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A tér kitüntetett szerepére vonatkozó elmé-
leti belátások különösen érvényesnek tűn-
hetnek, amikor a kortárs magyar próza 

vidékiségtematikát mozgató szövegeit vizsgáljuk. E kor-
pusz kérdésfelvetései ugyanis – egyebek mellett – rend-
szerint a tér identitásképző alakzatai körül forognak. 
A vidékiség kérdését tematizáló szövegekről szólva leg-
gyakrabban novellákra, regényekre, esetleg lírai alko-
tásokra szokás utalni, azonban a problémát további 
műfajok, az itt és most összefoglaló néven csak rövid-
prózaként hivatkozott publicisztikai írások és írói esz-
szék is körüljárják.

A dolgozat fókuszában kortárs szerzők olyan önélet-
rajzi ihletettségű írásai állnak, amelyek a vidékkel, a pe-
rifériával való számvetés intenciójával működnek. Így 
kerülhet egymás mellé Borbély Szilárd, Grecsó Krisz-
tián, Háy János és Oravecz Imre egy-egy fontos szöve-
ge. A válogatás részint önkényes, mégis azt remélem, 
a dolgozat gondolatmenete meggyőzi majd az olvasót 
az egymás mellé rendelés létjogosultságáról. Az elem-
zéseket támogató teoretikus háttér elsősorban azok-
ra az elméleti szövegekre koncentrál, amelyek felől ol-
vasva láthatóvá válik az egyes írások elméleti-filozófi-
ai beágyazottsága is.

„a szerepkényszered végleges” 
 – az eredet problematikája

A fikció és a referencialitás egymásba játszatása a vidéki-
ség-szövegek gyakran alkalmazott megoldása. A hang-
súlyosan „vidéki” érdekeltségű írások keletkezési kö-
rülményeit vizsgálva a legtöbb esetben jól látszik, hogy 
az empirikus szerző vidéki származása válik szövegszer-
vező erővé, amennyiben az ismerős bennelét, valamint 

a reflektált idő- és térbeli távlat birtokában képes meg-
teremteni általában gyermek- és ifjúkora valóságának 
imaginárius szövegterét. Innen nézve az sem meglepő, 
hogy a témában született rövidprózai alkotások is az 
eredet kijelölését, az origó problematikájának körül-
járását vállalják fel.

Grecsó Krisztián személyes és művészi identitást 
egyszerre kereső, hagyománykijelölő szövege, az Ön-
magunk eredete1 már címével is jelzi súlypontjait. A szö-
veg identitása, műfaji besorolása problematikus: ere-
deti „funkciója”, keletkezési körülményei felől néz-
ve megnyitóbeszéd, amely egy, a PIM-ben rendezett 
Móricz-konferencián hangzott el, írott változatát ol-
vasva ugyanakkor sokkal inkább tűnik írói esszének: 
mind hossza, mind több szálon futó gondolatmene-
te kiemeli a hagyományos értelemben vett megnyitó-
beszédek sorából.

Az eredet kérdését egyrészt saját származásával kap-
csolatban tárgyalja, születésének és gyermekkorának 
valós helyszínét, valamint a szerzői indulás probléma-
körét olvasva egymásra. Ez az egymásra vonatkoztatás 
Grecsó esetében különösen könnyedén kínálja magát, 
nemcsak azért, mert az életmű jelentékeny része kap-
csolatba hozható a szülőföld világával, hanem azért is, 
mert a Pletykaanyu megjelenését követő médiabotrány 
mélyen beleírja Szegvár/Sáraság (valós/imaginárius) te-
rét a szerzői születés krónikájába is. Ez a probléma pe-
dig át is vezet az eredet másik értelmezéséhez, a szöveg-
elődökre, az irodalmi hagyományhoz fűződő viszonyra 
való rákérdezéshez. A vidékiség szövegként, a személyes 
identitás megszerzéséért folyó küzdelem narratívájaként 
olvasott szöveg tárgyává teszi az íróelődökhöz fűződő 
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viszonyt is. A követni kívánt, kiemelt szerző pedig az 
a Móricz Zsigmond, akinek Grecsó által emlegetett 
művei, ha mégoly problematikusan is, de falu- és pa-
rasztregényként olvasódtak a szöveg keletkezését meg-
előző diskurzusban.2 A hagyomány felmutatása, újraér-
tése azért is fontos, mert a szöveg keletkezése beleíródik 
a Móricz-újraolvasás folyamatába. Az a gesztus, hogy 
egy induló szerző éppen őt nevezi meg legfontosabb 
szerzőelődként, a saját írói út kijelölése mellett tágabb 
irodalomtörténeti perspektívát is megnyit. A tárgyalt 
Grecsó-szöveg további lehetőségeket is felvet a Móricz-
életmű újragondolásához és a hagyományhoz való kap-
csolódás szemléléséhez, ezeket azonban inkább csak fel-
villantja, mint részletesen argumentálja.

