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Kerékgyártó T. István

A megalázottak magánya
Létismeret Tar Sándor műveiben

Az elmúlt négy évtized a munkáshatalom megtévesztőén hamis mítoszait hívta
életre. Miközben a valódi hatalom - szabadságot és jólétet ígérvén - nem egyszer
tüzet nyittatott a munkásokra, újra és újra a megalázás és megnyomorítás finom
vagy kevésbé finom eszközeihez folyamodott. Végül is kétségbevonhatatlan rea-
litássá a "nagy elvek" uralma vált, melyben a munkás léte nem volt fontos. Nem
is lehetett, hiszen az eltelt időszak az önmagukat artikulálni képtelen emberek
sokaságát termelte ki; a semmiféle közösséghez nem tartozókét, akik számára
egyetlen esély a túlélés volt. Még ha ez az esély a valóságban önpusztítással is
társult, s csak látszatra hordozta a továbbélést. Mert kulturálisan elnémulva, az
idegeket felőrlő munkavégzésnek alárendelve, a napi megélhetés kínzó gondjaitól
gyötörve csak a társadalom alatti lét pályái voltak szabadok. S ez nem csak a
munkáslét társadalmi körülményeivel függ össze. Sokkal inkább azzal a szociális,
kulturális és politikai sajátossággal, hogy a szocializmus eddigi történetében az
egyének többsége másodrangú állampolgárként volt jelen. Márpedig ha az ember
ideológiai jelszavak kitöltőjévé válik, s ha nincs mindenkire egyformán érvényes
erkölcs és igazság, akkor az egyéni élet aligha válhat értékessé. Legfeljebb hang-
zatos politikai állásfoglalásokban, melyek - mint tudjuk - mérhetetlen távolságban
lebegnek a valóságos viszonyok fölött. Munkásként is és értelmiségként is foglyai
maradtunk az egyre embertelenedőbb társadalmi folyamatoknak. És a szomorú
az, hogy erről az állapotról alig született hiteles híradás. Nyilván azért is, mert
az önkörébe záródó államhatalom minden eszközzel akadályozta valóságos lát-
leletek készítését. "Magyarország felfedezése" csak néhány szerző számára ada-
tott meg. S nem is mindig a legjobbaknak. De ha már felfedezésről beszélünk,
itt is különbséget kell tennünk. Más az, ha szociológus vállalkozik létismeretre,
s megint más, ha szépíró.

Míg az előbbi a társadalmi jelenség mögé gyűjti össze az egyedi sajátosságokat
/szenvtelenül, a tudományos tárgyilagosság követelményeinek megfelelően/, ad-
dig a szépíró az egyedi életsorsokból bontja ki az általános jellemzőket. Han-
gulatjelentéseket vagy gazdagon dokumentált non-fiction műveket írva. Akárcsak
Tar Sándor, akinek eddig megjelent két munkája /A 6714-es személy, illetve a
Mért jó a póknak?/ mindenképp mérföldkőnek számít az utóbbi esztendők "té-
nyirodalmában". Nem véletlen az idézőjel. Mert nem egyszerűen társadalmi té-
nyeket számbavevő, faggató és elemző írásokról van szó. S még csak nem is
szociografikus látleletekről. Hanem olyan művekről, melyek kikezdhetetlen ér-
vényességgel szembesítenek a "munkásvalósággal". Méghozzá az emberi ma-
gatartások sok szempontú, mélyrehatoló analízisén keresztül egy olyan határ-
helyzeteket produkáló korban, melyből aligha menthetjük ki magunkat, és kí-
nálhatjuk az elkövetkezőknek az oly sok rafinériával meggyalázott "munkáse-
rényeket". Ugyanakkor túlontúl szembeszökő ahhoz Tar Sándor műveinek líra-
isága, esztétikai megformáltsága, semhogy - angolszász terminológia szerint -
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csupán fictionnek tekinthetnénk őket. A non-fiction dokumentarizmusától abban
különböznek, hogy ezúttal tényekre épül a művészi fikció. S ha írásai egyik
vonulatában a tények pontos számbavételéért küzd /csaknem hivalkodóan hang-
súlyozva, hogy "sem parasztíró, sem proletárköltő" nem lehetett/, úgy kisprózái
másik nagy vonulatában - mintegy az előbbivel feleselve - szükségképpen a
művészi fikció, illetve ábrázolás lesz kizálólagos érték. Mint például a Csóka
és a Vízipók csehovi mélységű novelláiban.

