
SZAJLA REG ÉNYE
O ra v ecz Imre: Ondrok gödre

Oravecz Imre olyan regényt írt, amely látván yo
sa n eltér a mai magyar próza jellemző formáitól.
Nem tám aszt kételyt az elmo nd hatósággal sze m
ben, nem teszi viszo nylagossá az emlékezés ira
dal ommá alakításának l ehetőségét, nem él törede
zett, szaggatott elbesz é lésszővéssel, szereplőit nem
sz órja szét nye lvi sz ólamo kká, nem ironikus, nem
stilizá lt. Művét első olvasás ra éppen kors zerút
lensége, újszerű régimódisága teszi megkapóvá:
olyan önérvényű regényvilágot alakít ki, amely
szoka tlans ága ellenére idővel , a regény lassú
hömpölygése so rán egy re ismertebbé, ismerőssé

válik . Köszönhetően elsődleges témájának, elbe
szélésmód jának, ember- és időszemléletének.

A regén y tém ája következetesen. mindazo
náltal lassú fok ozatokban bontakozik ki, oly
annyira, hogy az első harminc old al alapján akár
azt gyanít ha tná az olvasó, nem is regén yt vett a
kez ébe. Földta ni, földrajzi és néprajzi leírások
követik egymást, s mintha ép pe n az hián yozn a,
ami egy regényben minden ap rólékos regén yeI
méleti megfontolást megelőzően alapvető olva
só i tapasztalatn ak tűnik: egyénített sze mély vagy
sz emélyek meghatáro zott cse lekvései. Ez a lát 
szólagos hián y ugyanakkor a mű po étikáján ak
szerves része. Ugyanis a regény olyan világo t
jelenít meg, amelyben elsőd Jegesen nem az egyén
helyzet e a lén yeges, hanem egy közösség áll a
k öz éppon tban, a maga terméken y, hordozó ha
gyományaival. Ez a közösség meghatározott he
lyen és időben tűnik fel. A regén y helyszín e a
Hal ásuiember kötetből ismert Szajla, a M átra hegy
ség lábában fekvő falu, ame lyne k geológiai és
geográ fiai kialaku lásár ól éppúgy beszá mo lnak az
els ő oldalak, mint az itt l etelepülő földművelők be
rendezkedéséről és ki fejlődő életmódjáról. A tele
pülés déli mellék völgye a CÍ1J1be n feltűntetett

Ondrok göd re, amelyb en az Ar vai család álla
podott meg . A család egy ik ágának három ge
nerációt fe lő le l ő sorsá t beszéli el a ,regény. Az
1848-as szabadságha rcban küzdő Arvai Ján os
idős korá ra és megözvegyül ve fiáv al, j ánossal
és annak feleségéve l, Terézzel él egy ü tt. Eletük
l egfőbb sajá tossága a rendezettség: kö rnyezetü k
felépítése , a föld művelő munka eljárásai, a pa
rasztház helységei nek fu nkciói, egy máshoz fű

ződő kapcsola taik szi l árdak, bizonyosak és biz 
ton ságosak.

A mű intenciója szerint az emberek jellem e
leírha tó és megítélhető, számba lehet venni el ő-

553

nyös és hátrán yos tul ajd on ságaikat, érzés eik és
cse lekvéseik következetesek és megokolhatók , s
létezésüknek ez a kétségbevonhatatlan azonos 
ság a önmaguk számá ra is ismert. Eletük min
denre kiterjedő alapvető ottho nossága teszi lehe
t őv é , ho gy meghatározott céloka t tűzzenek ma
guk elé, mint házasságuk elején Ján os és Teréz:
"Csak az t tudták maguk elé go ndolni, a hőn