Grecsó ebben a szövegében azzal utasítja el a vidéki 
szöveg terminus használatát, hogy a Móricz-történetek 
valójában egy – az általa használt fogalmat idézve – úgy-
nevezett „emberi állandót”3 mutatnak meg, amely ösz-
szecseng Szilágyi Zsófia véleményével: Móricz rendsze-
rint általános problémákat, személyes élethelyzeteket ír 
meg, és „parasztregényeiben” ezt helyezi vidéki miliőbe, 
vagyis elmondható, hogy a Móricz-próza kulcskérdé-
se maga az ember, és nem egy periféria szociografikus 
igényű leírása.4 Persze, ha a vidéki szöveg kategóriáját 
nem tekintjük kizárólagosnak, és a faluregény, paraszt-
regény fogalmakat reflektáltabban, inkább egyik lehet-
séges, mint egyetlen értelmezési lehetőségként mutat-
juk fel, a fogalomkészlet – véleményem szerint – tart-
ható. Olvasatomban Grecsó írása sem a fogalom tel-
jes kizárását szorgalmazza, hanem a sarkított, leegysze-
rűsítő olvasatot eredményező használatot kárhoztatja.

Bár egy ponton Grecsó kérdésessé teszi a vidéki 
és városi terek közötti különbségtétel szükségességét, 
a szöveg végkicsengése mégis mintha a különböző te-
rek eltérő karaktere és identitásképző ereje felé mu-
tatna. A Grecsó Krisztián által több alkalommal ci-
tált, és később az Isten hozott (2005) egyik mottójává 
tett Móricz-idézet, „[a] falu kis házaiban nem marad 
jel, hír, emlék azokról, akik elébb lakták”5 példaértéke 
legalábbis az, hogy a térbeli beágyazódás szoros korre-
lációt mutat az identitásképzéssel, valamint az emlé-
kezet működésével. E problémák felől közelítve jutha-
tunk el a következő elemzett Grecsó-írásig.

A Konstantinović köpönyege6 című rövidpróza felüté-
se ugyanis újfent az önidentifikáció problematikusságát 
hozza játékba, amely szoros kapcsolatban áll az eredet 
kérdésével, kimondhatóságával is. A Grecsó-poétika 
több ponton is olvasható Radomir Konstantinović el-
méleti szövege felől, a teoretikushoz való kapcsolódás 
feloldhatatlannak látszó, tagadva-megőrző ambivalen-
ciáját az esszé címe is jól mutatja, amennyiben egyszer-
re jelzi az origó meglétét, valamint az attól való elru-
gaszkodás szándékát.

A falusi amnézia, az egyéni és kollektív emlékezet 
hiánya, a vidékre jellemző mitikus, ciklikus idő és az 

örök jelen gondolata egyszerre olvasható Grecsó mun-
kájában elméleti szövegekből leszűrt konzekvenciaként, 
valamint a szerző saját empirikus tapasztalatainak vi-
déki létezéshez kapcsolódó tanulságaiként.

