenített világok szintjén úgy izgal-
mas és eredeti, hogy egyben hiteles. Oravecz elsõsorban a realizmus
eszközeivel közelít tárgyához, a kisember nézõpontjából, de láttatja a
kort is, a társadalom teljes keresztmetszetét, érzékelteti a történelem
mûködésének törvényszerûségeit.

Steve további sorsát az 1930-as évek gazdasági világválsága határozza
meg: bár jó autószerelõ (és az új század fiaként a gépek szerelmese),
munkanélkülivé válik. Apja javaslatára hazaköltözik a családi farmra,
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és besegít a mezõgazdálkodásban. A narrátor jól érzékelteti a média
manipulatív szerepét: Steve az újságokat böngészi, „egy sort sem talált
benne a válságról, mi több, a szerkesztõségi cikk egyenesen azzal zárult,
hogy a mostani év gazdasági szempontból ugyanolyan jó lesz, mint az
elõzõ volt. Ugyanolyan jó, így, szó szerint, két évvel a nagy tõzsdei
összeomlás után.”

Szülei megtanultak amerikaiul élni, de szívükben magyarok maradnak:
a kedvenc tehén a Jámbor nevet viseli, apja pedig a földet, a gazdálkodás
körülményeit mindegyre összehasonlítja a magyarországival, vagyis
szóhasználatukban: az ókontrival. És addig emlegetik az óhazát, hogy
felkeltik Steve kíváncsiságát: „Kezdte úgy érezni, hogy az övé is, az
egész családé, nem csak az öregeké. (…) Szülei visszatérõ, nagy
sirámával, az ország megcsonkítása iránt sem maradt immár közömbös.”

Steve tehát örökölte apja földszeretetét, jelképes gesztus, hogy
mielõtt megvásárolná a szomszédos gazda földjét: „A szájához vitte, és
megízlelte, kíváncsiságból, ahogy az apjától látta.” Stevet néhány
vonása Móricz Zsigmond Sáraranyának fõhõséhez, Turi Danihoz ha-
sonlítja: a hatalmas tetterõ, a földszerzés vágya – bár Steve-nél az
önpusztítás, a féktelen ösztönök eluralkodása nem annyira hangsúlyos.
A nõkre azonban õ is leginkább úgy tekint, mint Dani, eszközként: „Fejlett
melle van, és a lába is jó, bár a bokája kissé vastagabb a kelleténél.”

Folyton a fejlesztésen, a terjeszkedésen jár az esze: kutakat ásatna,
gépeket vásárolna, az apja azonban tudtára adja, õ a fõnök: „A fiam vagy,
együtt dolgozunk, de én irányítok. Ha majd kidõlök, te leszel a gazda.”

Steve-nek nem felel meg, hogy cowboy, vagyis tehenészfiú legyen az
apja mellett, lassan érlelõdik benne az elhatározás, hogy valami
radikálisan újat kell kipróbálnia: Magyarországot: „Kis ország, de
állítólag van rendes mezõgazdasága. Ráadásul ott nekik földjük is van.”

Oravecz érzékelteti, hogy csakis a merészet akaró, váltani tudó ember
lehet életképes a gépek és háborúk századában, így válik hitelessé a
megtérés gesztusa egy második generációs emigráns esetében.

