
86

Tar Sándor 2005-ben bekövetkezett 
halála óta lassan immár másfél évti-
zed telt el. Ez alatt az idő alatt világos-
sá vált, hogy egyrészt nem szűnt meg az 
érdeklődés iránta (noha volt, aki ügy-
nökmúltja kiderülése után úgy vélte, 
végleg kikerül a kánonból), másrészt 
életműve még mindig igen sok titkot 
rejteget. Pedig úgy tűnt, a titok, amely 
Tar életének és halálának a kulcsszava 
lett, végleg megszűnt, hiszen mindent 
tudunk róla.

Aligha.
A debreceni Déri Múzeum kiadá-

sában megjelent Tájékoztató című kö-
tet1 végre szélesebb körben olvasható-
vá tette Tarnak azt az írását, amely az 
irodalmi életbe való belépését jelentet-
te : ezt a szövegét díjazta a Mozgó Vi-
lág, de megjelentetnie már – cenzurális 
tiltások miatt – nem lehetett. Így nem 
az első nyilvánosságban vált ismert-
té, hanem szamizdatként : a Kenedi Já-
nos szerkesztette Profil adta ki. A Tá-
jékoztató sokrétűen kontextualizálja 
is ezt a kétségtelen hatással rendelke-
ző, de szélesebb nyilvánosságot nem 
kapott művet, s a mellé rendelt doku-
mentumok és egyéb szövegek fontos 
újdonságot jelentenek Tar pályakezdé-
sének a megítélésében. A jelenlegi kö-
tet, a Vén Ede – mintegy az életmű vé-
géről, átellenből – mutat be ismeret-
len szövegeket : Tarnak azokat az írá-
sait gyűjti össze, amelyek egy – azóta 
megszűnt – debreceni kiadású online 
újság számára készültek, s a neten azóta 
már nem is lelhetők fel (ez 48 tárcát je-
lent, meg kiegészítésül két, annak ide-
jén nyomtatásban is megjelent újságcik-
ket). Önmagában ez a kötet is jól mu-
tatja, mennyire nem egyértelmű az in-
ternetes tartalmak örökkévalósága : hi-
szen ezek az írások, amelyek egykorúan 
szintén aligha nélkülöztek egy megha-
tározott olvasóközönséget, e nélkül az 
értékmentés nélkül teljesen elkallódtak 
volna. Kár, hogy a kötet sajtó alá ren-
dezője, az egyébként szép és hasznos 
munkát végző Porcsin Zsolt a textoló-
giai részletek iránt semminémű érdek-

lődést nem mutatott, így nem kaptam 
választ feltoluló kérdéseimre (amelyek, 
elismerem, az irodalomtörténész-szö-
vegkiadó kérdései). A kiadás vajon az 
internetes oldalak lementett szövegálla-
potát követi-e ? Tar a szövegeket elektro-
nikusan juttatta-e el a szerkesztőségnek, 
netán legépelt szövegeket küldött el ? 
S milyen kéziratokat használt fel a ki-
adás alapszövegként ? Mindezek ugyanis 
nem érdektelen részletek : a nyilvános-
ság azon fórumának, amelyet Tar éle-
te utolsó szakaszában igénybe vett, lé-
nyeges elemeiről van szó, s ezek nem 
mellékesek az író szempontjából sem.

Tarnak ezek az utolsó írásai élesen 
exponálják azt, hogy ez az életmű – két-
ségbevonhatatlan esztétikai színvonalán 
túl – miért maradhat egy korszak rep-
rezentánsa. Minden ellentmondása el-
lenére – mi több, éppen ezért.

Ahhoz azonban, hogy meg lehessen 
érteni, mit is takar ez az állítás, kicsit 
messzebbről kell kezdenem.