S éppen mert első pillantásra merőben szokatlannak és egymást teljességgel
kizárónak tetszhet a két ellentmondó alkotói szerepvállalás, csak a művek va-
lóságanyagának elemzése segíthet e paradoxon feloldásában, a mélyen húzódó,
valóságos összefüggések felvillantásában. Mert a bizonyosságot a tények ereje
teremti meg. Mindenekelőtt a munkáslét sokszor megdöbbentő "rekvizitumai".
S még inkább helyszínei. A gyári műhelyek, a munkásszállók, az építkezések,
a nyomorúságos albérletek és a címében is sokat eláruló 6714-es személyvonat.
Vagy a városkörnyéki slum. Egyedülállóan komor világ ez, lepusztult környe-
zetével, az önfelszámolás határán imbolygó szereplőivel, az alullevők vigasztalan
sorsával. Alakjainál világos az az "életalap", amelyből az elesettség apatikus
egyhangúsága éppúgy megérthető, mint a szenvedélyek kirobbanási formáinak
alapképlete. De hogy a megfosztottság miképp formálja, alakítja át az élet egészét,
a szenvedélyek hatásmechanizmusát és együttesét, a külvilágra adott reakciók
típusait, hogyan hatja át a szereplők környezetének minden pórusát, arra egé-
szében is a társadalom alatti lét jellemzői utalnak, melyekhez a megélés önfe-
ledtségével aligha közeledhetünk. Jóval inkább tragikus kiábrándultsággal.
Annyira nyilvánvalóan, hogy akkor is így éreznénk ezt, ha Tar Sándor írásai
közül a kevésbé megdöbbentőeket olvasnánk. S mivel nem pusztán esettanul-
mányokat ír, hanem személyes drámákat mutat be, még a legegyedibb életsor-
sokban is a társadalom alattiba való süllyedés emberi odisszeája tárul fel, melyben
a moralitásnak, a szellem vezérelte életvitelnek, a partikuláris létezésen túlemel-
kedő, teljesebb emberségnek szememyi esélye sem marad.

Hogyan is maradna, mikor a megalázottságból és megnyomorítosságból való
kiemelkedéshez hiányoznak a szociális és kulturális feltételek. Az ösztönök pa-
rancsoló kielégítésével szemben nem létezik másfajta kényszer. Tar Sándor hősei
számára a testi-szellemi harmónia a gyakorlatban elérhetetlen, egyszerűen alá-
vetettjei a társadalmi viszonyoknak, melyek vaskeménységgel és az értékek iránti
teljes közönnyel szabályozzák az emberek életét. Még ha találkozunk is a le-
hetetlennek feszülés kísérletével, a személyes elhatározás, szándék nem elegendő
a végzetesen kiszolgáltatott életkörülmények meghaladásához. Azt is mondhat-
nánk, a társadalom alatti létezés megszokását erősíti a munkások redukált szük-
ségletvilága. S van abban valami kísérteties, hogy az önfenntartás a vegetatív
életszíntet nem lépi túl. Legfeljebb bizonyos fajtájú összetartás /amely persze
közösségnek nem nevezhető/ él ebben a világban; nevezetesen minden olyan
esetben, amikor az egyes egyén megfegyelmezése a többségnek a létérdeke.
Mindebből persze nem következik a személyes felelősség kérdésének moralizáló
középpontba állítása. Mert a különféle helyzetekben megismert munkások nem
egyéni hibájukból szorultak a társadalom peremére. Nagyobbrészt - mint a Mész-
telep hősei - beleszülettek a megfosztottságba és a nyomorúságba.

S bármily paradoxul hangzik is, csak arra képesek, hogy egykedvűen hor-
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dozzák a megnyomorított lét terheit. Hiszen ez a sors van rájuk kiszabva szü-
letésüktől halálukig. Hiába dolgoznak többet, értelmesebbé aligha formálhatják
életüket. A munkaerő visszatartott árából nem ők részesednek, hanem azok, akik
például a "munkásideológiát" gyártják. A cselekvésre való tehetetlenségnek tár-
sadalmilag épültek ki a megerősítő feltételei. A munkahelyeken éppúgy, mint a
társas kapcsolatokban. Ebből az ördögi körből lehetetlenség kitörni. Ezért tűnnek
jogosnak a kiszolgáltatottságból származó indulatok, a legelemibb vágyakat ki-
fejező "agressziók". Ám az a kérdés, hogy milyen politikai mechanizmus juttatta
ide az egyéneket, miért, mit lehet és kell tenni ellene, még csak közvetett módon
sem foglalkoztatja az írót. Inkább azt mondhatnánk, az ábrázolt hősök akarata
és a valóság között végzetes, elháríthatatlan "megegyezés" feszül; olyan meg-
egyezés, melynek okait megint csak a valóságban kell keresnünk. Abban a va-
lóságos élethelyzetben, melyből menekülni csak "pótszerek" - kivált az alkohol
- segítségével lehet. Vagy a lassú önfelszámolással. Tar Sándor mély részvéttel
tárja fel mindazoknak a cselekvéseknek a teljes értéktelenségét, melyek az általa
ábrázolt világban egyedül lehetségesek, sőt azt is megmutatja, hogy a döntés a
depriválódott életkörülmények között, vagy a döntésre való képtelenség végső
soron egyre megy. Minden tett, amely nem lépi túl azt az állapotot, amelyből
a megfosztottság származik, vagy radikálisan egyoldalú magatartáshoz, vagy a
jellem sajátos megmerevedéséhez vezet.