Szülei eleinte hallani sem akarnak a dologról, de aztán beadják a
derekukat, sõt apja titkon még örül is egy kicsit: „mert így elmenne
oda közülük egy, mintegy vissza, helyettük, és értelmet adna az õ
hajdani eljövetelüknek”. Megszervezik az utat, az otthoniakkal leleve-
lezik a részleteket. Steve természetesen (?) Georgie-t is magával viszi.
A hajóút után, az Orient Expressen Magyarország felé tartva máris
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szembesül Európa új politikai szenzációjával, amely nem más, mint
Hitler felemelkedése, Ausztria annektálása. A budapesti megérkezés
nem zökkenõmentes, elõrevetíti, milyen állapotok uralkodnak az or-
szágban: a csomagvizsgálatnál gyanút kelt egy könyvvel, a Soviet Russia
címûvel, amit úti olvasmánynak szánt, inkább elrettentésül, nem
mintha szimpatizált volna a bolsevizmussal. A kötetet elkobozzák, és
„sejteni engedték, hogy majd figyelni fogják”. Odahaza Szajlán a
rokonok jól fogadják. A faluban akadnak értetlenkedõk, de rátermett-
sége eloszlatja a kételyeket (annak ellenére, hogy a magyarral elég
hadilábon áll). A Steve-bõl rövidesen Pista lesz, Georgie-ból pedig
Gyurka. A magával hozott pénzen földeket vásárol (Amerikában eladta
a házát, mindenét), és nagy tempóban dolgozni, fejleszteni kezd:
megvalósítani mindazt, amit Amerikában nem lehetett. Újdonsült
barátja, a Kanadát megjárt Imre Hollo kijózanító, lesújtó képet fest a
hazai parasztság helyzetérõl: „Tudja, mi az állandó jelzõje a magyarban
a parasztnak? Az, hogy büdös, büdös paraszt.” Steve-et azonban nem
lehet eltántorítani, úgy véli, az Amerikából hozott szemlélettel és
tapasztalatokkal, az itteni adottságokat kihasználva, mintagazdaságot
tud megvalósítani. Kezdetben bérel egy portát (az a család Amerikába
megy…), és szenvedéllyel veti bele magát a munkába. Nemsokára
feleséget is választ, s bár egybekelésük kezdetben érdekházasságnak
indul (Ildikó hozománya föld, föld…), késõbb a szerelem is megérkezik.
Steve biciklit, aztán motorbiciklit, traktort vásárol, s rövidesen õ lesz
a falu legtöbb földterülettel rendelkezõ gazdája. Némi különc hajlam
kiütközik rajta, házat ugyanis nem a faluban épít, hanem egyik
távolabbi földjén, egy tanyán. Búza helyett szerzõdött sörárpát ter-
meszt, bevezeti a házba a vizet, szóval: érti az idõk szavát. Ha úgy
vesszük, ellentmondás feszül benne: az útra kelés, az iparosítás
modernitása és a földszeretet röghöz kötöttségének ellentéte, ami
sorsának egyik keresztje.

Oravecz megkapó erõvel ábrázolja a táj, az évszakok változása által
meghatározott ember életét, amelynél azonban van egy nagyobb,
kiismerhetetlenebb és félelmetesebb erõ is, a megzabolázhatatlan
történelem. Oravacz hõseit olykor vágyak vezérlik, de a világhatalmi
erõk irányítják, hiába próbálnak elbújni azok elõl. (Apropó vágyak: a
könyvben találunk néhány szenzuális szexjelenetet, meghökkentõ rész-
letességgel ábrázolva.)
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A kitörõ világháború lassan keresztülhúzza Steve számításait. Mivel
amerikai állampolgár, a besorozást megússza, de a sok adó, beszolgál-
tatás megnyomorítja. A szülei Amerikából sürgetõ levelet írnak,
visszaköltözésre buzdítva õt, családostól, de sem neki, sem feleségének
nem akarózik menni, meg hát: rövidesen meg is szûnik a polgári
hajózás a két kontinens között. Némi öröm is van a családban:
megszületik Jancsi fiuk, Steve büszke, hogy végre igazi apa, feleségét
is jobban szereti. Eltûnik a piacról a gázolaj, nem tud dolgozni
traktorával, késõbb megérkezik a doni katasztrófa híre, aztán egy év
teltével a zsidók deportálásáról is suttogni kezdenek. Az idõ felgyor-
sulni látszik, ez már nem az a monoton, a mezõgazdasági munkák
rendje által meghatározott, patriarchális világ, hanem egy minden
ízében recsegõ, bûnmámorban úszó, önpusztító. Oravecz érzékelteti,
hogy a háború lerombolta a morált, már az íratlan szabályok sem
mûködnek, csak a pusztítás ösztöne. Egy éjszaka valaki felgyújtja a
szénakazlait, szinte a csûr is leég, és sejteni lehet, a Nyilaskeresztesek
tették, hisz Steve amerikai állampolgárként Magyarország ellensége.
Õk azonban nem rettennek meg, nemsokára befogadják az elhurcolás
elõl vidéken menedéket keresõ Sternéket, vagyis Csillagékat.

Érezhetõ, hogy Oravecz könyvébe nem a hatásvadász politikai
korrektség miatt került be ez a motívum, és nem is önigazolásul; ez a
mozzanat is teljes társadalmi keresztmetszetet mutat: voltak a hatalmi
agitációnak felülõ gyûlölködõk, és voltak, akik ösztönös emberszeretet-
bõl cselekedtek.