Tar indulásának az volt az egyik új-
donsága (ez segítette, majd hátráltat-
ta is a pályáját), hogy első kötete után 
a recepció egyik legfontosabb vezérszó-
lamává a „munkásíró” titulus vált. Nem 
a kiadói prezentáció ellenére, hogy fi-
noman fogalmazzak. Az első kötet nyil-
ván teljes jószándékból megfogalma-
zott fülszövege (ez nyilván a kiadói fele-
lős szerkesztőtől, Ördögh Szilvesztertől 
származott), már ezt az állítást kapcsol-
ta össze a novellák szociografikusságá-
nak, az ismeretlen világ feltárásának 
a méltatásával ; persze ez az erősen lírai 
szöveg nem annyira markáns állítások-
kal, mint inkább érzelmi hangsúlyok-
kal érvelt emellett, de ez aligha csodál-
ható, hiszen Ördögh Szilveszter alapve-

tően szépíró volt : „Hírből sokan ismer-
jük a hírhedt hétvégi munkásvonatokat, 
de vajon ismerjük-e azokat a munkáso-
kat, akik három műszakban dolgoznak, 
távol a családjuktól, akik olcsó borral 
vigasztalják magukat, elvégzik a város-
okban »a piszkos munkát«, de az »ün-
nepre« már nem kellene ? Valóban is-
merjük-e őket : akik munkásszálláson 
kotyvasztanak maguknak este és va-
sárnap meleg ételt, akiknek nem égeti 
kérges bőrű kezét a forró vas, akik épp-
úgy, mint bárki más, boldogságot sze-
retnének, családot, szerelmet, hűséget, 
igazságot ? Ismerjük-e a tekintetüket, 
a hangjukat, tudjuk-e a nevüket – vagy 
csupán rájuk mondjuk, hogy ők a nép, 
a munkásosztály ?”2 Már ennek az első, 
Tarról szóló méltatásnak a szempont-
rendszere egy olyan, alapvetően ide-
ologikus alapvetésre épült (ennek jele 
az, hogy a „munkásosztály”-ra való hi-
vatkozás sem hiányzik belőle), amely 
a korszak (a 70-es, 80-as évek szocialis-
ta Magyarországa) értékminősítéseihez 
kapcsolódott, s Tart ilyenformán mint 
egy hiányzó, de szükséges típus képvise-
lőjét mutathatta föl. Ez a kiadói hírve-
rés aztán nagyban meghatározta a kri-
tikai recepciót, s alig volt nyoma annak 
a felismerésnek, hogy Tar bizony nem 

„munkás” (ezt egyébként az első kötet 
fülszövege explicit módon nem is állí-
totta, inkább a kötet kritikai recepci-
ójában bukkant föl, s vált felülvizsgá-
latra nem szoruló állítássá). Tar egyéb-
ként technikumi végzettséggel és érett-
ségivel rendelkezett (ezt ő maga árulta 
el magáról az első kötet fülszövegében), 
azaz termelésirányító középvezetőként 
kell elképzelnünk, aki ugyan egy gyár 
alkalmazottja, de a tőle ábrázolt mun-
kásfigurákat mégiscsak kívülről kellett 
ismernie. Tehát nem magáról beszélt, 
hanem a környezetéről, amikor mun-
kásokat szerepeltetett, s ami írásaiban 
őszinteségnek tűnik, az a környezet írói 
ábrázolásának a kulcsmozzanata, az em-
pátia és a belehelyezkedés bonyolult re-
torikai művelete. Aminek az egyik leg-
fontosabb eleme a distancia tudatosí-
tása – ám erre a korai recepció kevéssé 
volt érzékeny.

