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           A SZÜLŐFÖLD 
 

A Székelyföld varázsát végre egyre többen 

fedezik fel. Az elszakított országrészek 

magyarságát kezdik megismerni.  

Valaha csodálkozva érkezett oda a kósza 

turista és megkérdezte, honnan tudnak 

magyarul? Élt az a keserű vicc is mely szerint: 

mikor lesz a székelyből román? Ha Budapestre 

érkezik!  Ma már sokan ismerik, hogy a magyar 

identitástudatot talán legjobban megőrző 

nemzetrész lakik ezen a gyönyörű, de könnyű 

sorsot nem ígérő tájon.  

A XII. században még egy gazdagabb 

délerdélyi vidék lakói voltak, de királyi döntéssel 

keltebbre kellett költözniük erre a keményebb 

sorsot ígérő vidékre, mert délerdélyi 

szállásterületükre II. Géza idegeneket telepített. 

Ezekből jött létre aztán az erdélyi szászság és mai 

napig Királyföldnek nevezik a helyet, melyet 

azonban már elhagytak egy kegyetlen nemzetiségi politika, meg a történelem játékai és saját tévedéseik nyomán. Mára 

már 5000, ha van belőlük a Szent Korona jóvoltából 1141 óta általuk birtokolt tájon. 

A székelyek magukkal vitték helyneveiket a későbbi székely székekbe is, míg a szászok sok székely helynevet 

elferdítve magukévá tettek. 

A székelység, mint határőr feladattal felruházott 

közösség, tehát katona, kollektív nemességnek örvendett. 

Idővel ezen belül is kialakult egy hierarchia a főemberek 

(primorok), a lovas, vagy lófő székelyek (primipilusok) és a 

gyalogszékelyek (pixidariusok) egyaránt szabad csoportja.  

Az évszázadok folyamán sok harcot vívtak ennek 

megőrzése érdekében s ezáltal voltak részesei Erdély három 

rendi nemzetének. Hadi érdemeik megszámlálhatatlanok. 

Harcoltak az erdélyi fejedelmek seregeiben, a vlach vajdák 

fő hadaiként a török ellen, Selenbergnél éppen Báthory 

Andrást támadva sértett 

jogfosztottságuk mián, és a 

Rettenetes Ivánt térdre kényszerítő Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király 

seregében éppen úgy mint Mátyás hadaiban a betörő oszmán-vlach rablóhadjárat idején 

Kenyérmezőnél vagy később Bem apó kedvenc katonáiként. Küzdöttek, fogytak és 

gyarapodtak. Érdekes módon örökké volt kibocsájtó képességük. Sajnos főleg kelet és dél 

felé, még a legutóbbi évszázadban is, mikor Bukarest városát építették. A népesedési 

statisztikák mai sovány adati között relatív ma is jobban állnak. 

Balladás világ ez. Tele hagyománnyal, ősi tudásokkal, kemény idők és kemény 

körülmények nevelte kemény emberekkel. Tehetségekkel. Itt született meg Tamási Áron is. 

Ő mondotta: „…ahol állandó a munka és örökös a gond, ott a lélek is kitartóbbá válik.” 

A székely eredetkérdés máig az érdeklődés középpontjában van.  

- Ami a legendákat és szájhagyományt illeti, ezek igen gazdagok. 

Ez nem véletlen, hiszen a mesebeli táj, a viharos történelem és a sajátos 

észjárású hagyományőrző székely nép, melyet oly sokszor ért sérelem 

nemzeti büszkeségében, bőségesen szülhetett balladás történeteket. 

A legismertebb és legfontosabb a Csaba legenda, mely szerint 

Attila fia Csaba, maradék hunjaival a Mezőségen, vagyis a Csigla 

mezején át erre vonult vissza és seregének egy része hátra maradt a Keleti 

Kápátok völgyeiben. Itt keleti hagyomány szerint székekben 

rendezkedtek be. Utóbb az őket támadó népek ellen tért vissza többször 

Csaba – ha kellett a messzi távolból is – hogy megvédelmezze véreit. A 

székelységben az égbolt Tejútja máig a Hadak útja nevet viseli, melynek 

ezernyi csillogása a segítséget hozó Csaba hadainak patkónyomaiból 

született. 

- A tudományos álláspont szerint több elmélet létezik.  

 A legrégibb elképzelések a hun eredetet fogadták el, de vannak 

bolgár-török, kabar, avar, besenyő vagy ismeretlen – a magyarokhoz 

csatlakozott – katonanépről szóló elméletek is, nem beszélve a román történészek képtelen állításáról, mely szerint a 

székelyek elmagyarosodott románok lennének.  

Legérdekesebb László Gyula véleménye, mely szerint a székelyek a magyarhoz hasonló nyelvet beszélő avarok 

maradékai, az avarok pedig a történész egyre elfogadottabb kettős honfoglalás elmélete szerint már évszázadokkal a 

magyarok előtt itt voltak és őrizték vélt vagy valós hun eredetük emlékét.  

Egy dolog biztos. Az Árpád korban a székelyek magyarul beszéltek, amit tömegesen átvenni nem valószínű. 

Hogy a népi emlékezetben legelfogadottabb hun eredet vagy más fog győzedelmeskedni, az nagyban függ a 

különféle régészeti tudományágak együttműködésétől és a legújabb genetikai módszerek alkalmazásától.  

Nincs kizárva, hogy régi és új elméletek a tudomány barikádjain fognak találkozni, sőt egyesülni. 
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          A FARKASLAKI ÉVEK 
A Farkaslaka névnek több eredetmagyarázata, legendája is van, de először egy 1550-ben kelt oklevél beszél róla s mint Udvarhelyszék egyik 

lerégibb települését említi. A falut pixidáriusok és 

primipilusok, szabadrendű közszékelyek, katonai 

szolgálatban álló gyalogpuskások lakták. 

A Nyikó-mente köves, nehezen művelhető 

földje nem tudta volna eltartani a falu gyarapodó 

népét, ha azok nem találtak volna megannyi választ 

a természet mostohaságára. Sajnos legfőképpen 

elvándoroltak dolgozni, szolgálni Bukaresttől-

Budapestig meg Amerikába, de akik helyben 

maradtak elsősorban a szénégetés embert próbáló 

mesterségét választották. A szomszéd falvak 

szeneseknek is csúfolták őket. Máig ennek exportja 

az egyik fő bevételi forrás.  De a népművészet számos 

ágazatát is nagy kézügyességgel művelik. s a 

zarándok. a műút mentén a ma már nemzeti 

emlékhelyet jelentő Tamási síremlék közelében, azt 

bizony kissé megzavarva, álló vásári bódékban 

mindezeket megtalálja  

 

Tamási Áron 1897. szeptember 19-én (a plébánia bejegyzése szerint 20-án) született a 

balladás Hargita hegység platóján, a Fehér-Nyikó pataka mentén az udvarhelyszéki 

Farkaslakán, abban is a Nagy utca felső résziben Tamás Dénes és Fancsali Márta 

házasságából 11 gyermekes családban hol a felnevelkedett gyermekek száma 5 volt: Anna, 

Áron, Gáspár, Ágnes és Erzsi. A Tamásiak (eredetileg Tamások) Máréfalváról származtak 

át Farkaslakára. A család két ágra szakadása 1600 körül történt. 

Unokatestvére Sípos Lajos irodalomtörténész professzor idézi az író édesanyjának szavait. 

Ezek szerint Áron már a bölcsőben is „órákig nyugodtan feküdt” s úgy nézett a világba „mintha gondolatokba lenne merülve”. Mikor pedig 

„lábrakapott, egy perc alatt úgy elment, hogy kereshették” Minden érdekelte. 

                                                                                                                                                              

Ő maga ilyen szépséges szavakkal ír 

szülőfalujához való kötődéséről: „…a szemem 

és a figyelmem, messze előre kutat e magos 

tetőről, és a Nyikó katlanában, a havasi hegyek 

előrenyújtott karjai között, ott fészekre száll, 

mint a visszajött madár. 

Ott van Farkaslaka.  

Az esti fátyolon keresztül csak derengve látszik 

a torony, de ahogy a száját sötétben is megkapja 

az ember, olyan pontosan tudom én is, hogy mi 

hol van ott a derengésben. Valósággal nyűgbe 

ver valami különös érzés, amelyhez hasonlót 

soha semmi nem ébresztett bennem, csak a föld, 

hol ringott a bölcsőm. nem öröm és nem 

fájdalom ez az érés, nem szárnyalás és nem is 

megenyhülés. Kehely talán miben a földi élet 

levének kivonata van: az a titokzatos egyetlen 

ital, melybe a kerek földnek minden fűszere 

egybefőzetett. Ízében mind ott találod az az édes és 

keserű fűszereket, a mérgezőket és a gyógyítókat, 

nemkülönben a kábítókat és józanító fűszereket. Isten s 

majd szülő nem kérdezte tőlünk, hogy innánk-e belőle, 

hanem megitattak, mint tehetetlen áldozatokat. S ami 

éltet egyfelől, megmérgezett ugyanakkor; s mint a 

testnek és léleknek legnagyobb szenvedélyét, azóta sem 

tudjuk leszokni ezt az italt. 

Rabjai vagyunk.” 

           –. –  
1990 óta már róla van elnevezve a község iskolája, 

melyben Istennek hála még szép számmal járnak a 

kibocsájtó székely nemzet palántái. Ez már nem az az 

épület melyben Tamási a tudás első magvaiból 

szemelgetett. Az előtt viszont ott áll az író mellszobra. 

