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T ar Sándor legelső megjelent szövege a későb-
bi recepcióra nézve meghatározó jelentőségű, 
sokan és sokáig ugyanis az író teljes pályáját 

(de az első néhány kötetet mindenképp) a szociográ-
fia felől vizsgálták, így az a Tar-szövegekről folyó dis-
kurzus egyik alapfogalmává vált. A Tájékoztató című 
szöveg a Mozgó Világ szociográfiai pályázatára szüle-
tett, és el is nyerte a megemelt első díjat. Az 1976-ban 
keletkezett írás végül a cenzúra miatt nem jelenhetett 
meg a folyóiratban, de Kenedi János szerkesztette Pro-
fil című szamizdatban helyet kapott, majd az 1989-es 
Tar-kötetbe (Miért jó a póknak?1) is belekerült, ekkor 
már Lehetőség címen. A harmadik megjelenés a deb-
receni Déri Múzeumhoz kötődik, 2017-ben fényké-
pekkel illusztrált, látványos, albumszerű könyv alak-
jában adták ki, tanulmányokkal, Tar naplójegyzeteivel, 
Szőke város című 1969-es versével és fotókkal kiegé-
szítve. A Tájékoztató vizsgálata azért különösen fontos, 
mert a pályakezdés, az irodalomba való belépés, a vi-
szonylag kései indulás (Tar Sándor 35 éves a megjele-
néskor) szövegének (újra)értelmezése, különböző di-
menzióinak feltárása a teljes életműnek is új értelme-
zési irányokat jelölhet ki, kiegészítheti a domináns és 
kissé leegyszerűsítő (noha semmiképpen sem félreér-
tésen alapuló) alapszólamot.

Az író 1967 és 1970 között egy drezdai gyárban 
(WEB Trafo- und Röntgenwerk) betanított mun-
kás, majd 1975 szeptemberétől 1976 szeptemberéig 
ugyanitt otthonnevelő, aki az NDK-ban foglalkozta-

tott magyar munkások szállóin igyekszik rendet tar-
tani és valamiképpen nevelni az ott élőket, például 
kultúrprogramok és közösségépítő összejövetelek se-
gítségével. A  közel négy év tapasztalatai alapján ír-
ja meg tárgyalt szövegét, melyben a munkásotthoni 
körülmények, az NDK-ban dolgozó fiatal magyarok 
helyzete kerül a középpontba. Az ottani élet- és mun-
kakörülményeket első kézből ismerő szerző láthatóvá 
teszi a borzalmas állapotokat, az agressziót, az erősza-
kot, az alkoholizmust, az igénytelenséget, a bűncselek-
ményeket, a depressziót, a sorozatos nemi erőszakot, 
egyszóval azt a deviáns életformát, amit a nagy remé-
nyekkel külföldre induló, többségében huszonéves fi-
atalok éltek. Tar Sándor a hivatalos propaganda elle-
nében tárja fel a valós körülményeket, címének meg-
felelően tájékoztat, reális képet akar a helyzetről, mi-
közben a hivatalos ideológia minden lehetséges mó-
don éppen elfedni igyekszik azt. (Írása éppen ezért is 
nem kerüli el a cenzúra figyelmét.)

A Tájékoztatót a legtöbb recenzió és tanulmány szo-
ciográfiaként tárgyalja, a kritika alapvetően megegye-
zik ebben, még ha vannak is olyan megjegyzések, me-
lyek szerint az író kiválóan mossa egybe a szépiroda-
lom és a szociográfia műfaját, eldönthetetlenné téve, 
hogy irodalommal vagy egy szociológiai/újságírói mű-
fajjal áll-e szemben az olvasó. Lakner Lajos a 2017-es 
kiadás bevezető tanulmányában (melynek már címe 
is a műfaji eldönthetetlenségre utal) „szociografikus 
írásnak”2, Weiss János „kritikai leleplező szociográfi-
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ának”3 nevezi, Kálai Sándor pedig elsődlegesen „iro-
dalmi szociográfiaként”4 határozza meg. Darvasi Fe-
renc kritikájában5 felveti, hogy nem képes irodalom-
ként olvasni a szöveget („Magam nem tudtam másként 
olvasni, mint szociográfiaként.”6), mely erős korlátok-
kal tekinthető csak szépirodalomnak.