Pedig az a folyamatos meggyőző-
dés, amely Tar megítélésében ott kí-
sértett, hogy ő voltaképpen szociográ-
fus lenne, furcsa módon éppen a meg-
figyelésnek és a kívülállásnak az össze-
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függését implikálta – s ez egy olyan el-
lentmondás, amely szintén nem (vagy 
nagyon ritkán) mutatkozott meg a Tar-
ról szó ló írásokban. Alighanem maga 
Tar is elfogadta (vagy legalábbis próbál-
ta magáévá tenni) a szociográfusi szere-
pet : egy 1990-ben készült, de csak sok-
kal később, a halála után publikált in-
terjúját például azzal zárta : „Úgy egy 
éve elkezdtem a gyűjtést egy vasko-
sabb szociográfiához, talán megérem, 
hogy pontot tehetek a végére.”3 Nem 
véletlen ez a nyíltan megfogalmazott 
terv (amelyből aztán nem lett semmi), 
hiszen már első kötetének fülszövegé-
ben, abban a néhány sorban, amelyet 
magáról egyáltalán elmondott, ezt állí-
totta magáról : „1975 óta szociográfiá-
kat, novellákat írok.”4 Nem árt azonban 
hangsúlyosan felhívni arra a figyelmet : 
megjelent köteteiben soha egyetlen szo-
ciográfia sem volt, a szónak a szaktudo-
mányos értelmében. Pontosabban : az 
egész életműnek az az egyik nagy kér-
dése, hogy a szociográfiaként vagy in-
kább a szépirodalomként való olvasatra 
utaló jegyek bizonyulnak-e meghatáro-
zóknak a köteteiben, azaz a befogadás 
melyik kód szerint értelmezheti a szö-
vegeket. Ez a szempont már az első kö-
tet kritikai recepciójában is markánsan 
felbukkant, gondoljunk csak Mészáros 
Sándor recenziójára, amely az első kötet 
két írását (a címadó A 6714-es személyt 
és az Éjszakai műszakot) kétely nélkül 
szociográfiának nevezte, s ezzel állítot-
ta szembe a többre értékelt novellákat.5 
Mai nézetből ennek a kritikának az a ta-
nulsága (és igazsága), hogy lehetett egy-
értelmű műfaji kódokat azonosítva így 
is olvasni Tar korai írásait – noha ér-
demes másra is felfigyelni. Sem ebben 
a kötetben, sem a későbbiekben sem-
mi nyoma nincs annak, hogy Tar elkü-
lönítve kezelné írásainak valamely cso-
portját, azaz valamiféle osztályozás ré-
vén kiugratná a szociográfiának tekin-
tendő, tekintett szövegeket. S ez nem is 
csodálható. Ha szigorúan vesszük, azt 
mondhatnók : Tar egyetlen szociográ-
fiájaként voltaképpen azt a korai írá-
sát lehetett volna számon tartani az 
NDK-beli magyar vendégmunkások-
ról, amelyről már volt szó, de amely 
egyetlen kötetébe sem került bele éle-
tében – már ha ez tényleg szociográfia-
ként, s nem fikcionált szövegként olva-
sandó. Igaza van a Tájékoztató című kö-

tetről recenziót író Garaczi Zoltánnak, 
aki egyébként erőteljesen Tar írásainak 
fikcionált szépprózaként való olvasa-
ta mellett érvel : „a Tájékoztató, amely 
az irodalmi életbe való belépést garan-
tálta Tarnak, valamelyest stigmatizálta 
az életművet a szociográfia irányába.”6

Vagyis Tar írói pályáját legalább két 
masszív félreértés kísérte. Az egyik egy 
téves társadalomtörténeti vagy szocioló-
giai klisé applikálását jelentette („mun-
kásíró”), a másik pedig az írói karaktert 
mérte föl rosszul (Tar mint szociográ-
fus). Ez utóbbinak köszönhető az a fu-
ra helyzet is, hogy a Magyarország felfe-
dezése című könyvsorozat szerkesztőbi-
zottságába 1990 után is bekerülhetett 
az a Tar, akinek egyetlen szociográfi-
ai kötete sem jelent meg, olyan szer-
zők mellé, akiknek életműve nem nél-
külözte az ilyen alkotások referenciá-
ját, mint például Márkus István, Vági 
Gábor vagy Závada Pál. Arról egyéb-
ként szintén nem tudunk semmit, csi-
nált-e bármit is Tar szerkesztőbizottsá-
gi tagként, illetve kellett volna-e bár-
mit is csinálnia.

Ettől a félreértésekkel telített, s ilyen-
for mán meghatározatlan helyzettől, 
a sehova nem tartozás állapotától alig-
ha volt független Tar beszervezhetősé-
ge sem. Egy, az értelmiségitől eltérő tár-
sadalmi státuszból érkezett ugyanis, de 
elfogadta egy írói közeg is egyenrangú-
ként (első publikációja a szamizdathoz 
kötötte, s az ellenzéki írók számára is 
azért lehetett érdekes, mert olyannyira 
nem közülük való volt, olyannyira más-
honnan érkezett). Ám ez a kívülállás 
másnak is feltűnt, s ez lehetett Tar igazi 