Már korán feladatúl kapta a kisebb testvérek 

felügyeletét, s nyolc kilenc évesen - mint Sípos Lajos írja 

- már elhajtotta szekeret s ha kell meg is rakta fával, 

dogozott a cséplésnél, apja nyomában széthányta a 

lekaszált szénát, hogy száradjon, s vele ment szenet 

égetni is. 

1907-ben 10 évesen azonban baleset történt. karácsonyi kántálás idején egy katonaviselt rokon pisztolyával játszadozva az elsült és bal kezét 

megroncsolta. Tíz hét kórházi kezelés következett, de hüvelykujját elvesztette. Megtanult így is a többiekkel dolgozni, de az eset mégis 

meghatározója lett további sorsának. Apja ugyanis éles eszét felismervén, a gyulafehérvári nagyprépost Tamási Áron nagybácsi segítségével 

beíratta a székelyudvarhelyi gimnáziumba. 
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  AZ UDVARHELYI GIMNAZISTA 
 

A Tamási családban az öt gyermek közt Benjamin Gáspárra várt volna 
a magasabb iskoláztatás útja, de a kilenc éves Áronnal történt baleset, 
melynek okozója egy szerencsétlen módon elsült pisztoly volt, 
eredménye meg bal hüvelykujjának elvesztése, a nála hét évvel 
idősebb Áron került ebbe a helyzetbe. Bal kezének fogyatékossága 
miatt mezei munkára alkalmatlannak tartották, bár ő ebben is 
jeleskedett, hiszen volt idő mikor a legjobb kaszások közé számított. 
De akkor már élete szekerének rudja a Parnasszus felé fordult. 

Tamási így ír a pillanatról amikor megtudja, hogy a 

Székelyudvarhelyi Katolikus Főgimnáziumba betűk világába kell folytatnia 

életét: „Amikor ezt megmondták nekem, mindenki reám nézett, hogy vajon 

én mit szólok a nagy dologhoz. Engemet azonban olyan furcsa pezsdület 

öntött el, hogy hamarjában nem tudtam szólni semmit. Csak a szemem 

pillangózott ide és oda. Aztán elnevettem magam.  

S ebből már tudhatták, hogy kedvem van elmenni oda, ahol a 

betűk szántóföldjei terülnek el, és a megsegítő tudomány tarka mezői.” 

Az 1553-ban alapított ősi iskola szigorú rendjét nem volt könnyű 

megszokni. Az első időkben a tanulás sem ment igazán jól, egy alkalommal 

még haza is szökött. De amint teltek az évek a legjobbak között találta 

magát.  

Molnár Jenőt idézve: „...Áron az első osztályban erősen 

megbicsaklott. Csak úgy hullottak az intők. Év végére sokat igazodott. 

Második osztályban felverekedte magát úgy, hogy alapítványt kérhetett, amit harmadikra meg is kapott. (…) a 

szűkszavú, de játékban, tréfában jól derülő fiú aztán nem esett a jeles alá.” A 16 éves ifjú már érezhetően tudatosan 

készül az életre és a IV. gimnáziumban szín jelesre végez. Utóbb csak a mennyiségtanból kap gyengébb jegyet, a számok 

világával barátkozik nehezebben, s ki sejthette akkor, hogy életének egy szakaszában éppen banktisztviselőként keresi 

majd kenyerét itthon és Amerikában is.  

De ama betűk „szántőföldje” már akkor is 

felnevelte első vadon nőtt virágait és az idős  

Szemlér Ferenc tanár úr a kisdiák első írásaiban 

már örömét is lelte. Mi több el sem hiszik 

egynémely írásáról, hogy ő követte volna el. Erről 

is őt magát idézzük: 

„Írói becsvágy vagy gondolat még az 

udvarhelyi gimnáziumban sem környékezett meg, 

pedig csalóka volt az odavaló iskolai szellem, 

melynek hőseit költők és írók vezették. Csalóka és 

rózsaszínű volt. (…) Különösnek is találtam akkor, 

hogy a mesébe nem szőhettük belé a mi székely 

életünket és a magunk képzeletének magnyugtató 

fordulatait, hanem mindig egyformán kellett azt 

tudtul venni, szigorú számokkal, pontos 

adatokkal. S mivel különösnek találtam nem is 

tudtam alkalmazkodni a szabályhoz. (…) az 

önképzőkör és a magyar dolgozatok is rejtegettek 

csábításokat, főleg a magyar dolgozatok, melyeket elég nekibuzdulással igyekeztem magam is megcsinálni. Néha olyan 

sikerrel, tettem ezt, hogy váratlanul lepett meg engemet is az eredmény. (…) írtam a Világháború és én címen olyant, 

hogy az igazgató véleménye szerint a szerzőségem kétségesnek látszott. (…) tetszett az a dicséret, hogy olyan jót én nem 

is írhattam, mint amilyent írtam.” 

Szigorú atyja azonban iskolai szünetek idején megkülönböztetés nélkül tette ki a mezei munka 

megpróbáltatásainak. És ő állta a sarat. „Válójában akkor tanultam meg, tizenöt éves karral és derékkal, a kaszálás 

munkáját, amiben aztán mester is lettem hamarosan. Jó hírem úgy bejárta a falut, hogy a nyár dereka felé már nemcsak 

a rokonok istenkedtek nekem, hogy segítsem meg őket a 

kaszálásban, hanem idegenek is kezdettek jövögetni jó 

pénzt ígérve.” 

Hatodik gimnáziumban aztán a harisnya- 

viseletet a kor városias öltözetére cseréli és ebben is jól 

érzi magát.  Cs. Nagy Ibolya könyvében Molnár Jenőt 

idézi: „A szép barna ruha úgy állt rajta, mintha mindig 

ilyent viselt volna. Hozzávaló szép nyakkendő (…)”  

Kedves tanára Embery Árpád (táti) jegyzi meg: 

„Magának igen jó szépérzéke van” 

A VII. és VIII. gimnáziumi osztályt a háború 

miatt már magántanulóként végzi. Osztályából csak 

hatan maradnak rendes nyilvános tanulónak.  

A hadiérettségire utóbb a katonaságból tér haza 

rövid szabadságra.        

 

A háborúval új fejezet kezdődik életében.                                     
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                              A Katonaság évei 
 

Az 1914-ben kitört „Nagy háború” magával ragadja a hazafias 

szellemben nevelkedett ifjúságot, s annak okait csak a szarajevói 

gyilkosságban látva, távoli következményeit nem is sejtve, lelkesen 

indulnak a vérzivatarba, a haza védelmében. 1916-ban Tamási Áron már 

katona. Alighogy túl jutott az újoncképzésen, a Monarchiát hátba 

támadó első román betörés nyomán, az Udvarhelyen állomásozó 82. 

gyalogezredet Hajdúdorogra irányítják. Cs. Nagy Ibolya Féja Gézát 

idézve ír erről: (…) az ezredorvosnak megmutatta sérült, csonka bal 

kezét. Fölmentették a szolgálat alól, de kicsapongásai (nemkívánatos 

széptevései) miatti büntetésből egy boszniai hegyi kórházba rendelték 

postásnak, Az újra bemutatott sérült kéz itt is ara késztette a 

katonaorvost, hogy tovább innen már hazaküldje (…) Gyulafehérvárra 

(…) ahol éppen akkor kezdődött a tiszti iskola csak éppen be kellett ülnie 

a padba.” Az őt mindenkor támogató nagyprépost nagybácsi (szintén 

Tamási Áron) fogadja be rezidenciájára az ezzel járó szigorú rend 

betartása mellett. 1917. áprilisában már végez és visszatér 

Hercegovinába és a hadrafoghatók fogyatkozása miatt 1918 elején már a 

Piave 

melletti 

szörnyű 

harcok 

kellős 

közepén 

találja magát a Montello tövében. Áprilisban még 

hazatér Udvarhelyre a hadiérettségit letenni, de máris 

vissza kell térnie a frontra, éppen a meglehetősen 

reménytelen, de döntőnek szánt 13. piavei nagy 

offenzíva előtt.  

A folyón akkor hatalmas áradás vonult le, de át 

kellett kelni rajta. Sípos Lajos erről így ír:  

„Tamási Áron rajparancsnok, legényeivel elsők 

között jutott át a túlpartra. A túlsó oldalon emelkedő 

Montello lábánál egy kövekből rakott csőszházhoz értek. A 

csőszházban olasz géppuska utóvéd fészkelt. A sziklák 

oldalában és a bokrok alatt lapultak, s arra gondoltak, hogy 

vajon holnap megvirrad-e a nap. A zápor is megeredt, a 

füvet befelé fordították a gránátok s a hátuk mögött 

megáradt a víz. Az elrejtőzött tíz olasz katona a felfelé 

kapaszkodók és a gránáttal hadonászó rajparancsnok láttán 

megadta magát. Boldog volt, írta Tamási utóbb a Virrasztás 

című kötetének bevezetőjében, hogy győzött, meg azért is, »hogy az olasz osztagban végzetes kárt nem tett (…), mivel 

egy sebesülés történt csupán. az sem akarattal«.”  

 „Haditettéért mindenestere megkapta a nagyezüst vitézségi érmet s a Károly csapatkeresztet, előléptették 

hadapróddá, s mindezen felül, szeptemberben 21 nap szabadságra haza is engedték.” A szabadság egy részét 

Farkaslakén töltötte. Az utolsó napokra Gyulafehérvárra utazott nagybátyjához, a nagyprépost 

Tamási Áronhoz, meg a nagybácsi szakácsnőjének lányához, Zsók 

Júliához, aki »kitűnő szép volt, inkább szőke, mint barna, nagyon szép 

haja volt neki, egész a sarkáig ért (…) s kinek kedvességét a harctérre is 

magammal vittem«” 

Tamási Áron a nagyprépost tanácsára, a szabadság leteltével 

visszaindult a frontra. A katonák azonban ekkor már semmiképpen nem 

kívántak harcolni, a rend felbomlott, s a rendezetlenül hazaözönlők láttán 

Tamási Szászvárosnál leszállt a front felé tartó vonatról, visszatért 

Gyulafehérvárra.  