Nemcsak a különböző irodalomtörténészek, kriti-
kusok explicit megállapításai, de a szöveg megjelené-
sének körülményei is magukban hordják az elsődleges 
szociográfiai értelmezést. A Tájékoztató eleve egy szo-
ciográfiai pályázatra készült, majd az, hogy nem enged-
ték kiadni, szintén a szociográfiai értelmezést erősíti, 
hiszen a szöveget nem fikcióként, hanem egyértelmű-
en valóságként értelmezték. A Miért jó a póknak? kö-
tetbe való felvétel azonban mintha a szépirodalom felé 
billentette volna a mérleget. A Déri Múzeum nagyala-
kú kiadványa kidolgozottság és esztétikum szempont-
jából a műalkotásként, azaz szépirodalomként való ér-
telmezést implikálja (a borítóterv, a grafika Vízvárdi 
András munkája), de a Tájékoztatót körülvevő szöveg-
tenger (a kötetnek csak egy kis része maga az első Tar-
szöveg), a naplórészletek, levelek, jegyzőkönyvek, be-
számolók közreadása mind a  szociográfiai olvasatot 
erősítik, hiszen valóságos dokumentumokkal, fotók-
kal bástyázzák körül az írást. Tar Sándor maga is érinti 
a szociográfia problémáját, a Tájékoztatót szociográfiá-
nak nevezi, és olvas is szociográfiákat, de Károlyi Csa-
bával készített 1999-es interjújából7 az derül ki, hogy 
maga sem pontosan tudja, mit jelent a műfaj: „Sejtet-
tem nagyjából, mi a szociográfia, de azt nem tudtam, 
hogy mi az – lehet, hogy most sem tudom pontosan. 
De amit leírtam, gondoltam, talán belefér ebbe a mű-
fajba…” Ráadásul ugyanebből a beszélgetésből az is ki-
derül, hogy Tar Sándor a műfajt elég szabadon keze-
li, és egyértelműen a fikció felé tolja el: „…az általam 
olvasottak nyomán úgy éreztem, hogy eléggé tág teret 
ad az írónak ez a műfaj, tehát lehet itt egy kicsit ka-
landozni, lehet dolgokat kitalálni is, nem kell riport-
szerűen mindent feldolgozni.”

Látható, hogy az elsődleges értelmezés szociográfi-
aként tekint a szövegre, ugyanakkor többekben is fel-
merül, hogy nem lehetséges azt egyetlen (és egyébként 
nagyon nehezen körülhatárolható) műfaji kategóriába 
besorolni. Lakner már említett tanulmányában más ér-
telmezési irányokat is kijelöl: „A Tájékoztató olvasha-
tó tehát szociográfiaként, metaforikus önvallomásként 
és az emberi kapcsolatok hiányáról, a végzetes egymás 
mellett élésről, az önreflexió hiányáról számot adó írás-
ként is.”8 Sinkovicz László írása9 pedig még erőtelje-
sebben veti fel, hogy a szociografikus felszín mögött 
talán még egyéb, vizsgálatra érdemes sajátosságok rej-
tőzhetnek: „…mert a felszíni struktúráján szociográ-
fiaként megjelenő szöveg valójában olyan narratív és 
retorikai stratégiákat alkalmaz, amelyek meglehető-
sen problematikussá változtatják ezt, de árnyalhatják 

az élet és életmű egymásba játszhatóságának lehetősé-
geit, illetve a referencialitás és szövegszerűség kérdése-
it más szövegekben is.”10

