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Márkus Béla

A meséi világ és a való világ
A társadalmi korszak- és rendszerváltással talán együtt jár az irodalmi korszak-

és szemléletváltozás is. A "szocializmus alkonyá"-val talán elérkezik az irodalmi
"stilizálás alkonya" is. Talán úgy, ahogy Halász Gábor lefestette - mármint az
utóbbit - 1941-ben: homályba hanyatlik a bürokratizálódott, megmerevedett, a
régi hagyományoknál megkötőbb új szokások, stílusújítások "kollektív modo-
rossága", hogy annál fénylőbb legyen a tények lenyűgöző erejével, a minden-
napok gazdagságával ható, a tárgyilagosságot szenvedéllyel társító "új relizmus".
A stilizálás alkonya talán a forma túlbecsülésének, a nyelvi manírok tényleges
uralmának, a tartalmi elem háttérbe szorulásának a végét jelenti, "az ízlés józa-
nodása - ugyancsak 1941-ben fogalmazta meg Halász Gábor a reményét - lassan
visszahozza a téma régi becsületét", s az elmondandó újra fontos lesz.

Ebben a talános, a tények, fejlemények, jelek alapján inkább csak jósolt,
semmint megvalósulni látszó fordulatban Tar Sándor akár a vezér szerepét is
betölthetne. Ha... Ha nem rühellene annyira, immár évek óta, minden "vezető
szerep"-et, ha nem állna kívül ugyancsak időtlen ideje minden nemzedéki cso-
portosuláson, brancson és nyájon, s ha az irodalmi körökben való sürgölődés-
nél-forgolódásnál nem tartaná többre azt a munkát, amelyet gépipari technikus-
ként immár harminc éve végez - az írói státusznál a "melós" létet.

Szabadúszós tempójú művészvilágunkban nincs még egy példa, hogy valaki
ifjú a szereplését ennyire csak a műveire bízná, a személyét viszont követke-
zetesen távol tartaná az irodalmi közélettől. Mintha nem is volna vágya be/sé-
ta/hajózni az irodalomba. Hogy hajlam, lelki adottság dolga-e, a visszahúzódó
alkaté, a zavart, "kicsit szögletes, eltévedt vidéki" viselkedésé - miként Csalog
Zsolt jellemezte-, voltaképp mindegy. A lényeg az, hogy itt van végre egy író,
akit nem kell féltenünk a sikertől. Még ha minden okunk megvolna is rá. Egyrészt,
hogy mihamar s egyszerre több fórumnak is résztvevője lett, tehát elaprózhatja
önmagát, az írói alkotások helyett adminisztrálásokba, mások kéziratainak bo-
garászásába fecsérelheti a munka mellett megmaradt szabad idejét. Hiszen a
valaha gazdag hagyományú Magyarország felfedezése sorozat csakúgy szerkesz-
tőbizottsági taggá választotta, mint az igazán nagy ígéretű folyóirat, a Holmi,
továbbá a megújulni törekvő, az esélyegyenlőségért küzdő vidéki orgánum, a
Jászkunság. Másrészt okot adna a féltésre újabb írásainak fogadtatása is. Ha az
új prózaeszmény eszményi képviselője, egymaga tekintély, Esterházy Péter köz-
hírré teszi valakiről /Hitel, 1988/3./, hogy "Magyarországon ma Bodor Ádám
után" ő tud a "legjobban novellát írni", akkor az bizony el is bízhatná magát
ettől az előkelő helyezéstől. Ha pedig egy másik, más ízlésű, más törekvésű
kolléga, Csalog Zsolt meg se szó, se beszéd, egyenesen hozsannában tör ki,
írván: "Hódolat az aranykezű, istenek áldotta pályatársnak, az ÍRÓNAK" /Kritika,
1989/10./, nos, akkor valóban nehéz lehet olyan csendes szívóssággal, szerény
eltökéltséggel alkotni, mint eddig.

Persze, mennyire más természetű töprengés és jóslás ez a mostani, mint ami-
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lyenre az első kötet, A 6714-es személy szolgáltatott volna alkalmat. S mennyire
más a tétje! Ma könnyed feltételezgetés, eljátszadozás a lehetőségekkel és az
esélyekkel, ami nyolc évvel ezelőtt úgy merült föl, hogy az akkor már negyven
esztendős Tar Sándor a nagyon kései bemutatkozó kötet után kap-e annyi ösz-
tönzést-biztatást, amennyi nem a tehetség kibontakoztatásához, kiteljesítéséhez,
de - és egyáltalán - a pályán maradásához szükséges. Sokatmondó e tekintetben
a második könyv, a Mért jó a póknak? önéletrajzi bemutatkozó szövege. Ön-
magáért beszél, az emberi, illetve a művészi önértékelés különbségeire, továbbá
az írói önadminisztrálás hézagaira utalóan a szerző tévesztése: első novelláskötete
megjelenési évét 1981 helyett 1980-ra teszi. Ugyancsak meghökkentő az a kö-
szönet, amelyet K. J. barátjának fejez ki a "kötet megírása közben" nyújtott
"elmondhatatlanul" sok segítségéért, hogy "türelme és megszállottsága mindvégig
nagyobb volt, mint az enyém".

Azon túl, hogy különös kíváncsiságot ébreszt az alkotásfolyamat és a mód-
szerek iránt - hogyan lehet segíteni "írás közben"? -, amiatt is árulkodó e köszönet,
mert úgy tünteti fel a nyilvánítóját, mint akinek folytonos biztatásra, hitmege-
rősítésre van szüksége; mint akiben írás közben más tartja a lelket.