„[A]z emlékezők mindig haragban vannak a jelennel, mert 
a falusiak gyűlölik az emlékezőket, és nem csak azért, mert 
sohasem olyan benne lenni, mint azt képzelni hogy, ha-
nem, mert nincs mire emlékezni. Ami van, az volt min-
dig is, ettől áll a világ.”7

Ugyanebbe a sorba illesztődnek be a szöveg azon pasz-
szusai is, amelyek a szubjektum szükségszerű sablonok-
ba sorolását, az individuális lét vidéki megvalósíthatat-
lanságát mutatják fel.8 Az eredet kérdése ismét előtérbe 
kerül, ezúttal azonban a létező (szöveg)hagyomány nem 
az identitáskonstrukciót segíti, ahogyan láttuk azt Mó-
ricz esetében, hanem éppen annak ellenében működik:

„Gyűlölöm Konstantinovićot, nekem ugyanis nincs sze-
mélyesebb, létezésem keményebben kétségbevonó olvas-
mányom, mint A vidék filozófiája.”9

A két tárgyalt Grecsó-szöveg hozadéka tehát elsősor-
ban az eredet kérdésével kapcsolatban mutatható ki: 
ezek az írások két fontos szövegelődöt jelölnek ki, egy 
szépirodalmi (Móricz), és egy lehetséges irodalomel-
méleti-filozófiai (Konstantinović) origót, amelyek ér-
vényes értelmezési kódként működhetnek a minden-
kori Grecsó-szövegek interpretációja során.

Fikció és referencialitás egymásba játszatása nem csu-
pán a már említett vidékiségnarratívák egyik alapeljárá-
sa, de az azokról szóló szépirodalmi diskurzus során is 
gyakran működtetett megoldás. Háy János Voight Jo-
có emléke című írása a Grecsó-poétikáról és a Grecsó-
poétika befogadói mozzanatairól fogalmaz meg állításo-
kat.10 A szöveg közvetett módon Grecsó Krisztiánról szól, 
de úgy, hogy a pályatárs helyett a Tánciskolában megis-
mert Voith Jocó alakját szerepelteti. A regényhős nevé-
nek regénybeli helyesírásától való apró eltérés (Háynál 
következetesen Voight) olyan ironikus gesztusként ol-
vasható, amely a túlzottan referencializáló, vagyis a hőst 
és a szerzőt egymásra tükröző olvasattal szemben fogal-
maz meg kételyeket. E naiv és reflektálatlan befogadói 
pozíció kritikájának tekinthetők azok a szöveghelyek, 
amelyek a valóságvonatkozásokat is gazdagon haszno-
sító Grecsó-szövegek születésére próbálnak reflektálni:

„Mindent lejegyzetel, hall egy történetet a családjában, na, 
abból lesz egy vastag könyv, tele meghamisított adattal. 
Persze, hogy ne derüljön ki, hogy honnét van. Pedig, min-
denki tudja, honnét. Na, szóval, azt leírja, meg lefikázza 
azokat, akiktől hallotta, mert azért azt nem kellett volna 
mondani rólunk, hogy akik nem menekültek el innen, 
azokat alattomosan provinciálissá zülleszti a környezet, 
meg hogy az alföldi kisszerűség fertőz, mint egy alatto-
mos kór, meg hogy ez egy olyan hely, ahol nem érdemes 
élni. Ez azért nekem rosszulesett, mert mégiscsak azt je-
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gyezte le, amit itt hallott, és mi lett belőle? Mi – kérdez-
te Csicsely, mert épp nem figyelt oda. Könyv, mondtam 
már, hogy könyv, és dől a pénz, még egy biztosító társa-
ság is beállt mögé, annyira jó befektetésnek gondolta.”11

A szövegrészlet alapján azonban nemcsak az látható, 
hogy a fikciót valós krónikaként olvasó befogadók elé 
tart görbe tükröt a szerző, de az is, ahogyan a már ele-
ve ironikus modalitású Tánciskola helyenként valóban 
túlírt mondatait pellengérezi ki. Úgy íródik tehát bele 
a Voight Jocó emléke a vidékiségről szóló irodalmi dis-
kurzusba, hogy egy pályatárs szövegén keresztül veszi 
sorra és teszi kritika tárgyává a magyar irodalom falu- 
és kisvárosábrázolásának közhelyes toposzait.