Utóbb egy 1938-ban megjelent írásában foglalja össze 

gondolatait katonai szolgálatáról: „Most már érdekes, hogy tizennyolc, 

tizenkilenc éves ember hogy jut abba a lelki helyzetbe, hogy háborúba 

menjen, (…) Ahogy gyermekkoromban éjszaka egyedül mentem az 

erdőben, úgy tízenkilenc éves koromban a hosszabb útra, a háborúba 

mentem. A háborű veszedelmekkel teli, rettentő izgalmakat ígért. 

Elmentem hát oda is, hogy magam alkossak véleményt róluk. (…) 

Tizenheten maradtunk a századból. Aztán hazajöttem (…) És nem kellett senkitől sem kérdeznem, hogy milyen is volt 

a háború. Tudtam.” 

Állandó tanácsadója, nagybátyja, az orvosi egyetem megkezdését ajánlotta unokaöccsének, aki inkább a jogot 

választotta. S november 18-án megkezdte tanulmányait a kolozsvári egyetem jogi fakultásán.” 

 
TAMÁSI ÁRON A KATONA 
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        az elsõ kolozsvári évek 
 

Tamási a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem jogi karán 

1918 őszén kezdi meg tanulmányait, de egy hónap múlva – 

Kolozsvárra éppen karácsony estjén – már bevonulnak a románok 

és mint ő írja „a románok kézhez veszik” Erdélyt. 1920 őszén már 

a tanítási nyelvet is románná teszik s ő átiratkozik az egyetlen 

magyar tannyelvű főiskolára, a Kereskedelmi Akadémiára. Itt 

végez 1922-ben. 

Közvetlenül ezután jelenik meg a Keleti Újságban első 

novellája a Szász Tamás a pogány. 

Ekkor már nem Tamás, hanem 

Tamási Áron néven jegyzi írását. 

Nyírő József magához hívatja, s mint 

erről Tamási később beszél, 

megérteti vele, hogy „mire kötelez az 

egy erdélyi gyereket, ha tehetséges.” 

Erdély magyarsága az 

állami és intézményi háttér teljes hiányát éli meg. Már elhangzott Kós Károlyék „Kiáltó 

szava” és az átmeneti bénultságot felváltja a megmaradás ösztöne ébresztette pezsgés. 

Az irodalmi élt is éledezni kezd. Ennek középpontja a civitas primaria 

Trasilvaniae, a kincses város, Kolozsvár. 

Először a kolozsvári Hitelbank, utóbb egy brassói 

pénzintézetnek alkalmazottja lesz, de mindenki írásra 

buzdítja, Nyitva áll előtte a Keleti újság a 

Napkelte és a Pásztortűz is. De a régi barátok 

és a friss menyasszony Holitzer Erzsébet, főleg 

pedig Nyíró József is ezt teszik. Sorra jelennek meg írásai, melyek felhíVják a 

figyelmet tehetségére. Pályázati díjat is nyer.  Reményik Sándor a Tamásiban 

felfedezhető „különös erőt” dicséri. 

Nagy hatással van rá a Kós Károlyhoz hasonlatosan Erdélybe 

visszatérő Benedek Elek, a szintén székely Elek Apó, kinek érdeklődésére levélben 

válaszol. Tamási számára ez bizonyul a legfőbb 

ösztönzésnek. Levelében szinte fogadalomként 

jelzi, hogy terve a „fajtája érdekében dolgozni”. 

Sípos Lajos említi azt is, hogy Balázs Ferenc 

a Kemény János nevével elindult Előre című irodalmi 

lap köré szervezi a reményteljes fiatal szerzőket s a már 

együvé gyűlt tízek mellé tizenegyediknek hívja Tamásit. 

Lelkesen szervezi antológiájukat. Kacsó Sándor Virág 

alatt, iszap fölött című önéletrajzi írásában mondja, 

hogy Tamási „nyomban felkapata a gondolatot”.  

Tamási javasolja azt is, hogy a terjesztésbe 

vonják be a fiatal hölgyeket, 

leányismerősöket és szervezzenek belőlük 

irodalompártoló egyesületet. 

Kacsó Sándor idézi azokat a sorokat 

is melyekben Tamási az előfizetők számára a 

szerzők szándékait összefoglalja:  

„Fiatal erdélyi írók, akiket mint új sziklákat világomláskor, kivetett 

magából a föld, most hozzátok akarok találni. Papírra sokat hiába ne 

barázdáljanak, üzenik nektek. Szívüket tették a papírra, vegyétek föl róla. S akkor 

együtt fog zengeni az egész világ. Fületekbe súgjuk ezt, hogy súgjátok mindenki fülébe. 

Legyetek apostolai a megújuló erdélyi magyar irodalomnak.”  

De ekkor már elkezdődik a Brătianu terv megvalósítása, vagyis a megszerzett területek 

nyugati magyarlakta fele felől indul el az etnikai arányokat megváltoztató betelepítés, 

elsősorban az abszolút magyar többségű városokban.  A román nyelv kötelező, a betelepülő 

románok földet és 50 százalékkal nagyobb fizetést kapnak.  A magyar nyelvű oktatás szinte kizárólag 

az egyházi iskolákba szorul viasza. A kétszázezer elmenekült magyar állami hivatalnok helyére románok 

érkeznek s a 180 000 magyar zsidót külön nemzetiségnek nyilvánítják. Csak így érik el, hogy 1930-ra a lakosság 57 

százaléka román legyen. Az ígéretek, és a békeszerződés feltételei nem számítanak. 

A magyarság egy csalfa reményekre alapozott passzivitást feladva Kos Károlyék Kiáltó szó című röpirata 

szellemében már szervezkedik. A mozgósító erejű szövegben ez olvasható: „Kiáltó szó Erdély, Bánság, Körösvidék és 

Máramaros magyarságához! (…) szembe kell néznünk a kérlelhetetlenül rideg valósággal, és nem szabad ámítanunk 

magunkat. Dolgoznunk kell, ha élni akarunk, és akarunk élni, tehát dolgozni fogunk (…).” Ennek jegyében már                                    

saját pártja is van a magyarságnak, mégpedig az Országos Magyar Párt.  

Bár az írói indulás sikeres, Tamási Áron farkaslaki „mintára” mégis úgy dönt, hogy elmegy „világot látni”. 

A gyulafehérvári nagyprépost nagybácsi ezt a tervet is támogatja, még anyagilag is.  Először tíz esztendőre tervezi az 

utazást. 
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AMERIKÁBAN 
 

Tamási már a Benedek Elek érdeklődésére válaszolva megírt levelében arról számol be, 

miszerint 10 évre menne Amerikába, hogy onnan „nagyobb felkészültséggel” hazatérvén 

kapcsolódhasson be a munkába. 

Sípos Lajos kiemeli az író szubjektív megjegyzéseit is melyek szerint: 

„szomorúan ment el (…) mint a madár ősszel”. Pápai Páriz Ferenc vagy Misztótfalusi 

Kis Miklós példája ég benne, hogy amit megtanul hazahozhassa szülőföldjére. 1923 

július havában indul el a nagy útra melyről az út során tapasztalt sok nyomorúság 

hatására is Bajszerző nagyvilág 

című írásában olvashatunk.  

A Litvánia nevű óceánjáróval 

Danzigból indult a kilenc 

napos útra New-Yorkba, ahol 

a rokon Fancsali Gáspáréknál 

szállt meg. 

Vízuma három évre szólt, de többet 

tervezett. Nem kellett azonban sok idő ahhoz, hogy 

felismerje a csalóka valóságot. 

Sípos Lajos a róla szóló pályarajzában rövid és tömör 

beszámolót ad az írónak a metropolisszal történő ismerkedése 

közben csökkenő rokonszenvéről. 

Mindent megtekint, az élet 

különböző rétegeit vizsgálva 

a színházi élettől a banki 

világon át el a Ku-Kux-Klan 

félelmetes szertartásitól reszkető emberekig. 

Innen küldi A székely legény levele sorozatát s ebben 

írja: „Nagy Amerika. Még nagyobb a szabadság, s 

még ennél is nagyobb a hitványság”. 

1924-ben az Ellenzékben ezt írja: „Kifele 

becsülettel szerzett pénz, példás erkölcs, 

puritanizmus: S itt bent ügyesen rabolt pénz, 

felháborító álszenteskedés, jellemtelen milliók. 

Otthoniaknak csodált Amerika. Nekünk élő 

Amerika.” Elhatározását azért nem bánja 

meg. Jaklovszky Dénes osztályfőnokének így 

ír: „Ami, összefoglalva mindent, engem illet, 

nem bántam meg kijövetelemet, mert a világjárás benső életemnek sok értéket 

adott, s mert látok sok mindent, ismerek különböző nációkat – elkezdve a 

négereken s a sárgákon az indiánokig. Erdélyt és önmagunkat is sikerült jobban 

megismerjem.”  

Mint talán legismertebb hőse Ábel, ő is azon 

gondolkodik, hogy „mi végre vagyunk a világon?”  

