néhány könyv

Tar Sándor S zü rke g a la m b című
regényéről

„a pokol pedig a földön van, és életnek hívják”
( t a r S Á N D O R : S ZÜ R K E G A L A M B )

„Fura ez a Tar. A férfinak férfiszaga van, a nőnek nőszaga van, a helyiségnek Danubiusrádió szaga van. Aztán szinte észre sem vesszük, a nőnekférfiszaga van, a férfinak nőszaga van
és nekünk erős Danubius-rádió szagunk van.
És nem tudjuk, mitől"
(b o d o r

ádám

)

Jelen írásom annak apropóján született, hogy Tar Sándor regénye, a Szürke galamb
nemrégiben jelent meg Milan Navrátil cseh fordításában a Dauphin Könyvkiadó égisze alatt.
Tar Sándornak ez az első műve, amelyet az olvasók cseh fordításban is olvashatnak.

Tar Sándor írói munkássága
Tar Sándor 1941-ben született Hajdúsámsonon, írói munkássága a nyolcvanas években
indult. 1981-ben jelentette meg első, elbeszéléseket tartalmazó kötetét A 6714-es személy
címmel, majd 1989-ben Miért jó a póknak című, szintén elbeszéléskötetét. 1993-ban
adták ki A te országod címmel válogatott és új novelláit, 1995-ben a Minden messze van
című kisregényét, majd ugyanebben az évben A mi utcánk című regényét. 1993-ban újra
novellákkal jelentkezett Ennyi volt címmel, majd 1996-ban adták ki a Szürke galambot. 1998ban jelent meg a Lassú teher című novelláskötete, majd 2000-ben a Nóra jön című válogatott
és új novellákat tartalmazó kötete. A Ház a térkép szélén című novelláskötete 2003-ban látott
napvilágot. Utolsó novelláskötetét, Az alkut 2004-ben publikálta. 2005 januárjában hunyt el.
A szerző számos irodalmi díj birtokosa - 1981-ben pl. a legjobb első kötet díját vehette
át, 1985-ben Déry-jutalomban részesült, 1989-ben A jövő irodalmáért díjat kapta meg, 1993ban az Alföld-díjjal (többek közt az Alföld hasábjain jelentette meg munkáit) illették, 1995ben A mi utcánk című írása az Év könyve lett, 1997-ben József Attila-díjjal, 1998-ban Máraidíjjal jutalmazták - hogy csak a legfontosabbakat említsük a számos irodalmi elismerés közül.
írói munkássága mellett Tar Sándor szociográfusként is tevékenykedett (sőt, pályája
innen indult, 1976-ban a Mozgó Világ szociográfiai pályázatának első díját nyeri el), s ez
a szociográfusi érzékenység rányomja bélyegét irodalmi munkáira is. Elbeszéléseinek,
novelláinak hősei általában a lét szélére szorult vidéki vagy városi emberek. Otthonosan
mozog a falusi emberek közegében, a munkanélküliek világában, de ugyanúgy otthon van a
gyári munkások közegében is a városi szegénység létének feltérképezőjeként. Ha a Tar Sándor
által megjelenített valóságra pillantunk, tanúi lehetünk vagy a mai, vagy az előző rezsimben
rossz szociális körülmények között élő emberek világának. Tar társadalmi szempontból tehát
általában alulról ábrázol. Politika, esetleg egyenes társadalomkritika azonban (szinte) soha
nincs jelen műveiben, s ha igen, az hősei tudatszintjén jelenik meg.
Tar azonban nem nevezhető népi írónak, de „munkásírónak” sem, hiszen „nem
volt hajlandó a szegénységet historizálva ábrázolni (...), s nem akarta az érvényességet
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azzal sem korlátozni, hogy csak etnikai
Šedy h o lu b
diszkriminációként (értsd: cigánykérdés) tünteti
Sándor Tar
föl. Mindezek igen erősen elválasztották a népi
irodalomtól, az irányzathoz kapcsolódó kritikai
fogalomapparátus és nyelvhasználat nem is tudta
integrálni. Tar mindazonáltal legalább ennyire
távol maradt a munkásszociográfiák kétpólusú,
hatalmi-ideológiai, ellenzéki politikájától is.”
(Szilágyi 1994, 116.)
„Pedig a hetvenes években induló, gyárban
dolgozó írónak igen természetes útja lett volna
ún. munkásíróvá válni, és besétálni a szocreál
csapdába.” (Mészáros 1993, 63.)
Munkásságát
a
rövidebb
műfajok
jellemzik, főleg novellák. A Szürke galamb vagy
A mi utcánk című regényét is a szaggatott,
rövid történetekből összeálló, mozaikszerű
szerkesztés jellemzi. Novelláinak nagyon fontos
eleme a beszédszerűség, szereplőit gyakran
beszédmódjuk által jellemzi. A közvetlen ábrá
zolásmódhoz a mű megjelenítési, grammatikai,
nyelvi szintjén nagymértékben hozzájárul a
szabad függő beszéd gyakori alkalmazása. Ez
hangsúlyt kap azáltal is, hogy szereplői párbeszédeit nem jelöli grafikai jelekkel.
A kortárs kritika Tar Sándor műveit alapjában véve a realista prózához közelítőként
tartja számon (főként ami a helyszínt, illetve a szociografikus ábrázolásmódot illeti). A
művei megformálására vonatkozó kérdés azonban ennél összetettebb. Kálmán C. György így
fogalmaz:
„Magyarán: mind a konzervatívabb (ábrázolás- és referenciaközpontú), mind az újabb
(a szöveg megalkotottságával számot vető) értelmezési hagyomány szükségképpen elvétene
valamit - éspedig elég sokat - , ha Tar prózájához közeledne. Ha tetszik, ez már önmagában
azt jelzi, hogy Tar Sándor jelentős és (ezért) felforgató, zavarbaejtő, izgalmas prózaíró.”
(Kálmán C. 2002,1.)