Hiába eldugott falu Szajla, az itteniek is felkészülnek a frontátvonu-
lásra. A németek csak rövid ideig maradnak, a náluk bekvártélyozó
tiszt nem bántja Csillagékat, inkább kölcsönös szimpátia alakul ki. Az
érkezõ oroszoktól a szajlaiak nagyon félnek, egyedül Csillagék várják
õket felszabadítóként. És a sors iróniája az, hogy pont Csillag Arankát
erõszakolják meg az oroszok, a közbeavatkozni próbáló anyját pedig
lelövik. Mindezt karácsony este. Ez egyértelmûen a kötet legdrámaibb
jelenete, jól megkomponált csúcspontja.

Oravecz úgy valósít meg fikciós prózát, hogy mindvégig a referenciális
valóságból ihletõdik, a dokumentarista próza erényeit ötvözi azzal az
alkotói szabadsággal, melyet a kisember sorsának ábrázolása adhat.

A háborúnak vége lesz, de az átrendezõdés rossz elõjelekkel kezdõdik,
amitõl Steve tartott, bekövetkezik – kommunizmus, orosz mintára: „Az
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új rendszer ennél is rosszabb, mert rosszhiszemûségre épül”, állapítja
meg csakhamar. A felmérõbiztosok elkobozzák terménye egy részét,
aztán traktorát, magyarázat nélkül: „Lett volna kérdése, de megtanulta
már, hogy Magyarországon jobb nem kérdezni a hatóságot.” Aztán
kuláklistára kerül, Georgie-t ezért kizárják az egri ipariskolából. Steve
kapitalista demokrácián szocializálódott elméje nem tud megbarátkoz-
ni a totalitarista kommunizmussal. Úgy érzi, ezt a Magyarországot
egyre kevésbé érti és szereti. A narrátor egy-egy mondatban reflektál
az ország általános politikai helyzetére is, például: „megkezdték a
gyárak, bányák államosítását, és betiltottak minden társadalmi szerve-
zetet, egyesületet, Szajlán még az olvasókört is”.

Egy rémálomban Steve átéli a kommunisták kínzását, míg a valóság-
ban egyelõre csak gazdaságilag próbálják ellehetetleníteni: „mielõtt
megsemmisítik, tovább nyomorítják (…), a rendes gazdálkodásnak, az
értelmes életnek mostantól vége”, állapítja meg rezignáltan. Öregedõ
szülei, akik odaát többet tudnak a Szovjetunió terjeszkedésérõl, újabb
sürgetõ levelet írnak, fájdalmasan állapítva meg, hogy: „Nem lesz már
az ókontriba jobb, a te életedben nem.” Aztán a rémálom is beteljesül:
ráfogják, hogy amerikai kém, elhurcolják, bebörtönzik, verik, kínozzák.
Amikor szabadul, csak még jobban gyûlöli a rendszert, de elmenni
továbbra sem akar: megszerette e földet, ugyanakkor nem akarja
elismerni a kudarcot… A folyamatos feszültség, szorongatottság hatá-
sára ideiglenesen impotencia tör rá, így házassága is tönkremenni
látszik. Oravecz arra mutat rá, hogy az értelmetlenül gyakorolt, öncélú
és önkényes hatalom megtöri azokat a fáklyaembereket is, akik szûkebb
közösségük számára példamutatók, elõrevivõk, akik a fejlõdés zálogai
lehetnének. Ezzel a bénító hatással hosszútávon a hatalom önmagát is
felszámolja.

Telnek az évek, az Árvai család vegetál, a fiúk nõnek, alkalmazkod-
nak. 1956 õszén megjönnek a hírek a forradalom kitörésérõl, a katona
Georgie nyakig benne van, de még Jancsika is beront a tanácsházra a
beadási papírokat elégetni. Apjuk sem marad le mögöttük, igaz, õ
mérsékelt: józanságra, visszafogottságra int, a faluban megszervezi a
nemzetõrséget. Aztán az orosz csapatok megindulnak, Steve azt
mondja, még egy orosz betörésbõl nem kér, és ezúttal feleségét is
sikerül meggyõznie. A könyv azzal zárul, hogy megindulnak Nyugat
felé, s némi baráti segítséggel átjutnak Ausztriába.
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Steve gyötrõdve teszi fel magának a kérdést: „Hiába gyött az
ókontriba?” Válasza nem kiábrándultságról, meghasonlottságról árul-
kodik. Bár most mindent elveszít, volt értelme: „Közben volt más is,
volt kielégülés, öröm is. És az öröm soha nincs hiába, erõt ad, éltet.
A legfontosabb, a legtöbb, amiben az embernek a földi világban része
lehet.” Úgy megy el, hogy nem biztos benne, valaha viszontlátja-e még
második szülõföldjét, bár azzal tisztában van, hogy mint minden
hatalom, egyszer a Szovjetunió is összeomlik. Mert úgy tûnik, a hatalmi
gépezetben egy kisember mit sem számít, de Oravecz érzékelteti, hogy
nagyon is, a diktatúrák legnagyobb tévedése, hogy ezt nem ismerik fel.