Sípos Lajos nem véletlenül emeli ki Ábel gondolatiból a 

Tamási véleményét visszhangzó megjegyzéseket melyek szerint „az 

embernek a »tarka és zegzugos világ«- ban mindent meg kell ismernie »a megbocsátandó 

embereket, az egymásra morgó népeket«, s amikor mindent megismert, vissza kell menni 

oda, ahol »otthon lehet«.” 

Így vált meggyőződésévé a hazatérés, letett az „angol íróvá válás” múló 

ötletéről, s visszatért eredeti elhatározásához, mely szerint ö „nem lehet más, csak 

magyar író.” Ennek megfelelően küldi haza új meg új írásait, mint az Ördögváltozás 

Csíkban című novellát a Benedek Elek Cimborájában megjelent Hűséges Mártonkát, 

majd az Öreg fa gyökere, a Zeng a magsaság a Lélekindulás és sok más írás következik.  

Ősvigasztalás címen írja első drámáját, melyért a Kolozsvári Nemzeti Színház 

pályázatán dicséretben részesítik.  

Menyasszonya nem kap vízumot, otthon várja. Neki küldi el összegyűjtött 

novelláit, s ő az, aki ezeket kötetbe szerkeszti majd ügyes szervezéssel, Kacsó Sándor 

korrektorságával megjelenik Tamási első kötete is Lélekindulás címmel. 

1924 januárjában Benedek Eleknek székelyeskedő stílusban így ír: 

„Magamnak bizon sok fájdalmam van a nagy sóvárgásom Erdélyország felé. S még 

akaratom ellenére sem apad, pedig vagy egy esztendőt még epekedéssel kell eltöltenem. Világlátásnak, tapasztalásnak 

s minden jóramenendőnek árát fizeti nagy székely szíve miatt az ember. S jutalmul nyílik a lélek, s az ember esik, esik 

a mélység felé, hol igaz örömnél több a fájdalom, de tán valamikor termés is leszen a keserű földön.” 

 Sokat tapasztal a metropoliszban, s utóbb „tarka barka foglalkozások után” vidéken is, főleg 

banktisztviselőként dolgozva.  

Aztán a honvágy végleg elhatározást szül és 1926 májusában az Aquitania fedélzetén megindul Le Havre felé. 

Kolozsvárra a világlátás megannyi gyümölcsével és egy nagyméretű írógéppel érkezik meg. 

 
ILYEN LEHETETT A HAJÓ, MELYEN 

A NYOMORÚSÁG ELŐL 

KITÁNTORGÓK KÖZÖTT ÚTNAK 

INDULT VILÁGOT LÁTNI 
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                     ÚJRA OTTHON 
 

Amikor visszaérkezik Kolozsvárra, a Fő tér már a „nagy román 

egyesülésről” az Egyesülés tere nevet viseli. 

A hazatérő Tamási, addig megjelent írásaival, 

szülőföldjén már nevet szerzett magának. Tőle várják az új 

magyar irodalom születését. Az anyaországban a keresztény 

magyar irodalom ápolását zászlajára tűző Napkelet is 

figyelemmel kíséri munkásságát. A Lélekindulás visszhangja 

jelentős. Világossá válik, hogy Tamási számára a szépírásban a 

nyelv a főszereplő. Mint Sípos Lajos írja: nyelvi ténynek tekinti 

az alkotást. Az objektív és a lírai közlésmód írásaiban 

keveredik. Célja a székely nyelv és gondolkodásmód megőrzése.      

1924-től 

 már működik a 

Szépmíves Céh kiadó is, 

mely pártoló tagokra 

alapozva dolgozik és 

megszű-néséig 166 kötetet 

ad ki. De 1926-ban már a 

helyi sajátos 

magyarságtudatot jelentő Transzszilvanizmus is nevet kap, mely ugyanakkor egy etnikai 

közösséghiedelmen alapszik. Már ismertek a nemezttudatra illetve a regionalitásra épülő 

kultúrtörekvések. Az elnyomó román uralom alatt a magyarok számára a kulturális identitás 

szerepe meghatározó fontosságú lesz. Közben megpróbálják őket magyarul beszélő román 

állampolgárrá átminősíteni, sőt átnevelni. Az erdélyi magyar íróknál a haza szerepét a 

szülőföld veszi át. 

Tamási nem kerül azonnal a szervezkedő írók vezérkarába, annál inkább ott van a 

Kemény János szervezte 

helikoni találkozók első 

alkalmán. Előtte még 

hazalátogat szülőföldjére, 

ahol első élménye a 

letartóztatás. (talán első találkozása az Ábelbeli  

Surgyelánokkal) ahonnan szabadulva hazatér, megtartja 

esküvőjét, és már ott is van Marosvécsen a találkozón. 

Vállalásaik között volt az együttműködés a Szépmíves Céhhel és 

a Helikon című folyóirat elindítása. 

Tamási először az írásból szeretne megélni, de ez akkoriban 

bizonytalan pálya s ezért Bánffy Miklós a Takarékbank és 

Hitelbanknál szerez neki napidíjas állást. Irodalmi esteket, 

előadói körutakat szervezve egészíti ki jövedelmüket.  Benne van 

Benedek Elek irodalmi „különítményében” is. Budapesten is 

megfordulnak, ahol Kodály ismerősként köszönti. Tamási 

megismerkedik a korszak nagyjaival. 

1928-ban megjelent regénye a Szűzmáriás királyfi nagy siker és nagy viták 

ébresztője.1929-ben megkapja az első Baumgarten díjat. Aztán 1930-ban ezt 

már a második is követi. 1931-ben a Címeresek című sok vitát kavaró 

regénnyel jelentkezik. 

Eben azaz időben már minden magyarlakta területen híres 

írónak számít. Szülőföldjén Elek apó odaadó híveként tisztelik. Az 

anyaországban részese az Írók Gazdasági Egyesülete megállapításának. 

1932-ben egy balatoni írótalálkozón már táskájában van a 

sorozatosan visszautasított Ábel a rengetegben. Mint tudjuk ez a könyv 

aztán 1933 és 63 között 186 500 példányban jelent meg s még hány 

példányban azóta. Aztán következett az 

Ábel az országban (1933), majd az Ábel 

Amerikában (1934). 

Közben házasága, minthogy 

Tamási nem vetette meg a női nemet, 

zátonyra fut. 1933-júniusában hagyja el 

a Holitzer házat. A grafikus és festőnő 

Salgó Magdolna ekkor már társává 

szegődött, s családjával is bensőséges 

viszonyba került 

1934-ben írja az Énekes madár című színművet és 1935-ben jelenik meg a Jégtörő 

Mátyás című regénye. Ezt trilógiává tervezi bővíteni. 1936 színművének a Tündöklő Jeromosnak 

megjelenési éve és 1937-ben írja a tervezett trilógia második kötetét Ragyog egy csillag címmel. 

1933 és 1940 között felváltva élt Kolozsváron, Farkaslakán és Budapesten. A hazai és 

idegennyelvű kiadások honoráriumai már nyugodt életet biztosítottak számára. 

Azonban ismét nehéz idők fellegei gyülekeznek. Hitler hatalomra jut és az erdélyi 

szászok közt nő népszerűsége. Egy a Kárpátokig terjedő német birodalom vágya kontúrozódik. 

Utóbb Zillig nevű történészük is odahagyja a transzszilvanista elveket és őrült erdélyi szász 

történelmet ír. A román sovinizmus a Vasgárda megjelenésével tetéz. Tamási nem hátrál meg és ahol kell kiáll az egyetemes és a 

magyar kisebbségi igazságok mellett is.  

Nem véletlen, hogy elkötelezi magát egy a fiatal erdélyi értelmiség politikai oldalaktól független összefogását előkészítő 

találkozó szervezésére. 
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   A VÁSÁRHELYI TALÁLKOZÓ 

                                         
Tamási felismerte, hogy az erdélyi fiatal értelmiség egységes diétájának 

megszervezése sürgető szükség. Ekkor már felnőtt az első, román egyetemet 

végzett, ifjú magyar nemzedék. A Féja Endre szerkesztésben megjelent 

Féja-Tamási levelezésben 1935. április 9-én kelt levelében Tamási írja: 

„…éppen nekikezdtem volt egy cikksorozatnak, s azt is be akartam előbb 

fejezni. Ugyanis egyre szaporodnak és mozgolódnak az ifjú magyarok, s 

ezekről a mozgalmakról 

írtam a Brassóba öt 

cikket.”  

Mások, más-más alapról 

indulván, foglalkoztak 

ilyen gondolatokkal, de az, 

amit az utókor Vásárhelyi Találkozó néven emleget az ő felismerése 

nyomán született meg. A levelében jelzett cikksorozat (Cselekvő erdélyi 

ifjúság), 1936. áprilisában a Brassói Lapok hasábjain vitte be a 

köztudatba az összefogás szükségességét. Tamási itt olvasható néhány 

sora az akkor induló Hitel folyóiratról nem véletlen: „Figyelmesen és a 

résztvevő lelkiismeret tárgyilagosságával mérlegre tettem a hangot, a 

neveket, a látásmódot és a célkitűzéseket: s bizonyára nem fogok 

csalódni abban a véleményemben, 

hogy ennek a mostani Hitelnek a 

megjelenése a legfigyelemreméltóbb 

eredmény, amit a cselekvő transylvan 

ifjúság az utóbbi években elért…” Ez a magyarázata annak, hogy a nagy terv 

megvalósítására Hitel-béli barátait kérte fel. És nem csalódott. 

Hatalmas energiával vetette magát bele a szervező tevékenyégbe és a Hitel 

kolozsvári asztala mellett álló 

székéből irányította a munkát. 

