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című dolgozata. A magyar irodalom történetei című kronologikus tanulmánygyűjte-
mény I. kötetének (2007) megszerkesztésben jelentős szerepet vállalt, akárcsak a Gintli 
Tibor főszerkesztésében megjelent Magyar irodalom (2010) reneszánsz és barokk 
kori részeinek megírásában.

Eközben elkészítette és folyamatosan bővítette a Szelencét (Ó szelence. A 17. századi 
magyar nyelvű költészet online szöveggyűjteménye, szerk. és kiad. Orlovszky Géza, 
Budapest, ELTE–RMIT, 2004–2017., http://szelence.com). (Első változatának hiva-
talos lektora lehettem.) Ez nemcsak az egyetemi hallgatóknak nélkülözhetetlen háló-
zati szöveggyűjtemény, de a források tekintetében a korszak iránt érdeklődők számára 
a legkönnyebben és leggyorsabban használható szövegkorpusz. Ahogy látom, az újab-
ban megjelent értelmezések, adatok, magyarázatok az idő múlásával beépültek az 
anyagba, a régebbi publikációk és magyarázatok kiegészültek a RMKT-kiadásokat 
pontosító, helyesbítő tudásanyaggal.

2015-ben jelent meg az Adriai tengernek Syrenaia. Ez tekinthető a textológus 
Orlovszky Géza fő művének, egyben a régi magyaros szakma egyik legfontosabb és 
legjelentősebb alkotásának is. Itt teljesedett be a régi szándék és koncepció: a Syrena-
kódex és az 1651. évi bécsi Syrena-kiadás párhuzamos szövegközlése, lapalji szöveg-
kritikai jegyzetekkel ellátva (Zrínyi Miklós költői művei, I., s. a. r., bev. Orlovszky 
Géza, ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék, Budapest, 2015.). A kötet a 
Klaniczay Tibor által alapított, majd Kovács Sándor Iván által szerkesztett Zrínyi 
Könyvtár sorozatnak a felélesztése is egyben. Az 545 lapos könyvhöz részletes, a kri-
tikai szövegkiadáshoz minden fontos információt tartalmazó előszó és bevezető ta-
nulmány járul, melyben a szerkesztő többek mellett köszönetet mond közreműködő 
hallgatóinak, s már megfogalmazódik a jegyzetkötet elkészítésének terve is. Talán 
nem Orlovszky Géza tehetett róla, hogy e különleges szakmai értékkel bíró, valószí-
nűleg kis példányszámban megjelent kötet manapság igen nehezen férhető hozzá.

Egyik utolsó szakmai szereplése volt az MTA BTK Irodalomtudományi Intéze-
tében megtartott előadása Az értelmezés hatalma III. A kora újkori kéziratos nyilvá-
nosság működésének módszertani kihívásai és tanulságai című konferencián. Másodlagos 
írásbeliség a 17. században című előadása meghallgatható a Ménesi úti intézet hon-
lapján. Közvetlenül egymás után adtunk elő, az előadás halk szavai közben felvillant 
bennem az egykori hallgató képe, azon a bizonyos nyolcvanas évekbeli szövegolva-
sási órán: akkoriban feltámadt szakmai érdeklődéséhez mindvégig hű maradt.

Géza sok maradandót alkotott rövid életében, és szinte minden rábízott, elvállalt 
vagy akár maga által eltervezett feladatot maradéktalanul elvégzett, megoldott. Csak 
azt nem, amit a „véletlen halál” már nem engedett meg számára. Kihasználta szűkre 
szabott idejét. Gyászjelentésén (Bodnár Krisztától tudom, hogy az első Zrínyi-kiadás 
keretdíszét imitálja a szegélydísz) olvasható az egykori faliszk nyelven megörökölt 
mondás: „Foied vinom pipafo, cra carefo” – ma bort iszom, holnap nem lesz. Mély fáj-
dalom mindannyiunk számára, akik ismertük, hogy a „holnap” már nem adatott meg 
számára.

Hargittay Emil

Tarján Tamás (1949–2017)

Tarján Tamás, kedves kollégánk és barátunk 2017. szep-
tember 24-én 68 éves korában elhunyt. Ezt a mondatot, 
amikor leíródik, még nem kíséri, még nem kísérheti 
búcsú. El kell telnie valamennyi időnek, hogy múlt 
időben, befejezettséggel gondoljunk rá, ha erre egy-
általán képesek leszünk. „A búcsút – írja Tandori 
Dezső, Tamás kedvenc költője – még mi nem ismer-
jük, legalábbis a hosszútávút”.

