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Harsányi Mária

KÖSZÖNETTEL  
– T. T.

Soha nem mulasztotta el a borítékba ten-
ni az aláírt szerződése mellé a kis cédu-

lát, amin ez állt: „Köszönettel, T. T.” Pedig 
mi tartozunk neki óriási köszönettel, akikkel 
megosztotta egy-egy társasköri estén gyé-
mánttisztaságú gondolatait az irodalomról, 
az életről. Elkezdett egy mondatot, és mire 
a végére ért, máris valóságos szellemi uta-
zásban részesítette a hallgatóságot, és ez így 
ment mondatról mondatra. Megbabonázva 
hallgattuk…

2008 óta vagyok az Óbudai Társaskör veze-
tője, azóta rendszeresen dolgoztunk együtt, 
ám Tamás már a múlt évezred vége óta 
fel-fellépett nálunk. 2010 és 2017 között nyolc 
irodalmi estet szerkesztett és vezetett a Tár-
saskörnek. E-mailben tartottuk a kapcsola-
tot. Most újraolvastam a levelezésünket. Ha 
elvállalta a felkérésemet, márpedig mindig 
elvállalta, attól kezdve teljes figyelemmel 
volt az ügyünk iránt. Először is megírta 
az est címét és hozzá az ajánlószöveget, az-
tán javaslatot tett a színészekre, vagy konkré-
tan kért valakit, vagy csak a korukat, nemü-
ket határozta meg. A műsortükröt azután ve-
lük és a zenei szerkesztővel egyeztetve készí-
tette el. Nagyszerű, kifejező címeket tudott 
adni. Ilyeneket: Egyperces évszázad (2012. 
április 2. Örkény István 100); Táncol a hold 
(2013. április 11. Weöres Sándor 100); Na-
gyon messze és egészen közel (2014. novem-
ber 9. Holokauszt Emlékév); Mécsesszemű 
remény (2016. október 13. Emlékezés 1956-ra).

Ajánlószövegei is külön kis gyöngyszemek 
voltak. Az utolsó fellépése 2017. április 21-ére 
esett: Nagy úr a szó – Esterházy 67. Álljon itt 
ennek az estnek a Tamás által írt ajánlása:

„Esterházy Péter 2017. április 14-én lenne 
hatvanhét éves. A 67: prímszám (a 2017 is 
az). Esterházy, „a kiugrott matematikus” 
sokszor írt a prímszámokról (vö. Tizenhét 
hattyúk) és sokszor írt születése napjáról (vö. 
Egy nehéz nap éjszakája). Az író műveiből ké-
szülő összeállítás vezérgondolatául a szüle-
tést és az egyediséget választja, tárgyául pe-
dig a különöst, a meghökkentőt: mindazt, 
aminél nem lehet nem elidőzni. Azokat a 
szövegeket, amelyekben az egyszeri kerül 
középpontba. A véletlen, a sejtelem, a para-
doxon. S nem emlékestre várjuk az érdeklő-
dőket, nem a sötét árny vetül rá: Esterházy 
Péter 67 éves lenne. Nem. A „Nagy úr a szó” 
cím alatt ez áll: Esterházy 67. Hat van hét.”

Ezen az esten egy különös, nagyon kifejező 
jelzőt használt Esterházy Péterre: egybelátó. 
Magyarázatként pedig azt mondta, hogy Es-
terházy az írásaival megtanított minket egy-
belátva gondolkodni hazáról, családról, ön-
magunkról és egyáltalán mindenről, s ez 
olyan ajándék, amiért elegendő és teljes kö-
szönetet nem tudunk mondani.

Az est után ezt a levelet kaptam tőle:

„Kedves Pihe,
köszönöm a meghívást és a körvonalazódó 
lehetőségeket. Remélem, ma nem vallottunk 
szégyent. Általában jónak tűnik a visszhang 
– sokan megszólítottak, a Kéhliben, ahová 
beültem, az est számomra ismeretlen négy 
vendége áthívott asztalához. (…) 

Szeretettel: T”

Kedves Tamás, engedje meg, hogy én is ez-
zel a különös jelzővel illessem Önt: egybe-
látó. Hiszen ezeken az esteken Ön is egybe-
látásra tanított minket. Az irodalom, az élet, 
a világ egybelátására. Ez olyan ajándék, ami-
ért (most szintén az Ön szavait használva) 
elegendő és teljes köszönetet nem tudunk 
mondani…

Szeretettel: Pihe (Harsányi Mária)
Köszönettel: Óbudai Társaskör

Erős Zoltán

A TALÁNYOS TARJÁN TAMÁS

Évtizedeken át kedvelt szokásunk volt, hogy a hagyományos levél-
váltás helyett gyakorta saját készítésű keresztrejtvényekkel, fur-

fangos fejtörőkkel üzentünk valami fontosat egymásnak. Tamás – kis-
gyermek korától szenvedélyes rejtvényfejtő és -készítő lévén – imádott 
rébuszokban írni, miközben a talányosság egyáltalán nem volt jellem-
ző a verbalitására. Kivételes szóbeliségét, nyomdakész fogalmazását – 
akár a művelődési házak könyvbemutatói pódiumairól, akár az egye-
temi katedráról, a rádió mikrofonjai vagy a televízió kamerái előtt 
beszélt – a sokszínűség, az élvezhetőség 
mellett a közérthetőség, az egyértelműség 
és a világosság jellemezte.

Egy 1997-ban adott interjúban fogal-
mazta meg rejtvényszerkesztői ars poeticá-
ját (ez is volt neki, annyira komolyan vette 
a rejtvényírást): „A rejtvénykészítés nem 
földi tevékenység. A legrégebbi gondolko-
dók is tisztázták már ezt. Van ebben égi, 
túlvilági jelleg, hiszen ez az egész – éppen 
a rejtély folytán – titokzatos. El is akarsz 
mondani, meg titkolni is akarsz valamit.” 
A rejtvénykészítést irodalom-népszerűsítő 
és -közvetítő tevékenysége részének tekin-
tette. Bizonyság rá a nyomtatásban megje-
lent rejtvényeinek saját maga által össze-
gyűjtött vaskos kötete. Elképesztő teljesít-
ményről tanúskodik a gyűjtemény: a macs-
kakedvelők magazinjától az általam szerkesztett Színes RTV műsorúj-
ságon át a Fülesig bezáróan közel tízezer rejtvényábra sorakozik ebben 
az egyedülálló, sajátos könyvben. Egy pillanatra magam is elcsodál-
koztam: a kortárs irodalom sok elfoglaltsággal járó folyamatos megis-
mertetése és a szinte napi szereplések mellett mikor maradt ideje Ta-
másnak a rejtvényekre. De hamar csalárdságon kaptam magam. Ha 
valaki, akkor én tudom a titkot, hiszen tanúja voltam a Spéter Erzsé-
bethez történő miami repülőutaknak, a hazai, vidéki vonatozásoknak, 
amelyek során Tarján Tamás rejtvények tucatjait készítette…