Valószínűleg a kedély olyan hangoltsága ez, amit legfeljebb csak módosíthat,
árnyalhat, de meg nem változtathat sem a pályatársi hódolat, sem a baráti türelem
és megszállottság, sem pedig az irodalmi közízlés változása, értékszemléletének
ingadozása. Beborulhat a verőfényes stilizálásnak, leszállhat a technikai megle-
petések és nyelvi manírok alkonya, és feljöhet a tapasztalatgazdag, bő életisme-
retű "valóságirodalom" csillaga - Tar Sándort aligha riasztja az egyik, s aligha
vezérli a másik.

Megy az útján, lehet, hogy ráérős tétovasággal, önbizalomhiánnyal mint lég-
szomjjal küszködve, ám talán azzal a tudattal, hogy - Csalog jellemzéséhez
visszatérve - eddig sem ő, a vidéki tévedt el, hanem a modernség kánonszöve-
gezői, akik szinte jogszabályba rögzítették, hogy márpedig a műbeli életanyag,
téma, információ alapján, a közvetlenül ábrázolt helyzetek szociológiai megha-
tározottsága szerint, a külső vonatkozásokat nézve alkotás értékesnek ne minő-
síttessék, a közvetlen valóságközelség helyett csupán az esztétikai áttétesség
legyen a mérvadó, a feltárt világ újsága nem, csak a teremtett világ teljessége.

Ez az irodalom önelvűségét, a tiszta irodalom immanenciáját lobogójára varró
- nem politikai, de poétikai gyökerű - újsematizmus az "életet kívánunk, való-
ságost, nyerset" hirdetőivel szemben jó esetben közömbös maradt, sűrűbben vi-
szont ellenségesen viselkedett. S ebbéli indulatában akarva-akaratlan azokkal az
ideológiai-politikai felügyelőkkel osztozott, akik mihelyt egy kételyeinek hangot
adó, a jövő kilátástalanságáról monologizáló "munkáshős"-sel találkoztak, azon-
nal tiltakoztak a "magyar munkásosztály lepocskondiázása" miatt, "retrográd
ideológiákéról, "tévhitek"-ről, "régi kacatok"-ról, mi több: "lélekmérgezés"-ről
cikkeztek. /Népszabadság, 1981. március 15./ Az egyetlen pártlap nem egyetlen
boldogtalan emlékezetű vezetője belső vezércikkében imigyen szóla például Csa-
log Zsolt melós figurájáról: "amit kapunk, az egy kispolgári gondolkozású, hi-
ányosan vagy rosszul értesült munkás véleménye, a felszabadulás előtti évek
hazug beállítása, s a munkáshatalom vívmányainak megkérdőjelezése. Illúzió-
keltés, nosztalgia egyfelől, befeketítés, a kilátástalanság terjesztése másfelől".
/Népszabadság, 1981. február 22./
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Egyfelől meg másfelől: nem csupán Csalog, de az induló Tar Sándor útját is
ilyen élő tilalomfák szegélyezték. S nem árt erre emlékeztetni. Mert akár politikai,
akár poétikai jelszavak tarkállottak az oszlopokon - egyikük sem a "munkási-
rodalom" felé terelt. A pályakezdő prózaíró orra előtt irányjelzőként mégcsak
olyan "szóhalom" sem magasodott, amelyiket - Esterházy látomásában - annyi
álmunkás baromságból, hazugságból hordtak össze, s amelyik legalább azt mu-
tatta volna, merre nem tanácsos mennie. 1980 tájékán, az "irodalomnak kinevezett
szóhalom" tetején a vár bástyái már leomolva, falai düledezőben, lobogói fosz-
lóban, a puskákban fogytán még a vaktöltény is.

Máskülönben nem nyilvánítja ki, majd tíz évvel ezelőtt, az ifjú poéta, Csordás
Gábor, hogy a proletárköltészet "létének egész irodalmunk alapvető érdekévé
kell válnia". Máskülönben nincs szükség a fiatal írók szervezésében a "Munkások
a műben - művek a munkások között" című pécsi tanácskozásra, és dokumen-
tumai - Mü? Munkás? címmel - nem a Jak-füzetek sorozatában látnak napvilágot.
Kiváltképp pedig: nem okoznak ma is szellemi izgalmat a nyolcvanas évekről
mint a válságévtizedről szóló jelzéseikkel, valósággá vált jövendöléseikkel. Az-
tán: vagy a "szóhalom" az igaz, vagy a hiányának az érzete, hogy tudniillik alig
esik szó az "uralkodó osztály"-ról: 1980-ban a "munkáséletforma köreiből kevés
példá"-t tud elősorolni az újabb prózairodalmat szemléző, s nem éppen a tema-
tikus /munkás/irodalom elkötelezettjeként ismert Kulcsár Szabó Ernő is!

És itt van - végső érvként - maga Tar Sándor: hozzászólását - a Mű? Munkás?
lapjain - ma sincs oka megtagadnia. Amit a hivatásukra nem készülő, önnön
értékítéletük szerint is a legalsó szférában szereplő munkásokról mondott, az
ma éppúgy vállalható, mint az a hitvallása, hogy a "munkásokról ími nem el-
határozás kérdése, de nem is valamiféle küldetés", hanem "az önkifejezés egyik
formája", "ösztöntevékenység". "Alkatuk szerint a vert oldalon állók, a neuro-
tikusok közelednek ösztönszerűen a munkásokhoz vagy általában a néphez, mint
belső kríziseik külső tárgyához."