tragédiája. Az állambiztonság is benne 
látta ugyanis az ideális ügynököt, s mi-
után találtak rajta fogást, együttműkö-
désre lehetett bírni, s rá lehetett állítani 
egy, illetve több írócsoport megfigyelé-
sére.7 Alighanem egyébként a megzsa-
rolás alapja Tar – látens vagy gyakor-
ló – homoszexualitása volt, s ez lehetett 
az a nyilvánosság előtt nem vállalható-
nak érzett, legnagyobb szégyen, amely 
miatt Tar még az ügynöklét gyalázatát 
is inkább vállalta. Legalább Ménes At-
tila Tarról szóló, a Katona József Szín-
házban bemutatott drámája ezt a ma-
gyarázatot népszerűsíti,8 mégha ennek 
irodalomtörténeti vagy történeti alátá-
masztása, valószínűsítése nem történt is 
még meg, hiába hivatkoztak erre tény-
ként az előadásról szóló színikritikák.

Tar ügynökvoltának lelepleződé-
se (s különösen az, hogy nyilvánosan 
kényszerült beismerni saját ilyen irá-
nyú tevékenységét, ami nem minden 
leleplezett, egykori ügynök esetében 
történt meg) új szempontból avatta az 
írót szimbolikus figurává. A leleplező-
dött ügynök ugyanis a 90-es évek fon-
tos fantomalakjává vált, aki csak na-
gyon ritkán kapott szilárd és egyértel-
mű körvonalakat (köszönhetően an-
nak, hogy a politikai elit nem tudta 
megoldani, máig sem, a Kádár-kor-
szak egészével való szembenézés műve-
leteit, s így nem tudta és akarta lezár-
ni az ügynökmúlt örökségét). Tar sze-
mélyében viszont végre olyasvalaki je-
leníthette meg ezt a szerepet, aki nem 
volt arctalan, sőt, írói életműve miatt 
személyiségéről is mintha lehetett vol-
na tudni valamit. Alighanem ez a szi-
tuáció is hozzájárult a Tar megítélése 
körüli vita rendkívüli intenzitásához és 
az akkor megfogalmazott végletes ítéle-
tekhez, ahogyan ezt az író beismerésé-
nek az Élet és Irodalomban való meg-
vitatása reprezentálta is.9

Ezután megkezdődött az író fokoza-
tos kiszorulása az irodalmi nyilvánosság 
számára korábban megnyílt területeiről. 
Hogy miért és hogyan játszódott le ez 
a folyamat, részleteiben ma sem tud-
juk. Ennek voltak nyilvánvaló, s inkább 
szimbolikus külső elemei (Tar neve le-
került a Holmi szerkesztőbizottságának 
a tagjai közül), s lehettek olyan, önként 
vállalt visszahúzódások, amelyek Tar sa-
ját döntésén alapulhattak (ezeket sem 
ismerjük). Azt sem tudjuk, hogy ennek 



88

mi volt a folyamata : volt-e olyan eset, 
amikor Tart kifejezetten eltanácsolták 
valahonnan, vagy csak ő gondolta úgy 
(joggal vagy ok nélkül), hogy neki ott 
már nincs helye íróként a továbbiak-
ban. Megítélésének persze volt egy nyil-
vánvaló, furcsa aszimmetriája, hiszen 
az ő esetében jóval kevésbé működött 
az egyéb érdemek hangsúlyozása vagy 
a „megbocsátás” – egyébként morálisan 
igencsak kérdéses – művelete.10 Mind-
ez egyébként úgy történt, hogy az egész 
jelenségnek csak az erkölcsi dimenzió-
ja került előtérbe (a következő logikai 
séma szerint : Tar ügynök volt, s azok-
ról jelentett, akiknek mindent köszön-
het…) , hiszen a jelentések ismerete hí-
ján megítélhetetlen volt, vajon Tar je-
lentései mire terjedtek ki, s konkrétan 
ártottak-e valakinek (a Tar leleplezé-
sét kirobbantó Berkovits György csak 
a saját magára vonatkozó jelentéseket 
tehette közzé, de nem vált nyilvános-
sá sem akkor, sem azóta a többi jelen-
tés). Közbevetőleg : azt az ötletet, ame-
lyet annak idején Margócsy István re-
torikus kérdésként és látványos parado-
xonként fogalmazott meg (hogy tud-
niillik Tar írói életművének részei-e az 
ügynökjelentései), én teljesen komo-
lyan megfontolandó dilemmának gon-
dolom. Szerintem ugyanis egy majda-
ni összkiadás (ha lesz ilyen, de szerin-
tem előbb vagy utóbb lesz), nem nél-
külözheti ezeket a szövegeket, hiszen az 
írói életműveknek az irodalomtörténet 
módszertana kialakította logikája sze-
rint ezek valóban beletartoznak a do-
kumentálandó, kiadandó s elem zen dő 
textusok közé ; még ha természetesen 
igen komoly textológiai dilemmát je-
lent is, hogy miként lehet méltányol-
ni a személyiségi jogok kötelező figye-
lembe vételét a szövegek kiadásánál.11