A  szociográfia a  társadalomtudomány „műfaja”, 
olyan szöveg, melynek célja valóság leképezése, an-
nak feltárása – egyértelmű, szabatos definíciója azon-
ban nincs. A magyar szociográfiai hagyománynak két 
nagy fénykora van a huszadik században, az első a har-
mincas években, a falukutató mozgalmakhoz kapcso-
lódó időszak, a „hőskor”, az irodalomtörténetben is 
számontartott (és ez már önmagában jelzi nemcsak 
Tar szövegeinek, hanem a szociográfia műfajának prob-
lematikusságát, átmenetiségét) nagy művek idősza-
ka. Ekkor született többek között Illyés műve A pusz-
ták népe, Nagy Lajostól a Kiskunhalom és Féja Géza 
jól ismert szövege, a Viharsarok is. A hetvenes évek 
a következő nagy időszak, a szociográfia reneszánsza, 
a Berkovits György által szerkesztett Folyamatos jelen 
című antológiában olyan szerzők írásai jelennek meg, 
mint Csalog Zsolt, Kőbányai János, Hajnóczy Péter és 
Tar Sándor. Nagyon érdekes, hogy Hajnóczy Az elkü-
lönítő című szociográfiája ebben a kötetben éppen Tar 
A 6714-es személy című elbeszélése mellé kerül, holott 
a két szerzőt alapvetően két teljesen más hagyomány-
hoz kötik: míg Hajnóczyt a szövegirodalom egyik ko-
rai képviselőjének, addig Tart, épp ellenkezőleg, a re-
alista kódhoz való visszatérés emblematikus írójának 
tartják. A szociografikus értelmezés persze egyáltalán 
nem alaptalan, véleményem szerint nagyon is releváns 
interpretáció, hiszen a Tájékoztató valóban egy jól kö-
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rülhatárolható társadalmi csoport életmódját mutat-
ja be tényszerű módon, dokumentumok, interjúrész-
letek felhasználásával. Képviselni igyekszik egy olyan 
csoportot, melyet igyekeznek elrejteni az emberek elől, 
vagy legalábbis a  valóságtól eltérően kommunikálni 
helyzetüket az állami propagandában.

Bár az elsődleges értelmezés továbbra is a szociográ-
fia felől kell, hogy megközelítse a szöveget, hasznos le-
het foglalkozni olyan értelmezésekkel is, melyek nem 
a  valóság, a  szociológia tudományos nézőpontja fe-
lől közelítenek hozzá. Tar valószínűleg nem csak tár-
sadalmi küldetéstudatból ír, megszólalásaiból és korai, 
hetvenes években keletkezett verseiből is nyilvánva-
ló, hogy írni akar, erőteljes írói ambíciókkal rendelke-
zik. Ezt a célját talán leginkább a szociológia irányá-
ból tudja teljesíteni, hiszen jól ismert, hogy sokáig kí-
vül esik az úgynevezett értelmiségi, művész körökön, 
gyári munkásként éli mindennapjait11. Egyébként pe-
dig a szövegek erejét és hatását is egyrészt abból a jó-
tékony feszültségből meríti, mely abból adódik, hogy 
a szociográfia és a szépirodalom határmezsgyéjén mo-
zog. Mindezek ellenére azért fontos, hogy a Tájékoz-
tatóban a szociográfia mellett más dimenziók is látha-
tóvá váljanak, mert az életmű egyik kiemelt pontjá-
ról, kezdetéről van szó, ahonnan a későbbi szövegek 
is interpretálódnak, így akár azok értelmezési kerete-
it és bejáratott ösvényeit is kiszélesítheti, ha erre a ko-
rai művére nem csupán mint szociográfiára tekintünk, 
és a korai Tar-kötetekben sem csupán a szociográfiai 
vonulatot keressük.