„olyan akarok lenni, mint ők” 
 – asszimiláció és kívülállás

Ha a vidéki térségből a nagyvárosba került írók irodal-
mi szövegekben tematizált sorstörténetét szeretnénk 
megvizsgálni, Háy János és Borbély Szilárd megkerül-
hetetlen kiindulópontként veendő számításba. Háy Az 
asszimiláns12 és Borbély Egy elveszett nyelv13 című szö-
vegei egyaránt azt mutatják meg, mit jelentett vidékről 
a városba kerülni. A két esszé tehát azokra a határátlé-
pésekre koncentrál, amelyek az itt és a máshol, illetve 
a mi és az ők dichotómiái révén képződnek meg. Bor-
bély szövege elsősorban a nyelv felől próbálja megérteni 
a jelenséget, míg Háy a társadalmi mobilitás szempont-
jából vizsgálja a kérdést. Borbély saját esszéjét eredetileg 
a Nincstelenek utószavaként képzelte el, mintegy önér-
telmező gesztusként, Háy pedig az Egymáshoz tartozók 
című kötetének záródarabjává tette itt tárgyalt írását. Az 
esszében tárgyalt problémakör továbbá A gyerek című ki-
váló Háy-regénnyel, vagy éppen A bogyósgyümölcskertész 
fia című novelláskötettel is élénk párbeszédet tart fenn. 
A szövegek így nemcsak biografikus dokumentumként 
válnak olvashatóvá, de a két szerző szépirodalmi élet-
művének is szerves részévé válnak.

Borbély esszéje egy ponton explicit módon jelzi a re-
gényhez fűződő viszonyát, így annak ellenére, hogy 
a kötetegészben végül nem kapott helyet, a regény és 
esszé könnyűszerrel összeolvasható:

 
„A sikeres kulturális migráció érdekében nálunk, dzsent-
ri hazánkban nem elég elhagyni, el is kell árulni a falut, 
a paraszti világot, mert nem szalonképes. Trágyaszagú. 
Arra, hogy miért van az így, a Nincstelenek. Már elment 
a Mesijás? című életrajzi alapú, vagyis korlátozott fikció-
ban kerestem a választ.”14

Borbély szövegének ereje abban áll, hogy az elszaka-
dás és kívülállás paradigmáját nem egyszerű dichotó-
miákban képzeli el, hanem több szinten mutatja meg 
a problémát egy „törzsi agóniába süllyedő”15 zárt kö-

zösség példáján, amelyben a faluközösség mint az időt 
felfüggesztő, külső terektől elszigetelt térbeli képződ-
ménye deviancia-heterotópiaként lesz értelmezhető. 16 
A Borbély-szöveg nemcsak arról ad számot, hogy a kö-
zösségből történő kiválás miként tesz valakit árulóvá az 
ottmaradók szemében, hanem arról is, hogy egy olyan 
közösségből szakadt ki végérvényesen, amelyben a csa-
lád görögkatolikus hite miatt mindig is kívülállónak 
számított. Ebből következik az identitás tagadás által 
történő megképzése („Csak azt tudta, hogy mi nem. De 
hogy mi volna, annak már nem tudott nevet adni.”), 17 
valamint az, hogy sohasem lehetett cselekvő alakítója 
ennek a világnak. A mobilitás problémaköre evidens 
módon implikálja a feltevést: olvasható úgy a Nincs-
telenek (vagy más, a zárt közösség elhagyásáról számot 
adó szöveg), hogy a mobilitás nullfokaként valamifé-
le elemi kívülállást, eredendő szellemi-mobilitási „tő-
két” kell elgondolnunk, amely egyáltalán lehetővé te-
szi a hős számára a későbbi elmozdulás sikerét.

Borbély szövegének legfőbb tétje a nyelvi dimenzi-
ókban lelhető meg, azonban számos ponton csatlako-
zik a vidék közösségi amnéziájának már korábban tár-
gyalt problémaköréhez. A vidék a hallgatás révén ké-
pezi meg a maga normatív nyelvhasználatát, a hang-
súlyosan emberi beszéd primátusa helyett elsősorban 
valamiféle állatias gesztusrendszer érdekeltségi körébe 
utalva a kommunikációt.

„A regresszió itt tagadhatatlan, visszatérés a nyelvtől a test-
hez, illetve a nyelv időn kívüli mozgásától az időn-kívüli-
irracionális-biológiai testiség gesztusához, mely nem is-
meri a nyelvet, miként a szubjektivitást sem, mert nem 
ismeri az emlékezést.”18

A Borbély-szöveg állítása szerint ennek a hallgatásba ta-
szított, lefojtott nyelviségben létező térnek is megvan-
nak azok az attribútumai, amelyek jellegzetessé, iden-
titásformálóvá teszik azt – a sikeres kulturális migrá-
ció ára pedig e szeretett-bántott (nyelvi és nem-nyelvi) 
világ végérvényes feladása, megtagadása.

