TARJÁN TAMÁS: KENGYELFUTÓ
Rokonszenves cimet választott bírálatait tartalmazó kötetének élére az újabb irodalom egyik
legalaposabb ismerője, legbeleérzóbb méltatója:
a kritikus valóban kengyelfutóként követi az
írót, s ha ezt teszi, akkor hiteles, hiszen nem tolakszik erőszakkal az író, a műalkotás és az olvasó közé.
Tarján Tamás elsősorban a színház szerelmese, bár a jelek szerint némelyik rendezés, elő
adás alaposan próbára tette hűségét és kitartását. Emellett azonban legalább ilyen fontos az a
tevékenysége, amellyel korunk irodalmi fejleményeit világítja meg, megértéssel, felelősség
gel kalauzolva az olvasót az értelmezés zegzugos útjain. Kezdettől fogva jellemezte magatartását a beleérzés és megértés szerenesés
adottsága. A modernnek mondható művek
megértése és értelmezése gyakran küzdelmes
feladat, komoly szellemi erőfeszítést kíván a
kritikustól, aki gondolkodásának eredményével
segíti az olvasót. A másik nagy pozitívuma
esszéinek és bírálatainak. hogy hiányzik belő
lük bármiféle mellékes szempont. amely nem is
egyszer tapasztalható. Tarján Tamás a versre
vagyaprózára összpontosítja figyeimét és nem
íróik hovatartozására. Es ez napjainkban érdeme a kritikusnak, s csak hasznára lehet az olvasónak, hisz előbb-utóbb ráneveli arra, hogy az
írásokban megjelenített értékekre, s ne másra figyeljen. S ha még egy pozitív tulajdonságát kellene említenem. feltétlenül jellemzéseinek találó
voltára irányítanám a figyelmet. Akár bőveb
ben fejti ki témáját, akár tömör jellemzését adja
műnek, életműnek, mindig a lényeget világítja
meg. Pár nyomtatott lap szól például Mándy
Stefánia költészetéről. de e rövid terjedelem is
elegendőnek bizonyult, hogy Tarján Tamás, némiképp az eddigi közvélekedést is módosítva
beleállítsa a költőnőt az irodalom folyamatába
és megmutassa lírája legkarakterisztikusabb jegyeit.
Akadnak bravúros telitalálatai. Ilyen a
Tandori számai. Tandori Dezső költeményeiben
igen sok számmal találkozunk, néha sakklépésekkel. máskor a szavak közé iktatva, így teljes
joggal kell számot vetni szövegszerüségük míbenlétével. Igaza van Tarján Tamásnak: a szám
idegenül hat a szavak között, váratlansága
azonban érdeklődést kelt, feladja a leckét olvasónak, kritikusnak. Tandori azonban - mint
ezt a róla szóló megvilágító tanulmány szerzője
fejtegeti - minden, az írógépen található billentyűnek betűértéket tulajdonít, nyelvi készlete tehát eltér attól, amit az irodalom- vagy a
nyelvtudomány annak vél, "klaviatúranyelvet"
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használ, s egyetlen számjegy megjelenítésével
többletet tud közölni. nem is szólva a számtáblákról.
Bármelyik írásával szembesülünk is, Tarján
Tamásnál mindig szembetűnik az adott szőve
gek meghaladásának igénye: a verses- vagy
prózakötetet az életmű egészébe illesztve
elemzi, s fejtegetéseinek mögöttese majdnem
mindig a kortárs irodalom, melynek legkülönfélébb áramlatait egyforma biztonsággal tárja
föl. Bár a mai irodalom elemzője egészen más
eszközökkel végzi az értelmezés műveletét,
módszerét és eredményességét Kosztolányi és
Schöpflin Aladár bírálataihoz lehet hasonlítani. Kosztolányira emlékeztet eleganciája és
nyitottsága, Schöpflinre biztonságos tájékoztatása. Kötetét tanulsággal, haszonnal forgathatja
mindenki, aki értő olvasója akar lenni az újabb
magyar irodalomnak, ajánljuk egyetemistáknak
is. (Pont Kiadó, Budapest, 2001)
RÓNAY LÁSZLÓ

EGYEDÜL

Székely János emlékezete
Jóllehet Székely János a határon túli magyar irodalomnak, az erdélyi kulturális hagyománynak
bizonyosan egyik legjelentősebb alakja, hazánkban írói életműve - talán csak a Caligula
helytartóját leszámítva - alig-alig mondható
szélesebb körben is ismertnek. Ezért a munkásságát és életútját idéző kötet nem pusztán az újraértő emlékezés amúgy sem könnyű feladatával szembesül: azt a nem kevésbé nemes hivatását sem tévesztheti szem elől, hogy a Székely
János-i alkotás- és gondolkodásmód művészi
sajátosságait mind többekkel ismertesse meg. A
kötet sokrétű fölépítése megfelelni látszik e feladatoknak.
A közel háromszáz lapos, fóbb vonalait
tekintve a szerzői életpályát követő könyv szerkesztői, Dávid Gyula és Szász László - néhány
apróbb bizonytalanságot leszámítva - biztos
kézzel válogatták össze a kötetbe fölvett írott
anyagokat és fekete-fehér fényképeket. A költő
ként indult Székely János versesköteteiből, önéletrajzi-vallomásos visszaemlékezéseiből. meditatív esszéiből éppúgy olvashatunk párat, mint
az általa írt vagy hozzá intézett levelek közül. A
közvetíteni és értelmezni hivatott válogatás
gerincét azonban a Székelyről írott korabeli és
újabban született kritikák, esszék. műelemzé
sek alkotják, s az életművet átfogóan bemutató-értékelő tanulmányt is találhatunk a gyűjte
ményben.