A több mint száz darab, számozott szövegdarabká-
ból felépülő szövegtest alapvető szervezőelve a radiká-
lis mellérendelés12, jegyzőkönyvekből, levelekből, in-
terjúkból vett idézetek egymás mellé helyezése, egyfaj-
ta montázstechnika alkalmazása. A legkülönfélébb ala-
nyok (orvos, munkás, otthonnevelő, diszkótulajdonos 
stb.) által elbeszélt, leírt szövegfoszlányok mindegyiké-
hez más perspektíva tartozik, egyik szövegtöredék sem 
emelkedik a többi fölé, ráadásul ezeket a szövegszilán-
kokat nem fogja össze egy jól körvonalazható elbeszé-
lői keret, olyan narrátor, aki értelmezné ezeket az egy-
más mellé szórt fragmentumokat. Tar elbeszélője néma, 
nincs önálló hangja, nem is reflektál a leírtakra. Szó-
ban elhangzott és lejegyzett, valamint eleve írott doku-
mentumokból összeállított szövegkavalkádot hoz lét-
re, átengedi magán az összes hangot, de ő maga nem 
bírható szóra, egyedül az elrendezés aktusában érhe-
tő tetten. Töredékekből építi fel a szöveget, mely sok-
kal inkább dokumentumok összessége, mint klasszi-
kus értelemben vett fikciós irodalom. Nem történetet, 
még csak nem is történeteket mond el, hiszen épp az 
a lényege, hogy nem mond semmit, csak felsorakoztat 
eleve kész dokumentumokat, interjúrészleteket (eze-
ket az interjúkat persze nagyrészt maga a  szerző ké-
szíti, de ennek nincs igazán sok köze az elbeszélőhöz), 

nem elemez, nem interpretál, nem reflektál. Mindösz-
sze annyi szervezőelvet érvényesít, hogy a részleteket 
valamiféle időrendiséget követve tárja fel – a munká-
sok kiutazásával kezdődik, majd az NDK elhagyásával 
végződik az írás. Az értelmezés nélkül az olvasó elé zú-
dított szövegdarabok más-más nyelvi regiszterhez iga-
zodnak, az interjú és a levélrészletek az élő megszóla-
lások, az élőbeszéd szerkesztetlenségét, az írott doku-
mentumokból vett darabok (ezek mindegyike idéző-
jelben van) jó része a Kádár-korszak hivatalos nyelvét 
idézik. Az alapvető kronologikusság mellett a montázs-
technika a legszembetűnőbb: a meglévő elemekből va-
ló építkezés, a „hozott anyag” újrarendezéséből adódó 
jelentéstöbblet megképződésére láthat példát az olvasó. 
Az egymás mellé állított részletekben gyakori az ismét-
lődés (hiszen az NDK-beli munkáséletnek megvoltak 
a visszatérő, nagyon jellemző élethelyzetei), és ez egy-
fajta dinamikát, ritmust kölcsönöz a szövegnek. Mind-
egy, kinek a nézőpontjából szembesülünk egy történet-
tel, annak a centruma nagyjából ugyanaz lesz (alkohol, 
erőszak, agresszió, igénytelenség), és ezek egymásutá-
nisága egyre erőteljesebbé teszi a hatást.