A Szürke galamb
„A legmagasztosabb emberi kapcsolat a gyilkos és áldozata között létesül (...),
elsősorban azért, mert csak ketten tudják az igazat, csak ketten részesei egy kivételes
eseménynek, mikor az áldozat odaadja az életét a másiknak. Ez a legbizalmasabb,
legőszintébb, kontaktus, ami ember és ember között létezhet. Csak te tudod, hogy meg foglak
ölni, meg én. Ezért a pillanatért érdemes, maga a tett csupán akció, amelyben mindennek
vége, a varázslat elszáll, utána fásultság, unalom és gyötrő sóvárgás egy másik alkalom után.”
Tar Sándor: Szürke galamb
Győrffy Miklós a regény megjelenésekor, 1996-ban így írt a Szürke galambról a
Jelenkorban:
„Tar Sándornak, úgy látszik, elege lett belőle, hogy minduntalan a mélymagyar valóság
legjobb dokumentaristájaként emlegették. Hogy mint ilyen divatba jött, hivatkoztak rá mint
bezzeg-gyerekre a posztmodernek rosszalkodásai közben, olykor nagy kegyesen és kicsit
11

néhány könyv
talán irigyen maguk a posztmodernek
is. Már A mi utcánkban próbált kitörni
Tar abból a sémából, amelybe, szigorúan
következetes munkásságával, maga zárta
magát: apokaliptikus távlatú és rafináltan
kigondolt
novellaciklust
szerkesztett,
és szabadjára engedte benne morbid
humorát. Ugyanakkor őrizte, sőt, tökélyre
fejlesztette dokumentarista erényeit. A
Szürke galamb című új »bűnregényében«
Tar nem a valóságot veszi célba, hanem
egy irodalmi műfajt, a bűnügyi regényt.
Mintha meg akarná mutatni, hogy tud profi
módon fikciós történetet írni, akár olyat is,
amit legjobban kötnek műfaji szabályok és
konvenciók." (Győrffy 1996, 920.)
Tar azonban nem alkotott „klasszikus
krimit” erre utal az alcímbeli műfaji
meghatározás is - a Szürke galamb:
bűnregény.
A mű egy hétköznapi család egyik
tagjának születésnapi vacsorájával indít,
ami egy naturalisztikusan, szinte horrorisztikusan ábrázolt tragédiába fullad - az ünnepelt
hirtelen vért hány, majd a kórházba szállításakor meghal. A városban ezek után több helyen
jelentenek hasonló haláleseteket, már-már járványról kezdenek beszélni. A vérzéses halál
felbukkanása azonban a bűneseteknek csupán egy rétege, egyéb rejtélyes halálesetek és
gyilkosságok is történnek.
A regényt határozottan a töredezettség jellemzi. A bűnözők, rejtélyes szereplők,
bűntények, furcsábbnál furcsább események száma egyre szaporodik, az olvasónak nagyon
„résen kell lennie”, hogy nehogy elvesszen a történésfoszlányok tömkelegében. A kanyargó,
zegzugosan zilált cselekmények összefüggései végül tisztázódnak (talán azért is, hogy az
olvasó elégedetten tegye le a könyvet), s a regény legvégén lelepleződik, ki a fő-fő gyilkos, a
történések mozgatója.
A bűntények több szereplőhöz kapcsolódnak, melyek jellemrajzát Tar mesterien
adja. Meg kell jegyeznünk, hogy elsősorban a bűnözők alakját burkolja homályba - a
sokat emlegetett Galambos Ember személyét, a Nyúlszájúnak nevezett szereplőt, vagy a
„konfliktusmegoldó” bérgyilkos, Bátyó alakját. Közülük azonban egyikük sem nevezhető
főszereplőnek; ha meg kellene határozni, akkor leginkább a regénybeli rendőrséget lehetne
annak megjelölni. Győrffy Miklós - talán épp ezért - egyenesen „rendőrregénynek” nevezi
a Szürke galambot: „A főszereplő rendőrök: a bátorságát és ravaszságát még öregkori
hanyatlásában is őrző és »hősi halállal« elbukó ezredes, a rendelkezési állományba helyezett és
magányos ordasként kóborló, iszákos Molnár hadnagy, a nő létére férfiakat megszégyenítően
ügyes és talpraesett Malvin őrmester és az epizodisták az amerikai és egyéb »rendőrfilmek«
kliséibe illenek.” (Győrffy 1996, 921.)
A mű négy fejezetből áll, mindegyik fejezet cselekménye egy-egy napig tart, tehát
„vasárnaptól szerdáig” tart a történet. A történetfoszlányok sokasága révén viszont az olvasónak
úgy tűnhet, mintha hosszú heteken át tartó eseménysorozot ismerne meg. A fejezeteken belül
rövid, grafikailag is elválasztott szövegegységek rögzítik a történet mozaikkockáit. Megjegyzem,
Milan Navrátil cseh fordításában ezek a szövegegységek nincsenek elválasztva, s véleményem
szerint ez kissé megnehezíti az olvasónak a szövegben való tájékozódását.
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A Szürke galamb olvasása mindenképpen egy kaland, nemcsak a történet szálainak
kibogozása, hanem maga az olvasás is szinte detektívmunkát követel. Aki tehát szereti a
meglepetésekkel teli olvasmányokat, a nem mindennapi szituációkat, kalandra fel!
Gál Ilona
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