Visszatérve a korábban titokként ke-
zelt, s Tartól szégyellt és elhallgatott 
ügynöklét kipattanásához : ami közvet-
lenül ezután az írói egzisztencia külső 
kereteit érintette, az ma már jól felis-
merhetően – a morális tényezőn túl – 
egy életforma válságát is magával hoz-
ta, éppen abban a korábban is kirajzo-
lódó kettősségben, amely Tar életének 
tán a legfőbb jellemzője. A gyárban dol-
gozó, alkalmazott Tar állása megszűnt, 
munkanélkülivé vált – ám írói munkás-
sága és kétségbevonhatatlan ismertsége 
azzal kecsegtethette, hogy át tud válta-

ni egy értelmiségi életformára. Ezt a – 
voltaképpen meginduló, s egyáltalán 
nem lehetetlen – váltást törte ketté ügy-
nökmúltjának nyilvánosságra kerülése, 
s ezután Tar egyre inkább elveszítette 
a nyilvánosságnak azokat a fórumait, 
amelyek korábban, úgy tűntek, a ren-
delkezésére álltak. Aligha véletlen, hogy 
ennek megragadhatók a poétikai nyo-
mai is. Margócsy István kritikája, amely 
a Nóra jön kötetről szól formailag, va-
lójában azonban az egész, addigi élet-
mű dinamikáját megkísérli röviden le-
írni, még egy nyitottnak látszó írói pá-
lya elbizonytalanodásáról beszél (s igen 
kevéssé enyhített szigorához nyilván ez 
a helyzet is hozzájárult). Ő azt mond-
ja összegzésül : „a leleplező, számonkérő, 
indulatos szociologizálásból, íme, nem 
volt lehetetlen eljutni az érzelmes tár-
cák konvenciójáig.”12 A lezárult pályára 
vonatkozó – tehát más távlatot jelentő 
– áttekintések egyik legjobbika, Már-
ton László interjúja arról beszélt, hogy 
az író pályáján két töréspont figyelhető 
meg. Az első a viszonylag kései indulás 
után ragadható meg (ez most szempon-
tunkból nem érdekes, noha egyáltalán 
nem közömbös), a másik pedig a lelep-
leződés után mutatkozik meg. Ezt Már-
ton az utolsó, Tar életében megjelent 
kötetében, Az alkuban érzékelte. Így fo-
galmazott : „Ezek a szövegek egyrészt az 
egyéniség dekoncentrálódását és szét-
hullását mutatják, másrészt elmennek 
a publicisztika és a szélsőséges hatásva-
dászat felé.”13 Márton László ezt az élet-
mű végpontjaként fogta föl.

Pedig nem az volt.
Igazából most látjuk a pálya végét, 

ennek a jelen recenzióban bemutatan-
dó kötetnek köszönhetően. Ez a vé-
konyka gyűjtemény több dolgot is de-
monstrál.

Pályája utolsó szakaszában Tarnál 
végbement egy igen jelentős médium-
váltás : egy internetes újság számára kez-
dett el írni. Feltűnő viszont, hogy ez 
a tény mennyire nem alakította át írói 
módszerét, s még csak a műfaji prefe-
renciáit sem : számára ez csupán külsőd-
leges, az írás megjelenési helyét módo-
sító változásnak tűnhetett, nem pedig 
az írástechnika lényegét illető módo-
sulásnak. Tarnak ezek az utolsó írásai 
meghatározott terjedelmű tárcák, pedig 
a terjedelemnek az internetes publiká-
ciók esetében nincs igazán lényeges sze-

repe : a hosszabb írás is kényelmesen el-
férne. Tar azonban betartotta a tárcaírás 
szigorú terjedelmi szabályait, az sejthe-
tő, ő ezekben az esetekben is flekkben 
számolt, ahogyan ezt korábbi publiká-
ciós gyakorlata alapján megszokta.