Már az induló Tar eltökélt: inkább az önleleplező feltárulkozás, önmagát meg-
szégyenítő élveboncolás, inkább a neurotikusság vádja, semmint egyetlen udvarló
gesztus az irodalompolitika kegyeiéit Konok tisztességű mondatok a szolgálat-
vállaló, a munkások mellett mint a "kiszolgáltatottak mellett, a nyomorultak, az
elesettek mellett" kiálló írókról - ugyanakkor "csábító csapda"-nak nevezni, az
irodalom "szerencsétlen történeté"-nek azt, hogy az alkotók "sajátságos módon
politikai gondolatok hordozói is igyekeztek lenni, lobogók, fáklyák, mely igye-
kezetük olykor sajnálatos módon nyomta el művészetüket".

Semmi küldetésérzet, elhivatottságtudat tehát, semmi képviseleti elv: Tar Sán-
dor úgy vág neki a pályának, mint az a bűvész a mutatványának, aki mielőtt
még bármivel is kirukkolt volna, kötelességének érzi felhívni a figyelmet a szem-
fényvesztő trükkökre.

Az első kötet, A 6714-es személy legelső novellája, A madár jellegzetesen
trükkös írás: P. nevű hőse köré szinte kafkai módon építi fel egy "szürke, idegen,
kihalt, hideg és ellenséges" világ díszleteit, a látomások, víziók irrealitásából a
földhözragadt tények realitásába csapva át, szerzői ítéletet tartalmazó leírásokat
irodalmiaskodó hangulatfestésekkel váltogatva. Egyszerre idézi magára a stílus-
keveredés és az utánérzés súlyos vádját, de mintha csak azért, hoggy egy ügyes
fogással, meglepő fordulattal, a fikciót factionba fordítva, a lezáratlanul, "tőre-
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dékben" hagyott elbeszéléshez egy különálló riportrészletet toldva leleplezhesse:
az egész mű nem egyéb stíluspróbánál, ujjgyakorlatnál. Fabrikálta valahol Bugac
közepén harcászati gyakorlat közben a kiskatona-szerző. Unaloműzőnek, a maga
szórakoztatására. Főként pedig dacból, bosszantására az írást kikövetelő - pa-
rancsba adó - őrvezetőjének. A novella nyomasztó környezetrajza, homályos
történetmondása, irodalmiaskodó stílusa ezáltal kap - visszamenőleg - értelmet.
A publicisztikus zárás, miközben felvillantja a kishitűséggel küszködő szerző
önportréját, expressis verbis nyomatékosítja, hogy "nem lehet írni" semmiféle
őrvezetői-hatalmi megrendelésre. A csattanó finom humora Tar írásművészetének
lényeges jellemzőit vonja a mosoly fényébe. A tanulságok, éppen mert egybe-
csengenek az antológiabeli vallomáséval, szigorú, de jól működő önismeretről
tanúskodnak.

A csökött önbizalom valóban okkal tapad meg a riport és a novella műfaji
eltéréseinél, a szerzői és az elbeszélői szempontok, a szubjektív és az objektív
szemlélet közötti különbségek mesterségbeli kérdéseinél, de még a stílromantika
problémáinál is.

Az elbeszélő előbb a valóság birtokba vételének módszereivel és módjaival
kísérletezik, de már ekkor nekikezd, amire csak később szánja el magát: kivonulni
az elbeszélt világból, száműzni nemcsak a szerzői, hanem az elbeszélői meg-
nyilatkozások alkalmait is, hogy totálissá lehessen az alaki szó uralma, mindent
a szereplők megnyilvánulása határozzon meg. A novellák kereteit teljesen egy-
egy alak, figura közvetlen előadása tölti ki. Az első kötetben még csupán az
utolsó írás, az Örökké juttatja érvényre ezt a monológformát, a második könyvben
viszont az Otthonaim, a Hegyi beszéd, a Mésztelep, a Ványa, a Mindent meg-
beszéltünk, a Töréspróba és a Nincs vége is.

Ezzel a személytelenséggel, a szerzőnek a névtelen és arctalan tudósítói, kró-
nikás szerepbe való száműzetésével megszűnik az a kényszer, amely az elbe-
szélésmenetbe folyton kitérőket iktatott be, mert elengedhetetlennek tartotta a
szerző, az elbeszélő és az alakok közötti viszony tisztázását. Előbb a címadó
riportnovella, az A 6714-es személy, majd a második kötetben például a Han-
gulatjelentés tett ilyen - fölösleges - erőfeszítéseket, hogy legalább egy-egy alaki
reflexió, egy-egy megszólítás, kérés árulkodjék annak a szerzőnek a jelenlétéről,
aki előtt a figurák feltárulkoznak: "Ez egy munkásvonat, az utasok nyolcvan
százaléka részeg, és olyan zsúfolt, hogy maga még olyat nem látott..."; "R. B.
harminchárom éves, művezető, elmondta"; "olyanok vagyunk, mint a dögevők,
egymást faljuk fel lassan, csak hogy a seggünkbe ne rúgjanak, de ezt nehogy
elmondja valakinek...".

A beszédhelyzet világossá tétele azonban nem jár jelentéstöbblettel; hiábavaló
energiákat emészt föl, mert a "hősök" feltárulkozásának oka homályban marad.
Ugyanez érvényes a tiszta monológok, az önelbeszélések, az "Apám iszik, anyám
is...", az úgy élnek, "piszokban, mocsokban, mint a disznó"-típusú önleleplezések
/Mésztelep/, a "tudom, hogy most én egy csomó dolgot magam ellen beszélek"-
szerű önfeljelentések /Ványa/ esetében. A beszédhelyzet sem világos itt, nem
látszik, milyen pozícióból, milyen külső vagy belső késztetésre boncolja élve
saját magát az önelemzésre való alkalmassága által már eleve megemelt alak.