óhajtott i d őt, amelyre készültek, ame lyben majd
szerez nek, gya rapodnak, gyerekeik lesznek, gye
rekeket nevelnek, és véghez viszik mindazt, ami
re szövetkeztek, amine k egyed ü l értelme van ,
amiért érdemes élni." M ár a mű első fejezetei
részletesen jellemzik az Arvai csal ádo t, a szo rgal
mas, lelkiismeretes, szerető Terézt, és az ugyan
csak tö rekvő, a földműveléshez kiskora óta értő,

becsü letes és feleségét t isz telő Ján ost , akiknek
id ős koráról sz intén már ekkor részletesen érte
sü l az olvasó. Oravecz érzékelhetően nem fejlő

d ésregén yt kívánt írni, művében nem a szerep
l ők alaku lásá ra irán yul a figye lem, sokkal in
kább körszerű, ism étlöd ésen ala pu ló időbeliség

határozza meg az Arvai csa lád életét. Ne m vá
ratlan tört énések, han em áthagyomá nyozott szo
kások , az évsza kok és a napszakek v áltakozása
hoz igazodó földművelés, a környező term észettel
való sze rves egy ütt él és formái alakítják a szerep
lők mindennapjait. Ugy tűnik, a szerzőt elsőd le

gese n a szemé lyfölött i ha gyományok foglalkoz
tatják , .ame lyek természetesen rászo rulnak arra,
hogy Arvai ék tevó1egesen folytassák őket, ugyan
akkor tartalmass á. szinte késszé teszik a sze rep
lők életét.

Orav ecz Imre e hagyom ányok szakszerű is
merőjének bizon yul : a regén y igen gazdagon
ecse teli mások mellett a pa rasztháza k bererid e
z ését, az álla tta r tással járó felada toka t, Arvai ék
öltöz ködését, a sokféle ház körüli munk át, a kör
nyező falvakban uralkodó szokásokat. A mű egyik
fontos érdeme, hogy újra érvény t szerez a so k
old alú és alapos írói tudásnak, ami az ut óbbi
időben mi ntha há ttérbe szoru lt volna a ma gyar
irodalomban. E tanulságos leírásoktól mindazo
nált a l távol áll, hogy amolya n egzotikumként,
vagy l etűnt ideá lként fessék le t árgyukat . Az el
besz é l ől han gnem po ntos, tárgyilagos, fegye lme
ze tt, enyhé n, elsősorban fokozó mellérendelést
alka lma zva stilizá lt, gondosan kimunká lt, a rész
leteknél elid őz ő, d e cseppet sem terjengő. A sze r
ző mintha nyelvileg kívá nna szolida ritás t vá llal
ni szereplőive l, mindent elmo nd róluk, amit
magu k is tud na k, még ha nem is foga lmaznák
meg oly mód on , ahogy az elbeszélő . Ebből a



szempontból jelzésértékű, hogya műben alig
szerepelnek párbeszédek, amelyek rendszerint
a regényszereplők egyénítésének és személyisé
gük sejtetésnek magától értetődő írói eszközei.

Ha imént a regény személyfölöttiségérőlesett
szó, mindenképpen meg kell említeni a termé
szetet is. A műben legalább olyan fontos szere
pet játszik a hegy, a völgy, a vízfolyás, az állat
és növényvilág, mint az emberi közösség. S per
sze a föld, amely bár kötődik az emberhez, első

sorban mégsem gazdasági fogalom, hanem ön
állósággal rendelkezik, és tartóssága mértéket ad
az ember számára. Ahogy a dűlőnévról. így Ond
rok gödréről írja a regény: "dacol az idővel, túl
él mindenkit és mindent, egyént, közösséget,
nemzetet, földfelszínváltozást. eszmét, politikai
rendszert, társadalmi berendezkedést." Ez az
időtállóság szorosan összefügg a regény körkö
rös időtapasztalatával, amelyet akivonatolható
szüzsé sem tör meg. Hiszen bár megfigyelhető

haladás a regényben, János új technológiák és
kereskedői fogások segítségével a környék egyik
legmódosabb gazdájává válik, e fejlődés célja
mégiscsak az, hogy megóvja az ismétlődésen és
állandóságon nyugvó földművelést,és kedvező

helyzetet teremtsen a majdan a földet öröklő

gyerekek számára. Előrelépőcselekményszövés
helyett a regényt egy-egy fejezetet alkotó, nyo
matékosan egymás mellé rendelt, nem hierar
chikus epizódok szervezik.