Az is valószínűsíthető, hogy el sem 
olvasta korábbi, megjelent szövegeit. 
Ezt a kísérőtanulmány egyenesen ki 
is mondja (122.), de a kötet olvastán 
amúgyis nyilvánvaló lesz. Ennek re-
mek példáját a kötet sajtó alá rendező-
je megfelelően exponálja is : ha össze-
vetjük a Levelet hozott a posta és Végki-
elégítés című írásokat, úgy tűnik, mint-
ha ugyanannak a novellának két variá-
cióját olvasnánk. S valóban. Ahogyan 
a kísérőtanulmány megadja a megfej-
tést : „a két írás megjelenése között két 
hónap telt el, többnyire hallgatással, 
pedig ezek előtt és után is igyekezett 
tartani a megbeszélt heti leadási ren-
det. Abban a két hónapban Tar Sán-
dor a pszichiátrián volt, s gyógykeze-
lését követően egyszerűen nem emlé-
kezett arra, hogy korábban már meg-
írta ugyanazt a sztorit.” (121–122.) Az, 
hogy Tar újra megírta az egyik tárcáját, 
önmagában is igen izgalmas textológi-
ai (sőt, alkotáslélektani) elemzéshez kí-
nál anyagot.

Az is feltűnő, hogy ezt a médium-
váltást Tar aligha felszabadító hatású, 
új lehetőségnek érezte : az írások alapján 
úgy tűnik (s a sajtó alá rendező kom-
mentárjai is ezt erősítik), a marginali-
zálódás teljessé válásaként foghatta föl 
ezt a kényszerű lehetőséget. Legalábbis 
erre utal, hogy mennyire nem törődött 
ezekkel a szövegeivel, nem gondosko-
dott megőrzésükről, s nyoma nincs an-
nak, hogy bármit kezdeni akart volna 
velük. Például nem mutatkozik meg se-
hol egy újabb kötet körvonalának a tu-
datos megteremtése. Mintha Tar csu-
pán valamiféle, az életet egyáltalán le-
hetővé tevő bevétel ellenértéke terme-
léseként fogta volna föl a tárcák írását.

Mondhatnók tehát : ennek a vékony 
kis kötetnek a legfőbb tanulsága vala-
hol itt, az alkotáslélektan és a médium-
használat érintkezési pontján keresendő.

S ha innen nézzük, akkor nem is lé-
nyeges, hogy a kötet egésze még csak 
nem is jó.

Bár ezt a kategorikus kijelentés aján-
latos rögtön árnyalni. Tehát pontosab-
ban : ezek az utolsó írások nem első-
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sorban esztétikai megítélést igényelnek, 
s ha mégis ezt alkalmaznók, jelezni kel-
lene, mennyire egyenetlenek a szöve-
gek. Ami persze azt is magában foglal-
ja, hogy akadnak köztük kiváló írások 
is, de hát nem mind ilyen.

A tárcák sorozata összességében vi-
szont azt mutatja, hogy Tar írói ösztö-
ne még ebben az utolsó, széthulló idő-
szakában is pontosan működött. Egy-
részt a tárcák szerkezete feszes, poentí-
rozásuk jó ritmusú – másrészt szinte 
automatikusan elkezdenek a szövegek 
egy nagyobb ciklus részeiként működni. 
Erre utal az állandó, esendő és veszendő, 
nyomorult főhős (Vén Ede), valamint 
az állandó helyszín, a Potya nevű kocs-
ma – ez utóbbi pedig szinte természe-
tesen hozza magával a kocsmai társaság 
jelenlétét is. Ez az írói szituáció masszív 
és sikeres előképre mutathat vissza Tar 
pályáján : a novellaciklus nagyobb epi-
kai konstrukciójának figyelemre méltó, 
sikeres megvalósulása A mi utcánk című 
kötet volt.14 Hangsúlyoznám : nincs szó 
arról, hogy Tar itt meg tudná (vagy akár 
csak akarná) csinálni ezt a műformát. 
Éppen ezért figyelemre méltó, hogy 
szinte automatikusan ennek körvona-
lait vázolja föl – mintegy olyan nyers-
anyagot hozva létre, amelyből valóban 
kialakulhatott volna egy ilyen kvázi-re-
gény. Ennek megírására azonban sem 
ereje, sem ideje nem volt már.