Steve Arvai sorsa jól példázza, hogy az élet él, és élni akar, s hogy
az ember, ha öntudatos és tájékozott, valamennyire saját kezébe tudja
venni a sorsát, nem csupán sodródik az árral. Ez akár pozitív
végkicsengésnek is tekinthetõ Magyarország véres 20. századi törté-
nelmének közepette.

Poétikai értelemben talán nem hoz sok újat a regény, inkább csak
magasabb szintre emeli a móriczi realizmust/naturalizmust. A narráció
lineáris, és végig egy kívülálló, mindentudó elbeszélõ nézõpontja
érvényesül, Oravecz nem kísérletezik narratológiai újításokkal, szerzõi
és szereplõi szólamok váltakoztatásával, retrospektív megközelítéssel.
De ez nem baj, sõt. (Néhány könyv kapcsán már utaltam rá, hogy
olykor csak ront az összhatáson az abbéli szerzõi igyekezet, hogy egy
regény stílusában, narratológiai megvalósításai szintjén is bravúros
legyen.) A magyar elbeszélõirodalom legjobb hagyományait folytatja,
a legmagasabb szinten. Szerkezetileg kiegyensúlyozott, nincsenek
félrevivõ mellékepizódok, mint olykor Mikszáthnál, és nem válik
modorossá, mint olykor Móricz (nyilván e két említett szerzõnél
nagyobb volumenû elbeszélõi munkásság mellett figyelhetõk meg eme
„gyengeségek”).

E kritikának nem tárgya a trilógia elsõ két darabja, de nem
feledkezhetünk meg arról, hogy trilógiáról van szó. Az elsõ, az Ondrok
gödre Árvai János szajlai küszködését mutatja be, és azzal zárul, hogy
fia, Árvai István egy jobb élet reményében megindul Amerika felé.
A második könyv, a Kaliforniai fürj a kalandos utat és a megtelepedés
viszontagságait ecseteli, e harmadik pedig a visszatérést: a kör tehát
bezárulni látszik, valójában azonban újabb körök formálódnak, kon-
centrikusan. Ugyan Steve Arvai története önmagában is olvasható, az
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elõzmények ismerete nélkül, de mivel ez egy többgenerációs családre-
gény, amely egyben a magyar történelem mintegy száz évét öleli fel,
az 1850-es évek végétõl 1956-ig, a részeket összeolvasva alkothatunk
csupán teljes képet, állapíthatjuk meg Oravecz vállalkozásának monu-
mentális voltát, azt, hogy alulnézeti perspektívából átfogó tablót, totális
regényvilágot teremt. Megvan benne a szociografikus pontosság és
részletesség, a történelem által meghatározott/mozgatott kisember sor-
sának hiteles ábrázolása, némi naturalista determinizmussal fûszerezve.

Trilógiáról beszéltünk, a könyv azonban – bár csak hézagosan,
epizódszerûen – az új nemzedék, Georgie és Jancsi sorsát is nyomon
követi, így adja magát a kérdés: lesz-e folytatás… Én szívesen elolvas-
nám például az 1990-ig tartó negyedik könyvet…

Oravecz Imre szociografikusan részletes leírásokat készít a különbö-
zõ mezõgazdasági munkákról, ember és állat, ember és gép összhang-
járól. Ha már Móriczot emlegettük: olykor mintha A boldog ember
egy-egy mozzanata, figurája elevenedne meg (ha belegondolunk, a két
világ nincs olyan messze egymástól, sem idõben, sem térben). Szug-
gesztíven ábrázolja, hogy a kommunizmus kivéreztette a parasztságot,
ezzel olyan változásokat indított el a társadalom mélyszerkezetében,
amelyeket aztán nem tudott kontrollálni. Az egyén, habitusának
megfelelõen, ellenlépéseket tesz, megpróbál túlélni, kivárni, amíg a
hatalom megbukik. És a könyv azt sugallja: nyerésre áll. Amíg van erõ,
van föld-, haza- és emberszeretet, addig nincs veszve semmi.

(akril, vászon, 60 x 80 cm)
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