A legnagyobb ellentét mégsem a helyzet- és sorsértékelés kitüntető képessége
és a változtatás szánalmas képtelensége között feszül. Nem pszichológiai-szo-
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ciológiai természetű tehát, és nem is társadalmi vagy történelmi, legalábbis
nem abban a vulgáris értelemben, hogy a körülményeket okolná a figurák
sorsának alakulásáért. A monológtípusú Tar-novellák alapdilemmája mű-
vészi szempontú, s talán úgy fogalmazható meg a legpontosabban, hogy a
visszavonulás tökélyével, két parancs, a flaubert-i - az író mint az Isten, legyen
láthatatlan és mindenható -, valamint a gogoli - a szerző rejtőzzön a szereplői
mögé - egyidejű teljesítésével vajon nem vesztette-e el Tar Sándor az
alaki elbeszélői forma legnagyobb előnyét: a szemlélet parodisztikusságát. A ré-
szekben, közvetlenül, lexikálisán, a szójátékok, viccek révén, továbbá a különböző
síkok keverésével most is bőven buzog a humor, sokszor anélkül azonban, hogy
igazi forrását meglelve, az alakok önértékelése és cselekvéssora közötti különb-
ségekből fakadna. Vagyis abból, hogy a szerző "csak" a sorsával azonosul a
hősnek, nem pedig az öntudatával is.

Ha Tar Sándor - Madách-csal szólva - úgy elbú, hogy észre nem veszik, akkor
itt és most a paródiára való alkalommal együtt észrevétlen marad az alakok
utánzásának tökélye is. Nem világlik ki, hogy végső soron mégiscsak egy va-
lóságforma jellegzetességeinek eltúlzásáról, külsőségekben való megragadásáról:
parodisztikusságról lehetne szó. A monológokban felépített, teremtett világ azért
sem lehet az objektív valóság nevetséges, torz mása, mert a vegetatív létezés
olyan szintjéről tudósít, ahol eszmei tartalmak egyszerűen nem képesek megje-
lenni, az alakok egzisztenciális létéhez elemző, értékelő szó nem férkőzhet közel,
"csak" a részvét hangja, az érzéketlenséghez "csak" az együttérzés, "csak" az
irgalom. József Attila önvigasztalása - "És hallgatom a híreket, / miket mélyemből
enszavam hoz./ Amíg a világ ily veszett, / én irgalmas leszek magamhoz" - sem
igazít útba e vigasztalhatatlan világban. Tar Sándor legtöbb hősének nincsen
ilyen rejtegetni való mélye, nincs enszava, nincs külön híre a világról.

Elvegyülni, hasonulni akarnak, nem pedig különbözni, kiválni. Közeledni, nem
pedig távolságot tartani. Belemosódni a környezetbe, igazodni hozzá. Az önál-
lóság megteremtése, a másság kivívása helyett alkalmazkodni. A változatok bő-
sége csak még jobban kirajzolja Tar novelláinak lényegi kérdését, alapkonflik-
tusát: az egy társas csoport, egy munkahelyi "kollektíva" képében megjelenő
társadalom miként gyűri maga alá az egyedet, a kapcsolódás- és viszonylehető-
ségek hogyan kényszerítik az egyént öntörvényűségének feladására, a nem csupán
kiüresedett, talmi, hanem egyenesen durva, kegyetlen konvenciók szorításában
miként süllyed a "szokott"-nál is lentebbi világba, az átlag alá, méltóság- és
személyiségvesztő szerepbe.

A két kötet írásai alapján nagyjából négy típus különböztethető meg. Az első
típus képlete szerint minél ridegebb, érzéketlenebb vagy gonoszabb, nyersebb,
állatiasabb a világ, annál erősebb a vele való azonosulás kényszere /Örökké,
Vasforgácsok, Mésztelep/. A második típusban a konvenciókról az ideológiákra,
kiváltképp az önideológiákra esik a hangsúly: az erőszak, az elállatiasodás is,
és még inkább a lealacsonyodás, az emberi méltóság feladása kapja meg a maga
didaktikusán kifejtett, tételes önigazolását /Celofánvirágok, Egy rendes nap, Vá-
nyai. A harmadik és a negyedik csoport egyaránt a lehúzó szokások, az eszközlét,
a demagógia ellen, az egyén önbecsülésének megőrzése érdekében vívott küz-
delemnek a tanúsítója. Azzal a mély, az írói szemlélet bölcs rezignáltságára valló
különbséggel, hogy minél teljesebb a küzdelem, annál kevésbé személyhez, alak-
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hoz kötött /Hangulatjelentés, A lehetőség/, és fordítva, minél inkább egyedekhez
vagy akár csoportokhoz kapcsolódik, annál inkább részérvényű, annál kevésbé
irányul a hamis és erkölcstelen szerepeket kínáló társadalom egésze ellen. /Min-
dent megbeszéltünk, Töréspróba, Nincs végei Minden, az autoritás, a totalitariz-
mus ellen mondott szó - az egyik novella címével - hegyi beszéd csupán, hiábavaló
prédikáció.