S még egy fontos részletre érdemes 
felfigyelni : az egyik történetben Tar re-
agál saját ügynöki mivoltának a vissz-
hangjára is. Porcsin Zsolt erre is fel-
hívta a figyelmet : A poloska című tár-
cában (57–58.) a kocsma közönsége 
meg akar győződni arról, hogy Vén 

Ede nem hallgatja-e le őket, de a vizs-
gálat komédiába fullad : poloska he-
lyett csak bolhát találnak rajta. A po-
loska szó kétféle konnotációjával való 
játékra épülő írás azért érdekes, mert 
ez tekinthető az egyetlen írói reakci-
ónak az ügynöki lelepleződés mikro-
környezeti hatására : Tarnak az ellehe-
tetlenülése ugyanis alapvetően abban 
az írói-értelmiségi közegben követke-
zett be, amelybe másodlagosan került 
be, ám arról szinte semmit nem tu-
dunk, hogy közvetlen, nem-értelmi-
ségi ismerősei körében is stigmatizáló 
hatású volt-e a lelepleződés. Nem cso-
da, hogy ez utóbbiról voltaképpen egy-
másnak ellentmondó legendák kerültek 
forgalomba, s ezek egyikének sem tör-
tént meg a visszaigazolása. Keresztury 
Tibor nekrológjában a következő szavak 
olvashatók : „Egy-két pályatársán, deb-
receni barátján kívül csupán azok tar-
tottak ki mellette, akiknek legfeljebb 
annyi fogalmuk volt róla, hogy szabad 
idejében írogat : a Kishegyesi út kocs-
máinak törzsvendégei. Mindvégig kö-
zéjük tartozott. A magunkfajta irodal-
mi bohócokkal szemben ők voltak az 
igazi társai.”15 Darvasi László viszont 
úgy vélte : „Azt beszélik, amikor kide-
rült a besúgó múltja, dühödt mozdu-
lattal zavarták ki kedvenc kocsmájából, 
törzshelyéből, történeteinek állandó 
forrásából.”16 Tudni – nyilván – egyi-
kőjük sem tudta, mi és hogyan történt, 
s az egész történetre saját narrációjuk 
hézagtalan kiépítéséhez volt szükségük. 
Most azonban annyit már látunk, ma-
gát a szituációt Tar hogyan ábrázolta : 
az ő tárcájának beállítása voltaképpen 
egyik írói verziót sem hitelesíti. Ami ott 

szerepel, az inkább egy harmadik eshe-
tőség : nem történik meg a kiutasítás, de 
arról sincs szó, hogy a hír ne jutna el 
ehhez a kocsmai közeghez. Persze, Tar 
tárcájából nem arra nézvést kapunk fel-
világosítást, hogy mi is történt ; ez leg-
följebb azt mutatja, az író milyen képet 
akart sugallni saját alteregója és közvet-
len, kocsmai környezete kapcsolatáról. 
Márpedig ez nem a kitaszítást mutat-
ja. S ennek a verziónak inkább szépírói 
hitele van – de az feltétlenül.

Merthogy a tárcák legjobb darab-
jai mégiscsak Tar igazi írói kvalitása-
it mutatják.

S innen nézvést a pálya végét, más 
látszik ebből, mint amit Margócsy Ist-
ván és Márton László annak idején (per-
sze, más perspektívából s más anyagot 
vélve utolsónak) összegzett : az életmű 
vége nem érzelmes és szentimentális szö-
vegekből áll, s ezeken a tárcákon nem 
érződik a formai-szerkesztési szigor fel-
lazulása sem. Nemcsak hangulatilag, ha-
nem világértelmezésük alapján is mél-
tó folytatói a legjobb Tar-novelláknak. 
Noha éppen azért megrendítőek, mert 
oly annyira esetlegesek, póztalanok és 
már létezésükkel is a reménytelensé-
get sugallják : olyan írások, amelyekkel 
írójuk már nem akar kezdeni semmit.

Ebből a státuszból emelte ki őket ez 
a kései publikálás.

Nagyon jó, hogy ez megtörtént.
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