A megalázó helyzetek elleni lázadás dühe nem hoz felszínre új életvezérlő
értékeket. Ehhez ugyanis szükség volna a választás alternatíváira. Csakhogy a
kulturálisan elnémult, szociálisan és politikailag is megfosztott egyének számára
nem léteznek valódi alternatívák. Még akkor sem, ha - mint a Hegyi beszéd
szereplőjének életútja jelzi - a kényszerítő újrakezdés valóságos életcélokon ala-
pul. Az emberi szuverenitásigényt újra és újra kikezdi az "ellenállhatatlan" ha-
talom, mely végérvényesen kifosztotta teszi az egyént. Elveszi tőle földjét, va-
gyonát, megsemmisíti autonómiáját. A munkások nevében felépült hatalom gőgje
csap össze a megalázott szereplők kiszolgáltatottságábal. Lett légyenek robotoló
segédmunkások, vagy Kelet-Németországban dolgozó vendégmunkások. Éppen
A lehetőség című írás - mely csaknem tíz évig nem jelenhetett meg - tudatosítja
az olvasóban a felismerést, mennyire tévútra visz, ha az embereket adható és
vásárolható munkaerőként kezelik. Méghozzá egy humánusnak kikiáltott ideo-
lógia nevében. Mivel az idegen környezetben még inkább kiszolgáltatottnak érzik
magukat a munkások, s a vezetők és a vezetettek közti egyirányú függőség
hasonlóképp érvényesül, olyan aránytalan egyenlőtlenség termelődik, hogy tetteik
erkölcsi viszonyba nem állíthatók.

Ha erőszakossá válnak, ha életük ürességét alkohollal és "szocialista kurvák-
kal" akarják kárpótolni, ebben tehetetlenségük és magukra hagyottságuk is sze-
repet játszik. Kiszolgáltatottságuk attól lesz teljes, hogy csupán egyénenként
lázadhatnak. Nem ők bűnösek, az ellentét nem a munkaadók és a munkavállalók
világa között van, hanem viszonyuk természetében. A tehetetlenségbe fulladó
életsorsok ismét annak a patthelyzetnek a végeredményét sűrítik magukba, amely-
ben az egyén minden alternatívája hamis. Ha nem megalkuvó: az utcára kerülhet,
ha megalkuvó: a tehetetlenséget fogadja el. De bárhonnan közelítsünk is Tar
Sándor munkásfiguráihoz, az ábrázolt élethelyzetek szükségképpen visszavezet-
nek a társadalmi-kulturális okokig. Csak a szemlélő szerepéből állíthatjuk ezt?
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Korántsem. Mert ha általánosságban igaz is az a megállapítás, hogy az író "bár-
mely szenvedő fele legyen is a maga világának, a maga életének, a maga mű-
vészetének, voltaképpen mindig előkelő idegenként jár a kifejezés megválasz-
tásával, kivételezettségével, felmentettségével a mások kifejezhetetlen szenve-
déseinek tájain", a hiteles híradáshoz mégis elengedhetetlenül szükséges a szen-
vedés stációit végigjárni. S minél pontosabbak a részletek, minél plasztikusabbra
formálja az író az alullevők silány életét, annál nyomatékosabban fogalmazódik
meg az olvasóban a felismerés, hogy a szocializmus áldozatai és kizsákmányoltjai
elsősorban a munkások. A szó valóságos és átvitt értelmében egyaránt. Mert
nem csupán deprivált helyzetbe kerültek, hanem - részben ennek következmé-
nyeként - kulturálisan is elnémultak. Képtelenek önmagukat artikulálni, s vál-
toztatni létviszonyaikoa A nyomor, a megalázottság és a társadalomellenes de-
viáció tényei csakis ebben az összefüggésben hordozzák a változtathatatlanság
szomorú realitását.

-fonxitc