A Hangulatjelentés, de részint az idézett szociográfia, a pályanyertes A lehe-
tőség is a nyelv használatában ragadja meg a totális állami beavatkozás lényegét:
az üres szólamok, hazug jelszavak, frázisok és közhelyek terhes uralma idején
szükségszerűen jelennek meg az arc nélküli, egyéniségüket vesztett alakok. A
nagy vallomások, monológok helyét szükségszerűen veszik át a nem epikus
formák, a jelentések, feliratok, beszámolók, a véleménytöredékek. A duma, a
magabiztosság, a felsőbbrendűség és - mindenekelőtt, persze: - a butaság bü-
rokratikus beszéde, az "őszintén megmondtuk", a "bátran megmondtuk" üresjá-
rata uniformizálja a Hangulatjelentést. S ez az alaktalanság, hős nélküliség kép-
ződik le - vagyishát, ódivatúan -, tükröződik A lehetőségben, amely a magyar
fiatalok NDK-beli vendégmunkájáról számol be. Ami a propagandában e kom-
munista ifjak nagy vállalkozásaként, az igaz hazafiság és a proletár nemzetköziség
mintájaként ragyogott, az Tar szociográfiájának lapjain mint a kényszerű ösz-
szezártság, a gettólét egy fórmája, a "disznóólban", "mocskosán" létezés példája
sötétlik.

Az írások negyedik csoportja, Tar Sándor talán legérettebb alkotásai ugyancsak
a nyelvi tapasztalatokban, beszédmódokban jelenítik meg a huszadik század végi
hazai munkáslét és munkásmentalitás tragikomikus vonásait. A szabálytalan no-
vellatriológia első darabja, a Mindent megbeszéltünk már címével jelzi ezt; a
Töréspróba is legalább annyira utal a hirdetett elvek és a megvalósult gyakorlat
közötti ellentmondásokra, az eszme és a praxis törésvonalára, mint - eredeti
jelentésében - a precíziós üvegszerelvények gyártására; a Nincs vége pedig az
időfecsérlő, szócséplő gyűlések előtt megnyíló végtelen távlatokat mutatja, pa-
rodisztikus leírása egy önagyonülésező, egy semmitmondást gyakorló termelési
tanácskozás előkészületeinek. Ez a parodisztikusság nyilvánul meg az utolsó
novella központi figurájának egyik megjegyzésében: "Eljátszom a gondolattal,
hogy minden mondat után kérdőjelet teszek". Ennek megjelölésére tűnnek föl
az alakoknak a valósághoz és az egymáshoz való viszonyát minősítő értékítéletek
is. Sűrűn egymás után nevezi meg a kiábrándultságra és a gúnyolódásra valló
"cinizmus" különböző fokozatait, a szellemeskedéstől és a bohóckodástól a pök-
hendi gúnyig. A világban, amely tehát csupa kérdéssel volna meghatározható,
már eleve komikus hatású /cinizmusra indító/, hogy a minősítések eltérései egy-
szersmind az üzemi hierarchiában elfoglalt hely, a vezetői rangfokozat jelzései
is: minél kedélytelenebb valaki, annál bizonyosabb, hogy magas pozíciót tölt
be. Ez a valósághoz való viszonyt - miként ez a Nincs vége Szabójával kap-
csolatban elhangzik - a "viselkedésben, hangnemben, modorban" mérő felfogás
teljesíti ki Tar Sándor novellisztikájának elemi humorát. Természetesen üde és
szellemes tréfálkozás ez, nyilvánvaló összefüggésben az alakoknak nemcsak az
értelmiségi foglalkozásával és magas tudásszintjével, hanem azzal is, hogy szel-
lemi horizontjuk tágassága csak ily módon képes kibékülni cselekvési terepük
szűkösségével. Az üzemi négyszög meg a főbizalmiak és diszpécserek bomírtsága
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az egyik célpontja e humornak, a másik pedig az üzemi környezet, a termelési
konstans. Az az automata hőfokszabályozó, amelyre nagyokat kell ütni egy vas-
darabbal, hogy meg ne álljon, akár jelképe is lehetne e derűsen szemlélt álla-
potnak, bizonyítéka egyszersmind a vidámsággal leplezett komolyságnak is. A
tehetetlenség teszi itt állandó reflexió tárgyává önmagát, az elégedetlenség igyek-
szik ébren maradni, hogy elkerülhesse a belenyugvás csapdáit.

Az éjjeli műszakon például kétféleképpen is ékelődnek. így: "Nem tudtál te
se aludni?" "Én, komám, már alig vártam, hogy jöhessek!" "Gondolom, az
asszony is, mi?", aztán: "Te hogy alszol nappal?" "Behunyt szemmel. Szóljon,
ha valakinek jobb ötlete van". A kulimunkát, a kimerültséget a testi funkcióval
érzékelteti: az a bizonyos annyira fáradt, hogy "pisilni se akar előjönni, csak
nagy rimánkodásra", mire a javallat: "Egy madzagot kell rákötni, komám, én is
úgy csinálom!" A "kened valamivel a lábad, vagy magától ilyen büdös?" az
alpári humorhoz közelít, csakúgy, mint a "csontod mondja a húsodnak, hogy
oszolj!", vagy a "Hogy vagytok...?" kérdésére adott felelet, az "Ahogy hagytál,
farral a szádnak!". Az intellektuálisabb humor a már emlegetett politikai köz-
helyeket veszi célba. A szocialista brigádmozgalom sablonjait például úgy figu-
rázza ki, hogy "FOLT HÁTÁN FOLT kétszeres töviskoszorús brigád"-ot emleget.
Kétféleképpen ironizál aztán az ideológiai oktatáson is. Elvégezte a marxista
egyetemet - mondják valakiről -, "és ez mély barázdákat vágott bele", másutt
egy alakot állít példának, aki "mindig csupa derű és könnyedség. Könnyű neki,
mondom, sötétben végezte a marxistát, nem lát".