Tarján Tamás 24 évesen kezdett tanítani a Mo-
dern Magyar Irodalomtörténeti Tanszéken és haláláig 
a Tanszék oktatója maradt. Kötődését jelzi, hogy nyug-
díjba vonulása után is szívesen vállalt órákat. Az iro-
dalmat és a színházat életanyagaként szenvedélyesen szerette. Ez a szenvedély sugár-
zott belőle minden pillanatban, amikor a katedrán állt, vagy a szemináriumi terem-
ben a hallgatókkal beszélgetett. Emellett kollégái között is kiemelkedő olvasottsága, 
emlékezőképessége és a jelen idő teljes megragadásának, megélésének igénye tették 
őt feledhetetlen tanárrá. Habár nagyon sokat írt, igazi műfaja a szóbeliség volt. Iro-
dalomközvetítőként a legnagyobbak közé tartozott. Olyan szerep ez, amelyet sem 
a tudományos, sem az irodalmi közélet nem becsül eléggé. Pedig rendkívül fontos, 
különösen egy olyan korszakban, amikor a kortárs irodalom olvasóinak köre folya-
matosan szűkül, és amelynek tudományos nyelvei gyakran leküzdhetetlen megértési 
nehézségek elé állítják az irodalom iránt érdeklődőket. Tarján Tamásnak megvolt 
a képessége ahhoz, hogy az igényességből mit sem engedve a közvetlenség hatásával 
adja át, mutassa fel az irodalmi élményt, amelynek a formája számára végső soron 
nem az elvont tudás volt, hanem sokkal inkább az élet törékenységének, nevetséges 
hétköznapiságának, foszló, málló és mégis múlhatatlan misztériumának, kimeríthe-
tetlen nagyszerűségének érzékelése a nyelvben mint anyagban, a műalkotásban. Nem 
véletlen, hogy amikor egyik utolsó nyilvános előadásában a szavak csonkolásáról, a de-
poetizálásnak erről a durván a nyelvi anyagba metsző eljárásáról úgy beszélt, mint va-
lamiféle orvosi beavatkozásról, azt szemléltette a rá jellemző előzékenységgel, hogy 
a nagy költészetben a lefelé stilizálást mindig a felemelkedés rejtőzködő vágya élteti. 
Az irodalomban a felfelé vezető út lefelé indul. A komolyhoz, a tragikushoz csak hu-
morral felvértezve lehet eljutni. Ennek a belső tudása csupán az utolsó években, az 
utolsó hetekben halványult el benne, amikor kedélyét egyre inkább olyan sötétségek 
szállták meg, amelyeket már nem ellenpontozhatott semmiféle derű. Mindaddig el-
kötelezett és lelkes tanító maradt, akinek különös érzéke volt a formákhoz. Nem 
csupán az irodalmi formákhoz, szélesebb értelemben véve a hagyományhoz mint 
formához, aminek az erejét érzékelve lett és maradt az irodalom, a színház embere. 
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Tarján Tamás olyan időkben került a Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszékre, 
amelyek nem kedveztek az olyan elfogulatlan, minden hősi póz nélkül is a saját 
mércéjük szerint élő személyiségeknek, mint amilyen ő volt. Tamás mindvégig meg 
tudta őrizni teljes elkötelezettségét a tanítás, a barátok és a hallgatók iránt, ugyanakkor 
következetesen független maradt az akadémiai és az egyetemi világ hierarchiájától. 
Ezt a függetlenséget a maga képére formálta. Dacos önállítása néha nehezen meg-
közelíthetővé tette, de az egyetem eszménye iránti lojalitása soha nem csorbult. Már-
pedig az eszményt és jövőjének reményeit aligha őrizheti meg más, mint az elköte-
lezettség és az önállítás személyes változatai. 

Tarján Tamás esetében az önállítást is szó szerint, közvetlenül kell értenünk. Kevés 
egyetemi ember lehet, aki nála többet állt színpadon, pódiumon, katedrán. Belső 
világát azonban csak kevesek előtt tárta föl. Rengeteg befejezetlen beszélgetés maradt 
utána, halála ezért különösen fáj.