A körkörösséget kezdetben nem bontja meg
János és Teréz gyermekeinek születése sem. A ti
zenöt gyermek közül hat fiú és három lány ma
rad életben, közülük is az elsőszülött fiú, István
tölti be a legfontosabb szerepet a regényben. Ist
ván továbbviszi az apai hagyományt, és nagy ter
mészetességgel rendezkedik be a földművelő élet
ben. E szakadatlan örökség része a regényvilág
alapvető harmóniájának, konfliktusmentességé
nek. Bár szinte valamennyi fejezetben felmerül
egy olyan mozzanat, amely látszólag képes lenne
aláásni az Arvai-család kiegyensúlyozott életét,
e veszélyek rendre elhárulnak. János gyönyör
ködik az őt körülvevő természetben, de nem vá
lik tűnődővé, szcntimentálissá, ily módon nem
veszíti el gyakorlati érzékét, János és Teréz sze
relme nem mindent felforgató, a személyiséget
elnyelő hatalom, hanem a termékeny és boldog
együttélés záloga, a társadalmi problémák, igaz-
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ságtalanságok nem késztetik az Árvaiékat arra,
hogy felszámolják saját helyzetüket, a vallási konf
liktusok nem öltenek olyan mértéket, amely hi
tük feladására kényszerítenék a szereplőket, és
a történelem sem tör be felforgató, romboló erő

vel a kiegyensúlyozott családi életbe. S bár Já
nos nagy hibája, hogy idővel elveszíti szeretetét
gyermekei iránt, minden csalódottságuk ellenére
sem az akár szellemi pályára is érdemes István,
sem a kevés szerephez jutó testvérei nem for
dulnak ellene. Egyszóval hiányzik mindaz, ami
általában a társadalmi, történelmi és családre
gények mozgatórugója, Balzactól Tolsztojon át
Thomas Mannig. Különösen fontos a halál elfo
gadása: a regény részletesen és megrendítően

számol be idősebb János és az egyik beteg kisfiú
haláláról, ezek az események mégsem roppant
ják össze a családot.

A családi élet kőrszerű, lassan gyarapodó ala
kulása mégis megtörik a férfivá érő István nő

sülésével. Anna és István szerelme egyébiránt
alighanem a regény leginkább magával ragadó
része, amelyben nagyszerűenkapcsolódik össze
a szokásokon nyugvó jegyesség-házasság sze
mélyfölöttísége és a szerelmesek megkapó sze
mélyessége. A problémát az jelenti, hogy az idős

korára mind makacsabbá váló és magába for
duló János hátráltatja fia és menye önálló bol
dogulását, akik ezért úgy döntenek, Ameriká
ban próbálnak szerencsér. és két kisgyermekük
kel útra is kelnek. A regény a jobb élet reményé
ben a tengeren túlra tartó emberáradat leírásá
val fejeződik be.

A mű alcíme (Az álom anyaga, első könyv) foly
tatást ígér. Kérdés, hogy a következő regény meg
őrzi-e epizódszerű, mellérendelő szerkezetét,
amely minden jel szerint a falusi élet ciklikussá
gából következik, vagy pedig egy egészen más
poétikájú nagyvárosregényt vehet majd kezébe
az olvasó. Organikus környezetükbőlkikerülve
vajon mi lesz a szereplők sorsa? Felerősödik-ea
kor- és társadalomkritika, amely csak nagyon
halkan merül fel a műben? Az Ondrok gödre ön
magában megálló, igen jelentős regény, az e kér
désekre adandó válaszok mindazonáltal akár az
egész művet átrajzolhatják majd. (Jelenkor Kiadó,
Pécs, 2007)
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