A perifériáról való híradás azonban nem kizárólago-
san nyelvi természetű, hanem etikai kérdéseket is fel-
vet. Gyakori az az előfeltevés, hogy hiteles tudósító csak-
is az lehet, aki maga is részese ennek a világnak, azon-
ban már egy kívülálló pozícióból rendelkezik azzal az 
időbeli és térbeli távlattal, ahonnan érvényesen meg-
szólalhat. A lehetséges etikai kérdések elsősorban akö-
rül forognak, hogy az adott térségről szóló tudósítás 
milyen poétikai téteket mozgat, és a művészi megfor-
málás nem fordul-e át a kibeszélés gesztusába.19 Bor-
bély esszéjében a megírás és az árulás motívuma kap-
csolódik össze: a közösség számára a történetük sza-
vakba öntése mindig radikális megtagadás eredménye. 
(A szöveg finom rétegzettségét mutatja, hogy amikép-
pen a kívülállás és a nyelv kérdése is többtényezős fo-
lyamatként tűnik fel, úgy az árulás is hasonló mintá-
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zatokat mutat: először még csak a kilépés ténye, utá-
na pedig a tudósítás, a megírás értelmeződik a közös-
ség elleni árulásként.)

Háy János Az asszimiláns című szövege erős társa-
dalomkritikai tartalma mellett poétikai megoldásaival 
éri el, hogy ne pamfletként, hanem szépirodalomként 
olvassuk. Ebben az írásban a nyelv kérdése kisebb súly-
lyal esik latba, mint Borbély esetében, inkább a kétféle 
nyelv különbözőségét, mint a nyelvvesztés tényét teszi 
tárgyává: „A nyelv, amiben a múltam eseményei zajlot-
tak, különbözött attól a nyelvtől, amibe belekevered-
tem”20, vagy egy másik helyen: „Az a nyelv, amit én be-
széltem, más nyelven túli támaszokkal bírt”.21 A szöveg 
a mobilitást tehát nem elsősorban a nyelven keresztül 
véli megragadhatónak, hanem a szubjektum kapcso-
latrendszere, társadalmi beágyazódása felől gondolja 
el. Ezen keresztül mérlegeli, hogy lehetséges-e az átlé-
pés, van-e egyenes átjárás a két világ (centrum és peri-
féria) között. Háy írásának legfőbb tétje az, hogy mesz-
szebb tekint: saját sorsáról és az asszimiláció dimenzi-
óiról gondolkodva nem csupán a sokat tárgyalt vidék-
nagyváros dichotómia újramondására tesz kísérleteket, 
de tekintetbe vesz minden más, szélesebb értelemben 
vett asszimilációs törekvést is. Egy egyéni sors- és kar-
riertörténet tükrözheti a vidékről a nagyvárosba került 
hős megpróbáltatásait, azonban minden narratíva ma-
gában foglal egy szélesebb értelmezési horizontot is:

„Az asszimiláns persze nem vidéki, nem keresztény, zsidó, 
szlovákiai magyar vagy egy fekete, aki az orvosi után itt 
maradt egy lány miatt, az asszimiláns jöhet a XIII. kerü-
letből vagy Kolozsvárról, érkezhet Miskolcról Budapest-
re, Budapestről New Yorkba, lehetnek a szülei értelmisé-
giek, vagy olyanok, akik elhagyták őt gyerekkorában, és 
nevelőotthonban nőtt föl.”22