Maga a találkozó, amely akkor 

is és utóéletében is számos vita 

tárgyát képezte, 85 évvel 

ezelőtt, 1937. október 2. és 4. 

között zajlott le a 

marosvásárhelyi Apolló-

palotában. Itt most Tamási 

megnyitó beszédéből, majd az 

ő vezetésével fogalmazott 

zárónyilatkozatból idézünk. 

Olvassuk először megnyitójának gyönyörű kezdőmondatát: 

„Mint sziklára szállott hegyi madár: itt előttetek is egy ember áll, 

ki az egyedülvalóság és az alkotó álmodozás felhőiből leszállott 

erre a vásárhelyi sziklára, hogy onnét jelenthesse: Mostoha idő 

jár az ő hegyi 

országában” 

Korszerűségét bizonyítandó most csak néhány ma is 

visszhangot keltő sort ismerjünk meg a beszédből: „Kétségtelen, hogy 

a liberális demokráciának ma már nálunk sincs meg az a biztosan 

megjelölhető és félre nem érthető fogalma, amelyet valamikor takart. 

Demokráciáról szólva, ma már két ember nem érti meg egymást, 

hiszen egyformán demokráciát mond a fasizmus vezére és az angol 

felelős államférfi. Mi hát ez?” 

És lássuk csak, mit ír egy manapság olyannyira ellehetetlenült 

magatartásformáról: „Nincs véleményeltérés közöttünk abban, hogy 

a társadalmunk keretén belül az egymással szemben folytatott 

osztályharcnak el kell tűnnie, ha nemzeti érdekről van szó. A 

világnézeti harcoknak is a közös nemzeti érdek síkján el kell 

némulniok.”  

Érdemes a Hitvallás összefoglalóját is újra olvasni: 

„Az érett magyar ifjúság ezalatt a három nap alatt ünnepi felszabadulásra mutatott utat népének, visszaadva a szónak 

erkölcsi tartalmát, nemzeti súlyát és emberi hitelét. Egy tiszta magyar és emberi élet vágya lobogott benne, egy szenvedő 

nép tisztult meg általa és érezte meg újra az élet teremtő tartalmát. Ebben a megtisztulásban kisebbségi népének útját 

az erkölcsi és nemzeti alapon álló népi demokráciában találta meg. 

Tamásinak meggyőződése, amint ezt Vásárhelyen a gyakorlatban is igazolta, hogy magyar földön az írónak 

súlyos időkben mindenkor fontos szerepe volt. Ő ezeket mondja: „… a magyar történelemben igen gyakran megtörtént, 

hogy költők és írók álltak a dobogóra s onnét követelték közösségük számára a honpolgári jogokat és embertestvéreik 

számára, magyar és idegen elnyomótól, egyaránt, az emberi szabadságot.” 

A találkozó hatalmas visszhangot keltett, de a királyi diktatúra bevezetése, a Hitvallást aláíró internacionalista 

baloldal árulása, majd a világháború vihara nem engedte tovább a megvalósítás útján, könyvtárakba űzte szellemét, 

amely azóta sem vesztett aktualitásából és több figyelmet érdemelne. 
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A HÁBORÚS ÉVEK 

 

Mielőtt 1938 augusztusában Salgó Magdolnával megkötné 

második házasságát, hosszabb időt tölt Farkaslakán és ennek 

nyomán születik meg saját (kisebbségi) sorsának egy kötetbe 

gyűjtő munkája a Szülőföldem. Sípos Lajos szerint: „ez 

egyszerre napló, útleírás, szociográfia, személyes 

sorsértelmezés. Igazában azonban számvetés a magyarság 

múltjával, jelenével és jövőjével (…) a Szózat a Haza 

gondolatköre vezeti tollát: „Hűségesek voltunk hozzá, ehhez a 

földhöz, mely bánatában is anyaföld, mint ahogy az volt 

örömben; s amely mégis az egyetlen, aki pusztán, egymagában 

és gazda nélkül jelenti nekünk a szót: Haza!”  

De 1940.  őszén a második bécsi döntés megtörténik és a román 

csapatoknak két héten belül át kellett adniuk a kijelöl területeket.  Az északerdélyi települések díszkapuval várták a 

honvédeket. Tamási: Piros betűk a hazatérés napján címmel így ír: „Ezerkilencszáznegyven, szeptember tizenegy. 

Szerda. Eljött hát végre a nap, amikor Kolozsvár hazatért! Mint a királyfi, kit gonosz hatalmak egyszer elraboltak és 

eladtak, ez a város is a mai napon úgy érkezik vissza az ő édesanyjához, Magyarországhoz.” A gondolatok a hazatérés 

idején című írásában aztán felfedezhető éleslátása is, hiszen a területnyerés árát is látja.  

Tamási, úgy is mint Hiteles, Albrecht Dezső, Vita Sándor, Venczel József Hitel szerkesztők, Teleki Ádám és 

más Hitelesek társaságban részese egy olyan memorandum 

elkészítésének, melyet Teleki Ernő ad át unokatestvérének Teleki 

Pálnak, aki még a honvédség bevonulása előtt érkezik és száll meg 

nála. Ebben Erdély számára bizonyos önállóságot kérnek és 

kijelölik az ajánlatos és méltányos nemzetiségi politika mikéntjét. 

Bár tartózkodik a konkrét politikai szerepvállastól, de szellemi köre 

a történelmi modus vivendi híve és „szerencsétlen és átmeneti 

megoldásról” beszél, miközben Márton Áron püspök, a helyzet 

tünékenységétől tart. Ő egyébként 1944. május 18-án a zsidóság 

elhurcolása ellen mer felszólalni a már Gestapo által megszállt 

városban. A református Tavaszy Sándor is megszólal és leírja, hogy: 

„az igazi erdélyi embernek fáj minden olyan megnyilatkozás, amely 

sérti és bántja a vele együtt elő más népek népi és nemezti 

érzékenységét.” Tamásival együtt valamennyien Hitel 

munkatársak, Tamási legszorosabb szellemi társai. 

1940-ben átveheti a Corvin koszorút, de a Tudományos Akadániának és a Kisfaludy Társaságnak is tagja lesz. 

Illyés Gyulával bejárja Észak-Erdélyt és a visszásságokat is észleli. Az 

Erdélyi Helikonban 1941 januárjában is megszólal: „Erdély felett a 

magyar impérium azon múlik, hogy magunkkal törődjünk és nem 

másokat szorongassunk. Nekünk kell minőségben odáig nőni és 

mennyiségben odáig szaporodni, hogy a történelmi pernek egyszer s 

örökre vége legyen.” 

Az 1941-ben a Hiteles Albrecht Dezső Teleki Béla, Vita Sándor 

és mások által létrehozott Erdélyi Körnek is állansó vendége, miközben 

a Hitel kemény magjával a Cserei (Vulcan) utca 13. szám alatti Hitel 

tárgyalónak állandó látogatója. Itt készülnek megbeszélni az aktuális 

problémákat. Probléma pedig egyre több van. 1943-ban a Szárszói 

Találkozón nem volt jelen, de mint független író több alkalmat is 

felhasznált irányt mutató gondolatait kifejteni. Így éppen Szárszó után, 

szeptemberben az Erdélyi Párt nagyválasztmányi ülésén. Közben a 

Vasárnapi Szó szerkesztője. Ez az időszak nem igazán alkalmas az 

alkotáshoz szükséges nyugalomra, de ennek ellenére megszületik a Vitéz Lélek című darabja, majd a Magyar rózsafa 

című regény. 1942-43-ban a korábban írott színdarabok felújításával foglalkozik. Az anyaország népi íróival tatja a 

kapcsolatot, véleményt mond és véleményt vár. A Baumgarten díjat is átveszi, de ebben az évben a Kolozsvárin M. Kir. 

Honvéd Hadtestparancsnokság az Ábel a rengetegben-t a tiltott könyvek jegyzékébe óhajtaná venni.  És eljön az idő, 

amikor feleségét Salgó Magdolnát kell mentenie a zsidótörvény hatálya alól. Az ő és szüleinek mentesítési gondjai több 

fordulat után oldódnak meg, s ebben Vita Sándornak a Hitel szerkesztőjének vannak érdemei, de már ennek kapcsán 

is felfigyelhetünk Haynal Imre belgyógyász professzor baráti segíteni akarására. 

 1944-ben először a március 19-után bekövetkezett német megszállás és a románok augusztus 23-án történt 

átállása kiemelendő momentumok. A Vörös Hadsereg a Prútot átlépve és Románián átsétálva Észak-Erdélyhez közeleg. 

A Hitel csoport összegyűlik és elkészítik a „negyvenek memorandumát”, ugyanakkor létrejön az Erdélyi Tanács is. 

Bokor Péter Végjáték a Duna mentén című 1982-ben megjelent könyvében alcímben („És jött a lendület Erdélyből”) 

foglalkozik ezzel a kiugrást követelő beadvánnyal, melyet Teleki Géza ad át a kormányzónak, s amely egyik első lépése 

a Hitel-csoportból induló konkrét szervező munkának is. Elérik Kolozsvár nyílt várossá deklarálását is. Tamási 

mindezeknek aktív részese. 

 Már a város közvetlen közelében van a győztesen előre nyomuló szovjet haderő mikor Tamási – hiteles 

emlékező szerint – még maradni akar. De utolsó percben történik valami. Miskolczy Dezső Rektor és Haynal Imre 

professzor a barát megismerik azt a listát, amelyet a románok állítottak össze az NKVD számára az elhurcolandó 

magyar „partizánokról”. Az utolsó előtti este folyamán figyelmeztetik Tamásit, aki másnap kora reggel feleségével 

mégis elindul Kolozsvárról. Naplójában ennyi szerepel: „Este Miskolczy és Haynal is azt tanácsolták, hogy menjek. 