Búcsúzni így most még nem tudunk Tőle. Tandori Dezső Körjáró ballada című 
versének utolsó soraival gondolunk rá, melyeket jellegzetes gesztusaival kísérve 
sokszor idézett. Ezekbe a sorokba most már ő is beköltözött velünk maradva, eltű-
nőben. Nehéz e sorokat nem az ő hangján, az ő hangsúlyaival hallanunk:

AJÁNLOM 
balladám a körnek,
mely a napot viszi az égen,
mely ha néha kissé legörbed,
csak meg is tágul észrevétlen:
Nagy Közönsége, itt vagyunk,
mondhat-e ennél bárki többet?
Míg tudunk, lemaradozunk:
hol a tűnők tovapörögnek…

Schein Gábor

Tarjányi Eszter (1962–2017)

Tarjányi Eszterről múlt időben írni, a szakmai-tudo-
mányos nyilvánosságban a műfaj kívánta objektivitás-
sal szólni róla – maga a paradoxon. Egyszerűen elfo-
gadhatatlan, nem életszerű ez az újfajta, új minőségű 
párbeszéd közöttünk, amely immár nem két élő em-
ber, kolléga és kolléga, barát és barát, hanem az írásait 
újra- és újralapozó olvasó és közte, a már csak mű-
veiben élő alkotó között áll fenn. Hogy ez már nem 
a szinte mindennapos, húsz éve megszokott folyama-
tos beszélgetés közöttünk, hanem emlékezés róla, és 
hogy válaszok tőle már csak okos, lényeglátó szövegei-
nek értő olvasata révén érkezhetnek. Bár a szakfolyó-
irat jellege objektív hangnemet követel, és Tarjányi Eszter jellemző fanyar humora is 
tiltaná, mégis le kell írnom, hogy túlságosan „a mi szívünkhöz közelálló” volt ahhoz, 
hogy tárgyilagosan tudjak-tudjunk emlékezni, fájón rövidre szabott pályáját ösz-
szegezni. Élete első és egyben utolsó munkahelye kis létszámú közösségét, de az iro-
dalomtörténészek tágabb körét is sokkolta váratlan halála. Hiszen két héttel előbb 
még egy erdélyi, marosvásárhelyi Arany-konferencián adott elő különböző egyete-
meket képviselő kollégáival, és csak egy hónap múlt el az MTA Arany-ülésszakán 
jelentős visszhangot kiváltott előadása, valamint a Petőfi  Irodalmi Múzeum szak-
mailag általa mentorált jubileumi Arany-kiállításának megnyitása óta. Éppen mun-
kássága legaktívabb évében, a szakmai csúcsok felé közeledve szakadt félbe az élete. 
(2017 első öt hónapjában hét! különböző tematikájú konferencián adott elő, magyarul, 
angolul, németül. Eközben teljes, kötelező óraszámban tanított az egyetem BA, MA 
és PhD kurzusain.) Vizsgakötelezettségei miatt pedig a nyár elején az egyetemen is 
folyamatosan jelen volt.

A mai világ nyilvánosságának legfőbb tere, a Facebook hetekig közvetítette egy-
kori és jelenlegi hallgatóinak döbbenetét, elismerő méltatását. Egyik diákja ezt írta: 
„Min dig elbűvölt óriási szaktudása, és sosem felejtem el közvetlen és barátságos, mégis 
tekintélyt parancsoló megjelenését. Egyetemistaként mindig is imponált a »lazasága«. 
Egy olyan oktatót veszítettünk el, aki nemcsak tudományterületének egyik legjobbja 
volt, de aki a fi atalok nyelvén tudott szólni; valaki, aki egyszerre volt csodálni való 
tudós és hús-vér ember.”  Doktoranduszai egyike: „Mintha egy épp bontakozni induló 
gyökeremet hasították volna el. Nincs, aki hajtását többé nevelgesse, jótékonyan visz-
szametssze, öntözgesse, táplálja. Nem jön többé Esztertől email. Nincs meg többé az 
a biztonságos, meleg érzés, hogy bármivel megkereshetem, és órák múlva már meg is 
érkezzen a válasz. Nincsenek többé szikár és tűpontos tanácsok, virtuóz módosítási 
javaslatok, önzetlen segítségnyújtások.” Ez az illékony műfaj — amelyről 2000-ben 