így tűnik ki, ami drámai öszetűzésekben, helyzetekben, azaz valóságformaként
interpretálva nem tűnhet ki: az alakoknak nincs közös mértékük a valósággal.
E diszharmónia tényének bemutatását és elemző kommentálását a szerző vagy
az elbeszélő sem vállalja át. A megoldást az jelenti, ha egy-egy figura néző-
pontjába több szempont, több figura véleménye épül be. A narráció megszabadul
mind a korai elbeszélésekben folyton felszínre bukó szerzői ítéletek elfogultsá-
gaitól, mind a leírások romantikus-irodalmias toposzaitól. Ami marad, az tiszta
paródia, tiszta irónia lehet.

E humor a társadalomhoz, a környezethez való igazodásban jól kivehetően
a másik végletet jelzi: a nem-elegyedést, a nem-hasonulást. A különállást, amely
egy külön titok formájában, egy külön jelrendszer működésében, külön szokások
felvételében, a "mért jó a póknak?" felelet nélkül hagyott, csak a beavarottakhoz
szóló, ezáltal izgató kérdésében figyeltet önmagára.

Az egyik végletet - volt róla szó - az önmegalázó behódolás jelenti. A Vas-
forgácsok Szerenkéjéé például, aki egy műhelynyi férfi vágyainak engedelmes-
kedik. Az Egy rendes nap művezetőjének az van a magatartáskódexébe írva,
hogy "ha kell, mindenkinek kinyalom a seggét." És arra a felismerésre jut a
Ványa címszereplője is, hogy "hazudni kell, és akkor békén hagynak". "Az a
fontos /.../, hogy az ember megkedveltesse magát" - szajkózza a Celofánvirágok
hibás beszédű Orbánja, ám hogy a lánya egy éjszaka négy férfinak is engedi
megkedveltetni magát, ehhez a szexuális igézet és a szociális ígéret egyformán
ajzószer. Az ígéret: a tanya elhagyásának, a városba kerülésnek a reménye. A
kiemelkedésé. Amikor a munkásszállások alvilági élete is perspektíva, kecsegtető
távlat. Ennek a szociális magyarázatnak csak látszólag nincs köze a bűnbe esés
pszichológiai indoklásához. A szexuális delejezettség, vagy ahogy ezt a novella
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kiemeli, a "kábult izgalomba" jövés, egy "fényes szemű igézet"-nek - egy vad
tekintetű férfinak - való öntudatlan engedelmeskedés mégis összefügghet a vá-
rosba vágyódással. Talán nem tévedés azt állítani, hogy amikor az elbeszélésből
való kivonulásról, a szerzői szó visszavonásáról döntött, maga Tar Sándor is a
megbabonázottság helyzetéből igyekezett kitépni magát. Korábban irodalmias
minták nyűgözték le, rokokós-romantikus példák hatása alá került - a "valósá-
girodalom" felé fordulván tán még a polgári-konzervatív irodalom vonzásának
is engedett. A vad hódítás és a vak engedelmesség, a hipnotizáltság mintái, az
elalélás kényszerei: a delejes öntudatlanság sok régi, érzelgős műből áttűnhetett.
S át, ugyancsak, a más életkörökbe kerülés vágya: miként a polgárlányok a
főúri világba, úgy vágyódnak itt a tanyaiak a városiba.

Persze, hatások után kutatva nincs szükség messzi időkbe menni. A vak öreg-
ember, aki a szemüregeibe egy-egy pingponglabdát tesz /A 6714-es személy/,
a férj, aki már sohasem tudhatja, a halott felesége miért hívta őt együttélésük
során végig Alfrédnak, holott Gábor a becsületes neve /Téli történet/, aztán az
Éjszakai műszak Molánéja, akit nyolc éve minden áldott éjjel felhív a férje,
mert "nem hiszi el, hogy nem kurválkodni járok, hanem dolgozni", ám akinek
jólesik ez az együgyű bizalmatlanság, mert "a szemét pára lepi el, értelmetlen
szavakat súg a kagylóba", vagy az A víztoronyban emlegetett asszony, akinek
egy "nagy hibája" volt, hogy "megkérődzte az ételt", "felböfögte és újra megrágta.
Mint a tehén", továbbá a Vasforgácsok évek óta egy találmányon - egy műkéz
elkészítésén - dolgozó Ricu bácsija ugyanúgy jöhettek a közelmúlt "gázlámpák
alatt" mesélt történeteiből, Moldova György és mások, Fejes Endre vagy Gion
Nándor érzelgős-romantikus elbeszélésvilágából is.

Valószínűleg ugyanez a forrásvidékük az extremitásoknak, meghökkentő ese-
teknek, a fura figurák bizarr kedvteléseinek. Az induló Tar szinte tobzódik az
olyan érdekességekben, mint hogy az egyik ember nem tudja megmosni egyedül
a kezét, mert az nem ér össze elöl, a másik férfivá avatásakor elharapta, majd
lenyelte a nyelvét, a harmadiknak a levágott feje "kiabált, de szörnyen"; hogy
felnőtt lány szerethet órákig ott állni a vidám park "ki vagy" játékánál; lehet
anya, aki esténként ül a gyereke ágya szélén és fojtogatja; nő, aki felváltva
fekszik hol a férje, hogy az albérlője ágyába; albérlő, aki a savanyúságban tartja
az öngyújtóját; és a másik, akit télen csak úgy tud magának megtartani a szeretője,
hogy elégeti a holmijait - és így tovább.