Reggel ½ 8-kor Molnár úr autóbuszán elhagyjuk Kolozsvárt (…)”. 

 
KOLOZSVÁR HAZATÉRT! 
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                            SÜLYESZTŐBEN 1944-1953. 
Tamásiék menekülésének útvonala Nyíregyházán át vezet, majd Szerencs felé haladva értesülnek a Horthy 

proklamációról s nemsokára annak visszavonásáról. Mire Miskolcon át Budapestre érkeznek már Szálasi Ferenc a 

miniszterelnök. 

Erről így ír: „…megindult Erdélyben a föld. De megindult 

máshol is. Mindig ott, ahol éppen jöttem. Egyszer Zsibónál, máskor 

Tasnádon, majd Nyíregyházán és Szerencsen. S úgy tetszett, hogy az 

egész hajszolt magyar világ Budapest ölébe siet, hátha ott kisüt 

valahogy mégis a nap, vagy kis magyar tengerünk fenekére merülve, 

ott meg lehet húzódni a németek elől. Akkor javában folyt a zöld 

erőszak.  (…) fenyegetett mindent, ami benned magyar volt és 

krisztusi ember (…) Sokszor kérdeztem magamtól, ma is kérdezem, 

és mindig kérdezni fogom: miképpen volt ez lehetséges?!” 

Sikerült egy katonai szol-

gálatra alkalmatlanságát igazoló 

iratot szereznie és az Attila utcában, 

Bókay János házában húzódott 

meg. Aztán elkezdődött az ostrom. 

Míg az óvóhelyen volt, a ház rommá vált.  Végül Bajor Gizi színművésznő vette 

pártfogásába több más bujtatottal együtt. Közben Kolozsvárra október 13-án bevonul 

a román prefektúra. Aztán a román atrocitásokat látva 126 napig szovjet katonai 

ellenőrzés alá kerül Észak-Erdély. 

Bár a háború utáni Erdélyben az új vezetésre készülő erők Tamásinak 

szerepet szántak, fenyegető hírek is keringenek arról, hogy amennyiben hazatér 

letartóztathatják. Ezért marad az eredeti elhatározásnál, mely szerint kintről többet 

tud segíteni a szülőföldön élőknek, mint ha hazatér. A népszolgálatot így képzelte itt és 

ott folytatni. 

A Független Kisgazdapártba lépett be. Nem pártok által delegált 

országgyűlési képviselő lett és szóba jött mint vallás és közoktatásügyi miniszter is, de 

végül a Nemzeti Parasztpárt tagja, Keresztury Dezső kapta a megbízást. Tamási, mint 

emlékírója megjegyzi, honatyai magatartással vett részt a parlament munkájában. 

Cs. Nagy Ibolya röviden foglalja össze magánéletének ezt a szakaszát: „Személyes élete meglehetősen bonyolulttá vált: 

az ostrom után (baráti segítséggel) egy szülészeti klinikán lakott, majd, amikor felsége Budapestre érkezett, a Vas 

utcába költöztek. Nem sokáig laktak együtt: Salgó Magdolna tavasszal időlegesen visszatért Kolozsvárra a szüleihez, s 

a házaspár 1947 nyarán felbontja a házasságot.”  

Tamási az Írószövetség tagja lesz. Lakást kap az Alkotás utca 51/b alatt. Illés Endre írja: „Még lakást is csak 

segítségemmel tudott szerezni. 1946-ban váratlanul meghal a nagyon tehetséges Kádár Erzsébet – az ő lakását sikerül 

Tamási Áron birtokába juttatni. Azontúl ott élt Kádár Erzsébet két szobájában, a bútorai, könyvei, festményei között, 

haláláig.” 

Még 1946-ban Groza Péter meghívására nagy magyar kulturdelegáció megy Bukarestbe. A vonat indulása 

órákat késik mert Tamási nem kap vízumot. Le kellett száljon a vonatról. Nem véletlen 

tehát, hogy a háború után a maradás mellett döntött. Az eset több változatban maradt 

fenn, de Tamási, mint Cs. Nagy Ibolya írja, békességet akart s nem feszegette tovább az 

okokat. Az eset meglepő, hiszen mint arról Sípos Lajos ír, úgy nézett ki, hogy Tamásinak 

valamilyen közvetítő szerepet szántak. Aztán a Magyar–Román Művelődési Társaság 

elnöke Kodály Zoltán lett. 

Az irodalmi élet ekkor már a hazatért Lukács Gyorgy kézi irányítását „élvezi”. 

Sorra kerülnek a reakciós vagy klerikális skatulyába nagy írók művei. Tamási újabb 

alkotásait nem kíséri siker. A Hullámzó vőlegény és a Zöld ág se „fut be”. Arra is rájön, 

hogy a pártokon felül maradás kísérlete ebben a közegben megvalósíthatatlan. 

1949-ben a Bölcső és Bagoly kéziratát a 

minisztérium irodalmi főosztálya elfekteti és közli, 

hogy mindenféle irodalmi jövedelmi forrástól 

megfosztották. A Bujdosó lány-t Tamási szövegével 

és Lajta László gyűjtéséből származó népdalokkal 

Mezei Mária viszi sikerre, de kilenc előadás után 

1952-ben „irredenta-soviniszta lázítás” vádjával ezt 

is betiltották. Baráti támogatások, tárgyak 

eladogatása és a kölcsönök segítik át ezen az időszakon.  

Cs. Szabó László így ír az író kiemelkedő művének, a Bölcső és bagoly 

elfektetésének időszakáról: „Négy esztendeig hevert kiadatlanul, közben mást sem 

publikálhatott, nevét legfeljebb kicsinylőn emlegették. E sivatagi légkörben 

valószínűleg elsorvadt az öregedő, megalázott, lankadó ember irodalmi terve. Ha a 

test, a szülőföld fenyőire emlékezve, dacból szálegyenesen tartotta is magát.”   

Cs. Nagy Ibolya Tamási magánéletéről ír: „Ahogy távolodott a közéletből, 

s érzékelte a művészeti-irodalmi élet arrogáns átpolitizálódását Tamási, úgy vált 

ismét magánélete is – ha lehet – még nehezebbé. 1949 júniusában ismét megnősült: 

feleségül vette a frissen érettségizett, az írónál harmincnégy évvel ifjabb Basilies Aliz 

Teréziát (Basilides Mária énekesnő unokahúgát), akit az írónak, kifejezetten rossz 

anyagi körülményei között is, el kellett tartania.” 

Elérkezik azonban 1953 és a „Nagy Vezér” halála után fordulnak a szelek. 
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                      forr a világ – 1956-és… 
1953-tól, Sztálin halála után a párt kénytelen más húrokon játszani. A lazítások nyomán a szellem kiszabadul a 

palackból s elindul útján 1956 felé. Visszaengedik az irodalmi életbe Németh Lászlót és 1954-ben Tamási Áron éppen 

az elfektetett könyveiért (Bölcső és bagoly, Hazai tükör) Kossuth-díjat 

kap. A díjjal járó összeget a tartozások rendezése után nehézsorsú 

írótársai között osztja szét.  

 E reményeket felvillantó évben több szerződést is kap. Sorra 

jelennek meg Pilinszky, Szabó Lőrinc, Weöres Sándor, Féja Géza és 

Kodolányi János, Mészöly Miklós meg Németh László addig betiltott 

művei. Illyés Gyula is kimondja, hogy „Mert növeli ki elfedi a bajt”. 

 1955-ben édesanyja betegségéről 

érkezik hír. Útlevelet kap és elindul 

szülőföldjére.  A könnyes családi találkozás 

mellett Székelyudvarhelyre, Marosvásárhelyre 

és Márton Áronhoz Gyulafehérvárra is 

elutazik. Hazatér de még ebben az évben veszi 

Gáspár testvére levelét édesanyjuk állapotának 

válságosra változásáról. Tamásiék azonnal útlevelet kérnek és 1956 január 21-én 

Farkaslakára utaznak. Gáspár öccse, a Vadon nőtt gyöngyvirág című emlékiratában erről 

írja: „Hát hullottak a könnyek mindnyájunk szeméből, a szívfájdalomtól szóhoz nem igen 

jutott egy sem, de aztán édesanyánk megölelte a bátyám nyakát, ahogy tudta, szorította azt, 

arcát csókokkal árasztotta el és így szólt hozzá: Lelkem gyermekeim, csakhogy megláttalak 

még egyszer az én szememmel és átölelhettelek a két kezemmel. Most már nem bánom, ha 

holnap meghalok is”. Január 28-án halt meg és Tamásiék Február7-én érkeznek haza. De a nyár folyamán ismét 

Erdélybe készülnek. Székelyudvarhelyen szállnak meg s itt találkozik Kányádi Sándorral a „vékony görbült gerincű 

kis fiatalemberrel”. Jordáki Lajos meghívására, szeptember 

végén, Kolozsvárra is ellátogat. Láng Gusztáv az egyetem irodalmi 

körébe invitálja előadásra. És ismét elmegy Gyulafehérvárra 

Márton Áron püspökhöz. Októberben már Marosvásárhelyen 

vannak, ahol a színházban az Igaz Szó irodalmi estet rendez 

tiszteletére. 

1956. október 20-án érkeztek haza Budapestre. 

 Tamási Áronék erdélyi tartózkodása (1956 szeptember 1 

– október 20.) egybeesett az október 23 előtti forrongó hetekkel. 