Tágabb értelemben tehát a mindenkori kívülálló pers-
pektívája íródik meg nemcsak ebben a Háy-szövegben, 
de azokban a művekben is, amelyek látszólag egy fa-
lusi vagy kisvárosi hős identitáskeresését helyezik vizs-
gálódásuk fókuszába. A szöveg példaértéke az Élet és 
Irodalom hasábjain kibontakozó Asszimiláns-vita mi-
att különösen fontos. Az első hozzászóló, Olay Csa-
ba Háy esszéjét „a sértett vidéki pamfletjeként” pró-
bálja megközelíteni, gondolatmenetében egy szemé-
lyes sorstörténetéből kiinduló, de intencióit tekintve 
szélesebb nézőpontú, a centrum-periféria viszonyrend-
szert tágabb összefüggéseiben értelmező szöveg legfon-
tosabb tétje sikkad el. 23 A vita tehát döntően a radiká-
lisan leegyszerűsítő olvasatot követő Olay provokatív 
felhangú cikke körül forgott, a többi reflektáló (Varga 
Dániel, B. Gáspár Judit és Tőzsér Árpád) Háy esszé-
je mellett foglalt állást. Érdemes azonban hozzátenni, 
hogy nem csupán Olay tekinti elsősorban referenciá-
lisan olvashatónak a kérdéses Háy-szöveget, hiszen Az 
asszimiláns című esszé melletti argumentációban is ta-

lálkozunk olyan kijelentéssel, miszerint emberi együtt-
érzésre érdemes önvallomással van dolgunk.24

„már nincsen, csak ezen a gyenge 
minőségű, megviselt, vacak kis képen”

Oravecz Imre prózája sok szállal kapcsolódik az eddig 
tárgyalt emlékezés, rögzíthetőség, el- és visszavágyódás 
problémaköréhez. A szerző regénytrilógiája mellett az 
Egy hegy megy című rövidprózakötet is adalékkal szolgál 
a személyesség és vidékiség hívószavaihoz, e szövegek 
közül a kötet nyitó- és záródarabja képezi rövid elemzés 
tárgyát. Ezek a szövegek a falu megváltozásáról, a ko-
rábbi életformák eltűnéséről adnak hírt, mindezt úgy, 
hogy a falupusztulás fokozatszerűségét nosztalgikus tó-
nussal ábrázolják. Oravecz Imre munkáinak ugyancsak 
erős a személyes vonatkozása, a szűkebb szülőföldtől va-
ló elszakadás és visszatérés mintázatait a családi legen-
dárium és saját élettapasztalatok is megvilágítják. Írásai 
a hagyomány és modernség szembeállításának kérdés-
körét mozgatják, több irányból közelítve az alapkérdés-
hez: milyen pozitív és negatív következményei lehetnek 
a vidékre nézve a modernitás térhódításának. Oravecz 
történelemszemlélete alapvetően teleologikus, a vala-
ha volt aranykorból a hanyatlás felé vezető utat tételez, 
amelyben a hagyomány szerves egységének fokozatos 
felbomlása jelenti a falu életében a negatív fordulópon-
tokat. A célt tévesztett fénykép25 című szöveg egy globális-
sá növesztett látomás: egy 1976-ban készült fényképet 
szemlélve bomlanak ki a múlt különböző fázisai. A fa-
lupusztulás a néhai rokonok és ismerősök halálával ke-
rül párhuzamba. Az írás, bár látszólag ekphraszisz, az 
első néhány bekezdés is rávilágít, hogy a fotó és annak 
leírása csupán az emlékezet katalizátora, amely elindítja 
egyrészt a múltról és jelenről való önreflexív gondolko-
dást, másrészt pedig megadja a kötetegész alaptónusát.

A fénykép Oravecz írásában a valaha volt való-
ság, az egykori falu hiteles lenyomataként mutatkozik 
meg. Elképzelése párbeszédbe állítható Walter Benja-
min gondolataival, aki Eugène Atget francia fotográ-
fus utcaképeivel kapcsolatban fogalmaz a következő-
képpen: „Atget-nál a fényképfelvételek a történelmi fo-
lyamat tárgyi bizonyítékaivá válnak.”26 Oravecz fény-
képe és esszészövege tehát a történelem rögzíthetősé-
gének kérdése körül időz, amikor azt fejtegeti, milyen 
hordozók képesek megeleveníteni a vidék hallgatag va-
lóságát. A fénykép látszólag objektív hordozó, azon-
ban ez az objektivitás könnyedén megkérdőjelezhető. 
Egyfelől, ha a fotóművészet korai alkotásaira gondo-
lunk (így Niépce vagy éppen Daguerre képeire), kik-
nek felvételei a hosszú záridő miatt gyakran szellemké-
pessé, elmosódottá, vagy éppen irreális fény-árnyék vi-
szonyokat tükrözővé váltak, azt példázva, hogy a még-
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oly objektívként tételezett gépi technika maga is képes 
fikciót teremteni. Másfelől pedig, ettől továbbtekintve, 
a fotóművészetre, mint bármely más művészetre is igaz 
az, hogy érdekköréből sohasem tudjuk kizárni a szub-
jektivitást: a fénykép beállítása, fókuszpontja mind 
az emberi szándékot és annak megvalósulását tükrözi.