"Kifogyhatatlan volt ezekből a történetekből, mi odaadóan hallgattuk, így
születik a népmese" - hangzik valakiről a Töréspróba alaki szava, s ez bizton
megállja a helyét szerzői önjellemzésként is. Tar az elbeszélésmenetet a legszí-
vesebben a "meséli" igei rámutatással teszi folyamatossá, ez az átkötés eszköze,
jó esetben ennyi a szerzői beavatkozás. Ritkán beszélteti tehát egymással a fi-
gurákat, ritkán "mondanak" egymásnak valamit. Annál sűrűbben "mesélnek", s
ha önmagukat ismételve is, s ha ezerszer hallottak, régóta ismerősek is a for-
dulatok és a csattanók, a hallgatóság - mint az Éjszakai műszak Pálfíja - "fáradt
arccal, hálásan röhög". A meséi beszédeknek - mondhatni - ez a cselekvésértékük,
mert különben a közhelyeket, banalitásokat és obszcenitásokat sorj áztató dialó-
gusok éppen a párbeszéd, az értelmes beszéd lehetetlenségének, a kommuniká-
cióképtelenségnek a tanúsítói, arra bizonyságok, hogy nincs kihez s miért szólni,
nincs mi újat közölni. Ionesco, Beckett tollára illő a magárahagyatottságnak, az
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árvaságnak a riasztó rajza: Az egyik nap olyan, mint a másik özvegyasszonya
halott férjét pótlandó egy tízéves forma kislányt "fogad fel" arra a szerepre,
hogy valakinek beszélhessen, meghallgassa valaki.

Az izoláció, az elkülönülés, az elszigetelődés - tegnap még használt szóval
-, az elidegenedés jelzése, az elszemélytelenedés, a kapcsolat nélküliség meg-
jelenítése érdekében a szerzői szó nem fél didaktikus is lenni. így mutatja be
az éjszakai műszak Annáját, aki bár "négy gyereke van, egynek sem
ismeri az apját", ugyanitt az öreg Drakulát, akinek "az igazi nevét senki sem
tudja", aztán a Vasforgácsok Szerénkéjét, akinek a rendes nevét "alig tudták
néhányan". A névadás is a kiüresedett, tartalmatlanná lett kapcsolatok jelzője.
Még az érzelmi telítettségük miatt a kedveskedésre, a meghittség, bizalmasság
kifejezésére hivatott becéző nevek is inkább gúnynévi szerepet kapnak, hasonlóan
a testi vagy lelki tulajdonságra, jellemre mutató ragadványnevekhez. A műhely,
a környezet nem azért ruházza fel új névvel a tagjait, hogy egyénítse, megkü-
lönböztesse, hanem hogy megszégyenítse, fogyatékosságaikra emlékeztesse őket.
A Téli történet sánta takarítónője így lesz Portulácska, a sovány csiszolónőből,
Esztikéből Robogó Csontváz; az Éjszakai műszakban az alacsony, csúf, nyolc-
vankilós embert Mazsolának nevezik, az "összeszáradt alkoholistát" Garincsá-
nak; a Víztorony Sunyimolnárja magáért beszél, a Nagy Szundikátor ugyanúgy;
a Ványa a ványadtság jelölője; a Nincs vége részlegvezetőjének "indián neve"
a Kopott Homlok és így tovább. Az Egy rendes nap "anyagmozgász"-ának álneve,
a Lüszien dö Rübampré művészi-irodalmi mintára mutatásával és idegen hang-
zásával "előkelősíti" a viselőjét, egy más társadalmi közegbe, felsőbb körökbe
emeli.

Az idegen, izgató világ képe az elvágyódás romantikus motívumaival és a
szabad élet jelképeivel - például a madarakkal - együtt sűrűn előbukkan Tar
novelláiban. A Ványa címszereplője külön módszert talált arra, hogy behunyt
szemmel órákig hallgassa, amit körülötte beszélnek, s közben meg "egészen
máshol" van, "mintha félálomban lennék". "El kellene innen menni" - töpreng
a Mosás hetenként egyszer albérlője, de ő már eleve tudja is, amit a Vasforgácsok
Gyurifiújának a szerelmi csalódás árán kell megtanulnia, "hogy nem fog elmenni".

Az eszmény, egy szebb, tisztességesebb, nemesebb világ eszménye csak a
vágyakban és jószerint csak az együgyűek, félkegyelműek, megcsúfoltak lelkében
él; a gyengédség, a lovagiasság, a szemérmesség és a tisztaság folyton vereséget
szenvedő bajnokai ők. A szépséges lányt félnek megérinteni; borzasztóan szé-
gyellik magukat, ha egy gyengébbet megütnek; berekednek az udvarló szó ki-
mondása közben; mielőtt megcsókolnák, zsebkendővel törlik meg a kedvesük
arcát, ha pedig alszik, hosszan nézik, s aztán elerednek a könnyeik. Azt a tehe-
tetlen nyömorúságot könnyezik, amiről a Csóka lányalakja mondja: "Hiába sze-
retlek /.../, nem érünk vele semmit". Tar Sándor elbeszéléseinek romantikus tar-
kasága, színessége ezt a nyomorúságos, színtelen életet ellenpontozza. A har-
sányság az egyhangúságot, a meséi világ a való világot.