Az összerakás, összeszerelés gesztusában az ismét-
lődés uralkodik, különböző variációkban, más-más 
perspektívából, de rendre ugyanaz tér vissza, a  szö-
veg mégsem válik monotonná, éppen a megszólalás-
módok, a beágyazott szövegtöredékek különbözősége 
miatt. Mindössze három szövegdarab lóg ki jelentősen 
ebből a montázsból, ezek pedig nem véletlenül kerül-
tek kezdő és záró pozícióba. A legelső szöveg, a címet 
is (részben) megmagyarázó bevezető a Tájékoztató cí-
mű írás, melynek feladata, hogy felvilágosítsa a Kelet-
Németországba indulókat a rájuk váró lehetőségekről, 
állapotokról. A hivatalos álláspont, a tájékoztató szó-
rólapocska természetesen nem vesz tudomást a való-
di állapotokról, így kiemelése a szöveg elejére kizáró-
lag ironikusan értelmezhető. A másik paratextus nem 
mondandója tartalmában, sokkal inkább formáját, stí-
lusát tekintve tér el a szöveg többi részétől. A népdal-
szerű idézet mind a hivatalos kádári nyelv, mind a me-
lósok beszédmódjától eltér: „Indulok ködös messze-
ségbe / Gyönyörű istentelenségbe / Csattog a kegyet-
len távol / Valaki keresztet ácsol”. A bibliai értelmezést, 
Krisztus szenvedéstörténetét is az interpretációhoz kap-
csoló kis szöveg az otthontalanság, a hazától való tá-
volság problémáját veti fel hangsúlyosan, és bevezető 
helyzete előrevetíti az idegenbe szakadt vendégmun-
kások alapvető léthelyzetét is. Mindkét bevezetőként 
szolgáló paratextus (ha funkciójuk eltér is) azt támaszt-
ja alá, hogy tudatos szerkesztői munka eredménye ez 
az elsőre puszta egymás mellé helyeztett szövegdara-
bokból építkező írás. A  záró sorok („éhezek messze 
utak reménytelen céltalanságára / a  bizonytalanság-
ra / éhezek az éhezésre / szomjazok a szomjúságra…”) 
líraisága szépen keretezi a teljes szöveget és a remény-
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telenség, bizonytalanság alapvető léthelyzetként való 
értelmezését erősítik fel. Ez a bizonytalanság és célta-
lanság, reménytelenség tökéletes metaforája a szöveg-
ben megjelenő vendégmunkások NDK-beli életének.

Ennek a céltalanságnak, kaotikusságnak (melyben 
rendet legfeljebb a megérkezés és elutazás végpontjai 
jelentenek) strukturális szinten megjelenő metaforája 
lehet a Tar-szöveg alapvető rendezetlensége. Az egy-
másutániság, az egymás mellé helyezett szövegek az 
egymás mellé növő, célt vagy haladási irányt nélkü-
löző napok értelem nélküliségét tükrözik. De a mon-
tázstechnika ezen kívül akár az avantgárd felé is moz-
díthatja az interpretációt, még akkor is, ha az avant-
gárdnál és a szociográfiánál valószínűleg kevés dolog 
esik távolabb egymástól az irodalmi tudatban. A szö-
vegdarabok akár a „talált tárgy” (objet trouvé) irodal-
mi jelentésének is megfeleltethetőek. Nagyon jó pél-
da erre a Tájékoztató IV/7. szövege, mely nem más, 
mint egy munkások által hátrahagyott lakásról készí-
tett leltár13. A leltár hivatalos, jegyzékszerű és objektív 
kimutatás, leíró „műfaj”, mely abszolút tárgyilagosság-
ra törekszik, ebben a kontextusban mégis egész más-
hogyan viselkedik, egyértelműen irodalmi szöveggé vá-
lik, megtelik metaforikus jelentéstartalommal: „A kis 
szobában a lakók meztelen fotói a falon, amint éppen 
fecskendőt szúrnak magukba, lehunyt szemmel, kö-
röttük primitív, dilettáns rajzok erotikus tartalommal, 
a plafonon lábnyomok vörös festékkel, a sarokban egy 
kétméteres magyar zászló, előtte egy farönk, belevág-
va egy balta…” Az egyszerű leltár belép az irodalmi 
szövegek regiszterébe, a hétköznapi elemekből építke-
ző szövegben olyan összeköttetések jönnek létre, me-
lyek a szürrealista szövegekre emlékeztetnek. Ugyan-
így talált tárgyként működik az összes szöveg, kontex-
tusból kiragadva és egy új szövegkörnyezetbe helyezve. 
A Tájékoztató irodalmi határhelyzetét már sokan érté-
kelték, de elsősorban a szociográfia felől, ezt a pozíci-
ót akkor is megvizsgálhatjuk, ha a Tájékoztató szöve-
geit, legalább egy gondolatkísérlet erejéig a talált tárgy 
jelensége felől vizsgáljuk.