„Látom a falut, amely azon a forró nyári napon, amikor 
elszorult szívvel és szinte kábultan ráirányítottam onnan 
fentről a gépet, száz sebből vérzett ugyan, de még élt, még 
megvolt, most viszont már nincsen, csak ezen a gyenge 
minőségű, megviselt, vacak kis képen.”27

A fénykép mindazonáltal, ha nem is objektív, de leg-
alább hozzáférhető hordozója marad az egykorvolt va-
lóságnak: a fotó a szubjektumon átszűrt látványt, a fa-
lusi múltat és családi történeteket irodalomként hasz-
nosító Oravecz-művek pedig az emlékeket tartják fenn 
az utókor számára.

Az elemzésre választott másik Oravecz-szöveg, a cím-
adó Egy hegy megy akusztikai játékán túlmenően is ha-
tásos címével mutatja fel a vidékpusztulást, metonimi-
kus formában: a hegy „széthordása”, kitermelése a ha-
gyományos falusi terek felbomlásával kapcsolódik ösz-
sze. Ebben az írásban a nosztalgikus múlt adatolható, 
természetföldrajzi vonatkozásai mellett hangsúlyos az 
emberi tényező. A családi múlt feltárására vonatkozó 
igény nem idegen Oravecz többi szövegétől sem, itt 
azonban ezen túlmenően a geográfia és az irodalmi ha-
gyományszemlélet összekapcsolódása is beszüremkedik. 
Mikszáth Kálmán és Németh László szerepeltetése ré-
vén még szélesebbre tárja saját értelmezésének lehető-
ségeit, amikor a természeti múltról való gondolkodás-
sal (Németh László siroki tartózkodásai) vagy az ere-
det kérdésének újrafogalmazásával („Mikszáth, akinek 
e tájat lakó palócaitól származom”28) játszik el, a rész-

ben közösként tételezett természeti környezet révén 
megképezve egyféle földrajzi hagyományközösséget. 
Oravecz azonban ezt a közös teret még inkább kiter-
jeszti, amikor a szűkebb környezet pusztuláshelyzetét 
az ország sorsával, pusztulásával hozza közös nevezőre:

„És mélyül, tágul, hízik a szörnyű lyuk, és dőlnek tovább 
a fák, meghal az élet az erdőn, elmenekülnek belőle a va-
dak, madarak, bogarak, és kő kövön nem marad, és így 
megy ez egészen addig, míg el nem fogy a hegy… Isten 
veled, Darnó, Isten veled, Magyarország.”29

*

E rövid elemzések lehetséges hozadéka, hogy az eddigi 
diskurzusban csupán periférikus szövegekként megje-
lenő írói rövidprózák (esszék, publicisztikák) felől kö-
zelítsünk a főbb művekként aposztrofált versek, novel-
lák és regények értelmezéséhez. A kapcsolat, természe-
tesen, mindig összetett: az, ami egy írói esszében vagy 
publicisztikában vegytiszta folyamatnak látszik, a regé-
nyek cselekményhálójában sokkal árnyaltabb arcát mu-
tathatja. Ezt a distinkciót megtéve érdemes elmerülni 
a tárgyalt szövegekben, mert az asszimiláció, a vidék-
város ellentét értelmezése, vagy éppen a hagyomány ki-
jelölése izgalmas értelmezési utakat nyithat meg a vizs-
gált szerzői korpuszokon túl számos más, kortárs vagy 
huszadik századi alkotás újraértése felé.   

Szántai Márk (1993) : az SZTE BTK doktorandusza. Kutatói 
érdeklődése fókuszában elsősorban a modern és kortárs 
magyar próza, valamint a térpoétika áll.
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