A szövegvilág történetei, adomái, anekdotái, tréfái és vicctöredékei csakúgy
a munkásélet folklórját formázzák, mint a szertartások és a szokások. A novellista
nagyszerű érzékkel tartott ki az ismétlődés meglelt művészi módszere mellett,
mint amelyik a folytonosság és a megszakítottság idődimenziójában tagolja a
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munkásfigurák mindennapok során kialakult, beidegződéssé vált cselekvéseit,
megszabott, hagyományos rendben végzett ténykedéseit. A szavak rendjének és
grammatikájának, valamint a leírásoknak és a történeteknek az ismétlődésén túl
a rituálék is vissza-visszatérnek - ezzel a körforgásszerű renddel, többszöri elő-
fordulással közvetlenül a munkásélet monotóniáját, mechanikusságát, közvetve
pedig a kiszolgáltatottságát, alávetettségét nyomatékosítva. A változatlan visz-
szatérések, ismert ismétlődések annak érzékeltetői, hogy az elbeszélések a vé-
gükön újra kezdhetnék önmagukat, minden kezdődik elölről, semmi meglepetés,
semmi szokatlan. Minden, ami történik, várhatóan történik.

A pályakezdő Tar Sándor novellái ezen a módon, az ismétlődés szervező
elvvé emelésével, a "várhatóság" megteremtésével a kerek egész, a lezártság
benyomását keltenék, ha az anekdotikusságból következő csattanók, poének nem
bontanák meg ezt az egységet, kizökkentve a cselekményt a várhatóság nyugal-
mából. Ezáltal azonban kompozíciós problémák keletkeznek. Nagyobb gond en-
nél az érzelgősségbe való átcsapás, a zárás moralizáló jellege, a tanulságba tor-
kollás. A Celofánvirágok együgyű fiúja pédául úgy vesz lovagias elégtételt az
imádott lány megcsúfolóján, hogy az arcába döfi a virágcsokrot, s a "celofán
szirmain itt-ott apró vércseppek remegtek". A Dáliák ugyancsak félkegyelmű
Júlája úgy áll bosszút reménytelen szerelmén, aki kinevette őt, hogy megfojtja.
De a későbbi Vízipók a lagjellegzetesebb példa: a dolgok megszokott, hagyo-
mányos menetét itt egy gyámoltalan, dadogó kamasz öntudatra ébredése zavarja
meg; halálba küldi azt, aki szinte szertartást csinált az ő megalázásából, becsa-
pásából. A titkos, bizalmas dolog, a férfivá avatás, a társsá fogadás rituáléja
helyett a megcsúfolása történt, közönségesen és durván - mintha Tar Sándor
nemcsak az ismétlődésre épülő novellaformát akarta volna megújítani, de egy
konkrét művet is: megírni Sánta Ferenc korszakjelző antológiadarabjának, az
Ember avatásnak emberöltőnyivel későbbi ellenelbeszélését. Csupa gyönyörűség,
csupa kedvesség, "mintha csupa szerető jóságból állnának" az emberek - így
látta Sánta tizenhat éves kamasza a világot. Tar két évvel idősebb locsolófiúját
pedig csupa torz alak veszi körül. "Mindenki hülye, aki itt dolgozik" - hangzik
egy munkás önbírálataként, és a cselekménymenet nem cáfol erre rá. Van szaktárs,
aki miközben önmaga vállát csókolja, így jópofáskodik: "szeretem ezt a büdös
kölyköt"; van, aki mindig iszonyatosan másnapos; van a magában röhögő, aki
"mindig ezt csinálja" - és nincs sehol nyoma se a közösségi segítőkészségnek,
szolidaritásnak. Örökös mocskolódás van, jó eset, ha ugratás, kötözködés, le-
hurrogása annak, aki munkába fog; az alpári stil járja, az "Úgy ég a tűz, ha
lobog, úgy élek meg, ha lopok!" jelmondatával.

A becsület, a tisztesség és a kötelességteljesítés normáit a gyengeelméjűekhez,
a háborodottakhoz kötő, a riasztóan közönséges szokások, valamint a részvétet
és az együttérzést száműző szertartások úgy jelennek meg Tar teremtett világában,
hogy általuk jól kivehetőek egy "uralkodó osztály" uralkodó erkölcsének kör-
vonalai. Miként a régi kor illemszabályainak, érintkezési formáinak rendszere,
"úri morálja" kiválóan leírható - például - Herczegh Ferenc műveiből, akként a
sztálini szocializmus korszakának "munkásmorálja" nagyszerűen tanul-
mányozható Tar Sándor elbeszélései alapján. A szemléleti különbség: hatalmas.
Tar a szerzői kivonulásával távolságtartóvá lett, kívülről láttat, a humor, az irónia
segítségével.
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Számára a humor a testi-lelki nyomorúságon való felülemelkedés eszköze.
Mint az ezerszer hallott történetek, tréfák: a valóságot teszik elviselhetővé. A
változatok bősége ismét csak azt a benyomást erősíti meg, hogy bármennyire
is buzog a jókedv, az elbeszélésvilág szerves elemévé csak akkor válik, amikor
az alakok önértékelése és a cselekvéseik közötti különbségből fakad. A humor
nem enyhíti, hanem inkább kiemeli annak az ítéletnek a keménységét és követ-
kezetességét, amellyel Tar Sándor a munkásokat illeti. De ha a munkásokat -
emlékezzünk a vallomására! -, akkor önmagát is. A külső tárggyal együtt belső
kríziseit. Ez a tartós válságérzet garanciát is jelent: novellairodalmunk nemlétező
versenyének második helyezettje ezután is az önkifejezés egyik formájaként hasz-
nálja majd a "munkásirodalmat".