Az írások alapján közel sem egyoldalú kép
tárul elénk: megértésnek, kisebb-nagyobb félreértésnek és meg nem értésnek egyaránt tanúi lehetünk, mint ahogya korról, az időről időre
változó politikai-ideológiai nyomásról. a művé
szi és magánélet íróit és kritikust hasonlóképp
befolyásoló - kompromisszumokra vagy hallgatásra kényszerítő - közegéről is képet alkothatunk. Ezzel szorosan összefügg, hogy az értelmezések hangsúlyai többnyire az etikum
szférájára, a művekben kibontakozó magatartásformákra. érték és erőszak viszonyának bölcseleti érvényű elemzésére helyezödnek. noha
az öntudat kényszerítő korlátainak, tudat és bű
nösség egzisztenciális kapcsolatának és a folytatott esztétikai hagyomány mibenlétének az elvontabb értekezői szólamai is megjelennek az
írásokban.
Bizonyítandó,
Székely János
életlművét nem érdemes elfeledni. (Nap Kiadó,
Budapest)

BENGILÁSZLÓ

SZIn FERENC: SZUROMBEREK
KIRALYFI
Furcsa játékkal állunk szemben. Zavarba jövünk: kinek is szól ez a könyv? Mintha nem
csupán gyermekeknek íródott volna. Valószínű
leg mes élt történet, leírva. A fordulatokból ítélve talán még a gyerekhallgatóságnak is volt beleszólása: a szerző sokszor elidőzik az elbeszélés szempontjából lényegtelen, ámde kedves dialógusoknál.
Itt van a hagyományos mese minden eleme:
Szuromberek királyfi elindul a fogságba ejtett
Sziromka Mária királykisasszony kiszabadítására. Időközben újabb célok is adódnak: vissza
kell szerezni a békadínó csodálatos koronáját,
és meg kell menteni a rabságban senyvedé, békés óriásokat. Kalandok sorozata az út, minduntalan csodák segítik hőseinket. Mi sem természetesebb, mint egy tévéközvetítés az erdő
széli kemencében, amely tájékoztatja a felszabadító csapatot az elveszett királylány hollétéről.
A figurák felosztása a hagyományos mese szabályait követi: adott egy "jó" főhős, a minden
tekintetben "gavallér" Szuromberek, van megmentendő királylány, segítő csapat (Sziromka
Mária tétova, kedvesen esetlen alattvalói), és
velejükig romlott ellenségek: a lidérckirály és
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minisztere, a mókusfarkas. Megvan ameséhez
szükséges három jótett, aminek helyébe három
viszont-jótettet várhatunk. Gyerekléptékű, áttekinthető földrajzot kapunk: szomszédos kertek
uralkodói barátkoznak, a békadínó pedig az elhagyatott állomás királya és állomásfőnőke. A
kalandok során megjárjuk a vándorokkal a
mese összes dimenzióját: a földi út víz alatti világba vezet, majd a felhők feletti várban ér véget. (Világirodalmi felnőttmese?)
Ugyanakkor kortárs történet ez, a gyermek
számára is érzékelhető mai világot is beleesempészi a szerző. A bevehetetlennek tűnő tavi várat vízügyi ellenőröknek á1cázva közelítik meg
hőseink, a földalatti alagút veszélyes, hiszen
játékautomaták szegélyezik az utat, a felhőka
nyarvár ostromlóinak diadalt biztosító harcásza? eszköze a hajsütővas.
Es valami gyanús, felnőtti mégis van a történetben. Az egyetlen egyértelműen pozitív jellem Szuromberek, a segítő csapat többi tagja
vészhelyzetben gyávának bizonyul, hajlik a
megalkuvásra. Nem ritka az árulás: a hadsereg
annak szolgál, aki éppen felülkerekedik, felváltva segítik a lidérckirályt és Szuromberek királyfit. Lidércország négyfős ellenzéke sem következetes, a börtönben önigazolást írnak, nem tartanak ki elveik mellett, ha szorul a kapca, barátaikra hárítják a felelősséget. Köpönyegforgatók. Mindez amolyan mellékes felhangja a történetnek, az események peregnek tovább, a
gyerek valószínűleg tréfás fordulatként észleli
csak. A felnőtt olvasót azonban elgondolkeztatja a kesernyés, burkolt irónia.
Nincsen mese előző mese nélkül: régi történetek elemeinek felhasználásával jött létre ez a
regény. A stílus az, amelyegyedivé teszi: a szereplők beszélő nevei jellemábrázolások, a sokszor az eseménysort megakasztó terjengős párbeszédeket szójátékok élénkítik, önmagukban
való kis színpadi jelenetekként is felfoghatók. A
költő szintén előbújik: az ördögrája okozta látamások már-már szürreális versek.
A Szuromberek királyfi elgondolkodtató példája annak, hogy kihez és miről szól egy mai
magyar meseregény. Tudomásul kell vennünk,
hogy nem létezik kizárólag gyermekek számára
írott műfaj. (Jelenkor Kiadó, Pécs, 2001)
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