A talált tárgyak által felvetett esztétikai probléma 
kettős: egyrészt hangsúlyosan rákérdez a  művészet 
mibenlétére, másrészt pedig a művészetértés kultúrá-
ját, hagyományát is vizsgálat alá vonja.14 Az alkotó és 
a befogadó felől is problémákat vet fel, hiszen rákér-
dez arra, mettől meddig tekinthető valami műalkotás-
nak, mi a műalkotás belső lényege (rendelkezik-e egy-
általán ilyennel), másrészt pedig elgondolkodtat azon, 
hogy eleve másképp értelmezzük, olvassuk, szemlél-
jük-e azt, amihez műalkotásként közelítünk? Ha elő-
zetes tudással rendelkezünk arról, hogy valami műal-
kotás (például azért, mert kötetbe szerkesztik, ahogyan 
tette ezt Tar Sándor is a Tájékoztatóval, mikor helyet 
adott neki a Miért jó a póknak? című kötetében), ak-
kor egyértelmű a  kiemelés gesztusa, az alkotói gesz-

tus, melyet a befogadó nem hagyhat figyelmen kívül. 
Az objet trouvé művészeti környezetbe illesztése meg-
kettőzött beszédhelyzetet hoz létre, hiszen a keretezés 
gesztusa (kiemelés az empirikus valóságból) egyben egy 
imaginárius beszédhelyzet megteremtését eredményezi. 
A talált tárgy beemelése műalkotásként mutat be vala-
mit, ami valójában nem az, de a kiemelés és a beillesz-
tés miatt a befogadói elvárás megváltozik, a tárgy (je-
len esetben szövegtöredékek) metaforikus dimenzió-
ba helyeződik, így olvasásmódja, értelmezése is meta-
forikus jelentésrétegekkel gazdagodik. Tar Sándor Tá-
jékoztatója (leszámítva a már említett paratextusokat) 
ugyanezekkel a problémákkal szembesíti olvasóját, és 
ez a problémakör voltaképpen összefügg a szociográ-
fia kapcsán már érintett kérdéssel: valóságként vagy 
irodalomként olvassuk a szöveget? A szociográfia felől 
közelítők kérdése, hogy tudományos/újságírói munka-
ként vagy szépirodalomként tekinthetünk-e rá, nagy-
ban hasonlít az általam felvetett problémához: olvas-
hatjuk-e irodalomként az egymás mellé montázsolt 
jegyzőkönyvrészleteket, jelentéseket, beszámolókat?

Akárhonnan is közelítünk a  kérdéshez, a  köztes 
helyzet, az eldönthetetlenség adott, Tar Sándor első 
prózai szövege az eldönthetetlenség határmezsgyéjén 