Így az író kimaradt ezeknek a turbulens napoknak az 

eseményeiből. Nem volt ott a Petőfi Körben, Püski Sándor levelét 

sem kaphatta meg, melyet a Nemzeti Parasztpárt részéről küldött 

neki és nem lehetett ott Rajk újra temetésén. Október 26-án a 

Kossuth Rádió már közvetíti szózatát Magyar Fohász címmel. 

Célja a nemzet lelkiismeretének megszólítása. 

 Október 27-én előterjesztést írnak alá a békétlenségnek véget vetendő. Az aláírók: Bernáth Aurél, Csók 

István, Déry Tibor, Ferencsik János, Gombás Pál, Háy Gyula, Illyés Gyula, Ordas Lajos, Papp László, Tamási Áron, 

Zathureczky Ede. Közben elindult az első szovjet beavatkozás és eldördült a Kossuth téri sortűz. Október 30-án a 

Parlamentben az Írószövetség küldöttjeként van jelen. Miközben Kádárék már Moszkvában vannak, megírja Tiszta 

beszéd című írását, mint Sípos Lajos idézi: „a nép minden írójának” gondolatát összefoglalva, és szót emel a 

„magyarság egysége” mellett, elutasítja a politikai és szellemi életben az „osztályjellegű harcok”-at. 

Aztán következik november 4, és megjelennek a szovjet tankok. Feleségével az Alkotás utcai lakás 

fáspincéjében rendezkednek be, de mikor megtudják, hogy szemben a 

sportkórházban dolgos kezek kellenek, átjárnak oda segíteni. Ugyancsak Sípos 

Lajosnál olvashatjuk, miszerint november 26-án Nemeth László levélben 

figyelmezteti, hogy a Kádár-kormány magára vállalta az oroszok behívását 

olyan percben mikor a nyugalom helyreállt. Ezért nem támogatható. De azt is 

figyelembe kell venni, hogy nem jószántából tette, hanem azért, hogy a Rákosi 

hatalom ne térhessen vissza. November 29-én az Írószövetség elnökségi ülést 

tart. Tamási Gond és Hivallás címmel ír kiáltványt s ezt aztán az elnökség saját 

határozatként fogadja el és elküldi a kormányzati szerveknek, a rádiónak és a 

politikai napilapoknak. Ezt írja egyebek mellett: „…szenvedőnek és 

vágyakozónak látjuk a népet. Szenvedett, mert korának eszméit, melyet tíz év 

előtt reménnyel üdvözölt, idegen formában és zsarnoki módon akarták életévé 

tenni.” 

 A továbbiakban többször hallgatják ki a Gyorskocsi utcában 

különböző ügyekbe, így Bibó István perében is. miközben több saját 

cselekedetébe tesz beismerő vallomást.  

Ekkoriban számos kiadói ajánlatot kap. Az irodalmi életet már az Irodalmi 

Tanácson át vezérlik. Kállai Gyula megkeresésére Tamási a Tanács tagjainak névsorát ajánlotta bővíteni. A Kortárs 

folyóirat szervezői részéről Darvas József keresi meg. A népi írókkal próbálják csökkenteni a feszültséget. A 

válaszban 1957 augusztusában a népi írók a Kortárs munkájába Németh Lászlót, Szabó Pált és Tamási Áront 

javasolják főmunkatársnak. Nemsokára azonban az Illés Béla-vonal erőre kap és elkezdődik a „szocialista realizmus” 

és a „lenini pártosság” hangsúlyozása. Fenyegetések is elhangzanak. Aztán Vida Ferenc vérbíró vezényletével lezajlik 

a Déry Tibor és társai elleni per. Tamási mint tanú, tüntető és gúnyos magatartással kvázi nevetségessé teszi a 

törvényszéket. Az MSZMP kollektivizáló politikája ellen a népi írók többször is fellépnek. Erre egy elméleti anyaggal 

reagál a párt, melyet többek kötött Tamásinak is elküld Kállai, de észrevételeiket nem veszik figyelembe. Tamásit 

több ügynök is figyeli, sőt provokálja. Életre kel a „belső emigráció” fogalma is. 

KISFALUDI STRÓBL MIKLÓS, 

SZABÓ PÁL ÉS TAMÁSI ÁRON A 

KOSSUTH DÍJ ÁTVÉTELE UTÁN 

 
 ÉDESANYJA 

 

 
ILLYÉS GYULA TÁRSASÁGÁBAN 

 

 
AZ ALKOTÁS UTCAI HÁZ 
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            MAGYAR FOHÁSZ 

 

„Az idők gyógyító lázában él a magyar. Történelmünk ezer évén átlobog az emberi Géniusz üzenete, mely nemzeti 

hőseink példáit emeli elénk és költőink fénylő szavait idézi. 

Nincs módunkban kitérni a hűség elől. 

Tizenegy éve élünk őrhelyünkön: ezen a földön; szomjazva az emberi és a nemzeti lét igaz voltára. Éltünk 

vágyakozásban az enyhület után, de szomjúságunkban itthon a hazugság italát nyújtották nekünk, a világ pedig 

kotyvasztott főzetekkel kábított minket. Ebben a zavaros veszélyben, a hosszú sóvárgás után, emberi és nemzeti 

létünkben tehetünk-e mást, mint amit tettünk? 

Magunk főztünk enyhítő és éltető italt magunknak. A kor, melyben élünk s amelynek ablakán a jövőbe 

nézünk, vért csordított ebbe az italba. Örök intelem ez, mely egyformán szól nekünk magunknak és a világnak. 

Minket arra int, hogy a kor forradalmát magunknak kellett volna végbevinnünk. Mivel nem ezt tettük, hanem 

ajándékba fogadtuk el, olyan esztendők rakódtak történelmünkre, amelyek hagyományainkat elferdíteni törekedtek, 

természetünket gúzsba kötötték és jövendőnk felől kétségekkel kínoztak. Ebben a hamis és igaztalan állapotban a nép 

nem találhatta meg nyugodalmát és alkotóerejét bénaság fenyegette. 

Ezért kellett megtörténnie annak, ami történik. 

A kehely, amelyben magyarok vércseppjei szentelik meg az éltető italt, a világot arra inti, hogy nagyobb 

gonddal és tisztább lélekkel őrködjék az emberi lét méltósága fölött. A hatalmak, melyek a maguk rendszerében élni 

jónak és helyesnek látják, adják meg nekünk a lehetőséget, hogy mi is a magunk emberi és nemzeti formánkban 

élhessünk. Ez a forma nem más és nem is lesz más, mint a társadalmi demokrácia és a nemzeti függetlenség formája. 

Ezt a formát, kormányzás dolgában, egy nemzeti kormány tudná a nép akaratával megtölteni; a művelődés 

szellemével pedig a magyar léleknek azok a mesterei, akik az elmúlt évtized alatt is a nép hűségében éltek. 

Szenvedő lélekkel áhítjuk, hogy a rontó harcok megszűnjenek; s kérjük az emberi bölcsesség szellemét, hogy e 

harcok küzdőit igazságtalan ítélet ne érje. 

Méltó életünkért szóban és cselekedetekben a történelemhez fohászkodunk. Fohászkodunk mindnyájan, 

munkások, parasztok és ifjúság, nemkülönben jövőt álmodó költők, akik mind és mindig rendületlenül hívei vagyunk 

hazánknak.”  
Budapest, 1956. október 28. 

 

Tompa László 

LÓFÜRÖSZTÉS 

Vasalt paták csattognak a kavicsos parton... 

Két székely lovas jő két pár lóval a vízre – 

Rögtön le harisnyát, inget – s már benne csubognak. 

A víz hamar az állatok szügyéig ér föl, 

Sodorná is őket, de szorulnak a térdek, 

S működnek a sarkak, fordulást követelve – 

A lovak nyúlt nyakkal engednek a parancsnak, 

Így fordulnak, megúszva, föl és le néhányszor, 

Míg egyik legény rikkant, s hetykén veti hátra: 

Szorítsad, Imre! S ez rá: Ne hagyd magad, Áron! 

S kacagnak nyersen a játszadozáshoz – 

 

Majd ezt megunva, kiállnak a part menti sekélybe, 

Szikkadni a napra, mely roppant fényt, hevet süt! 

Aranypor a sok csepp, megrázkódván az állat! 

Így lovukon, szinte helyükre kövülve időznek, 

Két szíjas székely, bajviselt, bús, konokarcú – 

Fölöttük madár húz, árnyvető fellegek úsznak – 

A dél meg izzóbb –, ők állnak rezzenetlen 

Szoborként. Egykor így álltak (ők vagy apáik) 

A Prutnál is – így a gránátszaggatta Doberdó 

Szikláin – akár Pennsylvania gyilkos levegőjű 

Bányáiban, s álltak, ahol csak állniok kellett, 

Keserű daccal, a sorsnak szembeszegülve. 

 

S én nem tudom a sorsot, mit tartogat még ezutánra, 

E végzetes ég alatt lesz-e még öröm? 

De tudok annyit, hogy ha öröm helyett 

Tüzes mennykövek szakadnak is itt le, 

– Míg gyászosan évek százai húznak el – 

Ők örömtelenül is, ha kínba tébolyodottan: 

Itt fognak állni örökké – hogy Imre szorítja, 

Áron pedig... Áron nem hagyja magát! 