Tar Sándor



80

ingázik, nem tud nyugvópontra jutni a befogadóban 
a kérdés, mit is olvas éppen. Irodalomként olvasva le-
het egyrészt a realizmus, az objektivitás fokozhatatlan 
megszólalásmódjának tekinteni (ezt erősíti a  későb-
bi kötetek realista kódja, az életmű értelmezése a mó-
riczi hagyomány folytatójaként), de talán az avant-
gárd megoldások, gesztusok felfedezése sem a  szöve-
gek teljes „félreolvasása”. A már említett, a 2017-es 
Tájékoztató kiadásában meg is jelentetett A  szőke vá-
ros mindenesetre alátámasztja ennek az értelmezésnek 
a  létjogosultáságát is, hiszen a  szöveget vizsgálva lát-
ható, hogy Tar nem a realizmus és nem is a próza felől 
kezdi meg irodalmi tevékenységét (még akkor is áll ez, 
ha ez a szöveg nem biztos, hogy kifejezetten erős alko-
tásnak tekinthető). A drezdai tartózkodás alatt, 1969 
májusában írott vers elsődlegesen egy német lányhoz 
írott szerelmi vallomás, de az egyes szám első személy-
ben megszólaló lírai én nemcsak erről a szerelemről, 
hanem a  kommunizmusról, Che Guevara haláláról, 
a lány öccséről, a hatvanas évek NDK-járól is beszél. 
A huszonkét gépelt oldalból álló, központozás nélkü-
li szabadvers a visszatérő ismétlésekre épít, nem oszlik 
strófákra, nincs szabályos szerkezete, inkább egyfajta 
gondolatritmus, vissza-visszaúszó sorok strukturálják. 
A  szürrealista szövegtechnikát (és egyébként Kassák 
nagy avantgárd versét, a Ló meghal, a madarak kire-
pülnek címűt) idéző írásban gyakoriak a különös szó-
alkotások („moha-szakállam/ madártojás szemem”), az 
asszociatív kapcsolódások: „Szarvas-hűs testű Sabine 
/ amaz egy párduc / szőke fenevad/ puskámmal lövöl-
döz szanaszét / égetett tábláimba / gyökérszobraimba 
/ anyajegyet az erdő szellemének arcába / lehunyom 
a szemem hogy ne lássam”. Ez a vers - még ha komp-
lex elemzését mellőzük is – első olvasásra nyilvánvalóvá 
teszi, hogy Tar Sándor kezdeti, kísérletező időszakában 
bőven volt hely az avantgárd eljárásoknak, és nem a re-
alizmus kódja felől tette meg első tapogatózó lépteit.15 
(Ironikus egyébként, hogy a vershez illesztett utóirat-
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Kolozsi Orsolya (Budapest, 1980) a Szegedi Tudomány-
egyetemen végzett magyar és összehasonlító irodalom-
tudomány szakokon, ugyanitt a Modern Magyar Irodalmi 
Tanszéken folytatott doktori tanulmányokat. 2021 óta 
a  Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa, Tar Sándor 
prózájával foglalkozik. Középiskolai tanár, kritikus.

ban, a „SZERETLEK SABINE” sorhoz kapcsolódó-
an megállapítja, hogy „elég lett volna ez az egy mon-
dat” – mintha későbbi prózapoétikai elveinek, a sűrí-
tettségnek, a kifejezésmód tárgyilagosságának első lé-
péseit látnánk készülőben.)

Ha megadjuk a  lehetőséget a  talált tárgyként va-
ló értelmezésnek, akkor a szöveg nemcsak társadalmi 
problémák középpontba állításával foglalkozik hang-
súlyosan (ez egyértelmű, és hangsúlyozom, hogy az ál-
talam felvetett gondolat nem érvényteleníti a szocio-
grafikus értelmezést, pusztán egy interpretációs lehe-
tőséggel egészíti ki azt), nemcsak a  valóságot szeret-
né megmutatni, de egyben rákérdez az irodalom és az 
irodalmon kívüli világ határára, reflektál a művészet 
mibenlétének, a  befogadás előfeltételeinek igen ösz-
szetett problematikájára is. Az irodalom és nem iro-
dalom problematikus zónájában elhelyezkedő szöveg 
avantgárd felőli olvasása azért is fontos lehet, mert az 
induló, az irodalmi köztudatba való megérkezést je-
lentő szöveg többszempontú vizsgálata talán a későb-
bi köteteknek, és elsősorban a klasszikus pályakezdést 
jelentő A 6714-es személynek az interpretációjához is 
további szempontokat adhat. Az, hogy az avantgárd 
egyes jegyeit magán viselő indulásnak van-e folytatá-
sa a későbbi szövegekben, természetesen már egy má-
sik tanulmány témája.   