 

 
Zsögödi Nagy Imre, Erdély nagy festőművésze 56-ban 

Budapesten rekedt. November 19-én készítette ezt a 

ceruzarajzot Tamásiról. Az erdélyi kultúra két 

géniusza jóbarát volt. Mindkettő nyakas székely 

ember. Tompa László a költő egyik leghíresebb 

versében idézi szellemüket. A vers címe: Lófürösztés 
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utolsó évek és végnapok A HÁROM T VILÁGábAn  
 

1958-ban szervezték újjá a Magyar Írók Szövetséget. Tamási azonban nem vállal benne szerepet.  

A hatvanas években teljesedett ki a három T világa. A Tiltott, a Tűrt, és a Támogatott korszaka.    

A magyar írók közben gesztusokat is tettek.  

Amikor az MSZMP, hogy az ENSZ-ben a magyar kérdést levegyék 

napirendről, beadványt fogalmaz meg és behívatja egyenként az írókat, hogy ezt 

aláírassa velük, kilátásba helyezi az íróperek megszűntetését, sőt az általános 

amnesztiát is. A máig vitatott aláírások (több mint 200) megtörténnek, hol 

félelemből, hol az ígéretekben reménykedve. Tamási szerint minél többen írják alá, 

annál világosabb a kényszer. 

 Németh László gesztusa, hogy vállal egy utazást a Szovjetunióba. 

1960 végén Tamásinak 

engedélyeznek egy londoni utat, ahol 

nem vesz részt a hivatalos 

programban, de találkozik a magyar 

emigráció jeleseivel így Cs. Szabó 

Lászlóval és Szabó Zoltánnal is. 

Hazafelé jövet így tesz Párizsban is. 

1962-ben már vannak 

szabadulók, mint például Püski 

Sándor. Tamásit még ügynökök 

hada veszi körül.  

 Ismét hazalátogat szülőföldjére.  Aztán elfogadja a Béke Világtanács 

meghívását és elutazik Moszkvába a világkongresszusra.  

1963 tavaszán Újvidékre is elutazik, majd Zágrábban meglátogatja 

Krležát. Ekkoriban egészségi állapota már egyre rosszabb. 

1964-ben az Új Írás közli Gyökér és vadvirág című novelláját és a Magvető beválogatja az év legszebb novellái című 

kötetbe. Új szerződéseket kap. Érezhető, hogy már nem tekintik 

politikai ellenfélnek őt és a népi írókat.  

Sípos Lajos ezt idézi: „Irodalmunkban – olvasható az 

MSZMP Kulturális Osztályának: Irodalmunk helyzete és 

problémái című összefoglalójában – voltaképpen nem 

beszélhetünk már különféle eszmei alapon álló irányzatokról, 

csoportokról.  (…) Ma már értelmetlen az ún. népi írók, vagy az 

ún. polgári írók csoportjáról, mint önálló politikai arcélű 

csoportról beszélni (…) immár nem viták vannak a 

szocializmussal (…) segíteni akarnak és részt venni az új élet 

teremtésében (…) pozíciójuk nem ellenzéki, hatásuk nem 

ideológiai, hanem szépirodalmi.” 

Ettől kezdve a népi írókat fokozatosan leveszik 

azellenségek listájáról. Mint Sípos Lajos írja: „A politika 

befogadó gesztusát (más megközelítésben: a Tamási probléma 

»leírásá«-t) jelentette az MSZMP Titkárságának 1965. július 6-i döntése, amely havi 2000 forint nyugdíjat állapított meg az 

írónak (ez az összeg akkor egy kezdő tanár bérének a kétszerese volt). Ebben az ében megsokasodtak a róla szóló tanulmányok és 

recenziók; »divat« lett »Tamási Áronról írni«.”   

 1964 őszén beteg lett. Elhanyagolt májgyulladást állapítottak meg nála. Ettől 

függetlenül – minthogy a nyár folyamán már elvált harmadik feleségétől – nősülni 

készül. Pozsonyi keresztlányát akarná elvenni.  

Minthogy számára nehéz volna utazni, testvéreinek küld meghívó levelet. 

Ágnes, Gáspár és Anna meg is érkeznek Budapestre. Terveket sző Farkaslakáról, 

ahova visszatérne végnapjaira. 

65. születésnapján felköszöntik.  Novemberben a Kossuth Klub szerzői esttel 

tiszteleg előtte soha nem látott tömeg jelenlétében. Tamási így nyugtázza: „Tudják, 

hogy meg fogok halni”. Ez volt utolsó nyilvános fellépése, bár élni akar és írni. Haza is 

hívogatják, legalább a nyári időszakokra. 

Tamási december 24-én váratlanul újra nősül, de nem a kiszemelt 

keresztlányt, hanem Bokor Ágotát a 33 éves fiatalasszonyt veszi el, akinek komoly 

szerep jut a hátralevő hónapokban. 

1966-ban a Kútvölgyi kórházban ágyból mondja tollba feleségének a Bölcső és 

Bagoly folytatását jelentő Vadrózsa ága című önéletrajzi írását. Bár megállapítják, 

hogy nem tagadta meg önmagát, a könyvet elfogadja a Kiadói Főigazgatóság. 

Naplója szerint álmában Nyíró József szólt hozzá, hogy készíti számára a 

helyet. odafenn. 

Áprilisban még bizakodva beszél öt könyv újra kiadásáról, de május 19-én 

már megírja végrendeletét. A szerzői jogot felesége kapja, de testvérei kapjanak 5-

5000 forint végkielégítést. Felesége halála után a vagyont fordítsák egy Farkaslakáról szóló monográfia kiadására. Egy tehetséges 

helyi fiatal támogatására is gondol. A Farkasréten Brezanóczy Pál egri püspök végezze a szertartást, de holttestét amint lehet 

szállítsák haza a „farkaslaki temetőbe”. 

Tamási Áron 1966 május 26-án meghalt. 

 
SZABÓ ZOLTÁN, AKINEK 

LONDON VOLT A RODOSTÓJA 

 

 
CS. SZABÓ LÁSZLÓ 

FELESÉGÉVEL LONDONBAN 

 

 
TAMÁSI A BÉKE VILÁGKONGRESSZUSÁN 

MOSZKVÁBAN 

 
A TESTVÉRI LÁTOGATÁS 

BUDAPESTEN 
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               a végső hazatérés 

 

Ruffy Péter így vélekedik Tamásinak utolsó, már feleségének a kórházban diktált írásról, a Vadrózsa ágáról: „…klasszikusunk a végső búcsú 

idején, minden más művénél jobban megtalálta a kegyelmes arányt földiek és égiek, a nyers való s a tündérvilág lebbenései között. Győzelmét még 

kivívta s a győztes harcos holtan összeesett.” 

Végső útját – melyet egy kegyetlen kor zavaros világa nehezen kibogozható történetté, s 

utóbb valóságos legendákká duzzasztott – felesége, Gáspár öccse, Sípos Lajos és mások emlékezései 

és írásai alapján próbáljuk követni.  

 1966. május 26-tól, Tamási Áron halálhírének érkeztétől, három napon át harangoztak a 

farkaslaki templomban. A házak ablakait lemosták, az utcákat megtisztították. A falu készült a 

végtisztesség megadására. 

 A Budapesti búcsúztatásra június 2-án került sor.  Brezanóczy Pál egri érsek celebrálta 

és itt voltak testvérei is. Gáspár kézcsókkal búcsúzott a nagy halottól, úgy ahogy az is tette apja 

ravatalánál. A beszédeket Féja Géza, Juhász Ferenc, Nagy László, Gombos Lajos és Tompa Kálmán 

mondták. Juhász Ferenc szavait érdemes idézni: nyelvünknek „Arany János óta nem volt nagyobb 

birtokosa és művelője, mint Te, szegények fia, lentiek küldötte (…). Jobban nálad senki se tudta, 

hogy a magyar nyelv volt: sorsunk, menedékünk és reményünk. (…) Egyetlen birtokunk és egyetlen 

jövőnk. (…) Műved a világegyetemet benövő kristály-levelű óriás fa (…). És mi itt állunk zúgó, nagy 

mese-fád alatt és sírunk.” Élet és pályarajzában az egri érek imájából is idéz Sípos Lajos: 

„Testvérünk Áron! Aki hivatásodban a dadogó Mózesed helyett szólottál! Az irgalmas Jézus 

áldásával íme hazabocsátunk Téged születésed földjére, ami bensőnkben a miénk is, hiszen az anyaföldnek mélyén, odafenn az égben s az emberi 

szívek érző kamarájában nem léteznek országhatárok.” 

Június 7-én elindult a koporsót szállító vonat Farkaslaka (román nevén Lupeni) felé. A család és hazai tisztelők személyvonaton tették 

meg az utat. Farkaslakának nincs vasúti megközelíthetősége. Székelyudvarhelyre Segesváron át juthat el az utas. A koporsót szállító vagon 

azonban először a dél-erdélyi, Zsíl-völgyi Lupény városába (románul ez is Lupeni) érkezett. Június 8-án ezt Lupényból jelezték is. Hogy véltlen 

tévedés volt, vagy a nagy figyelemmel kísért temetés „titkosszolgálati rendezéséhez” tartozott, nem tudhatjuk. Valószínűsíthető, hogy érdekük 

lehetett, hiszen minden ilyen esetben zendüléstől tartottak, s emlékezők szerint a 

Farkaslakán várakozó tiszteletadók közé „szájkosaras kutyákat pórázon tartó bőrkabátos 

civil őrök, szekuritátés biztonsági rendőrök vegyültek” Brassóból. 

Lupényből a vagont június 9-án küldték Segesvárra s onnan 

Székelyudvarhelyre irányították. A lelki jóbarát Bakk Elekné-Takács Sára főorvosnő 

intézte a formaságokat az akkor és ott nélkülözhetetlen nagy ügyességgel, úgy is mint 

„hivatalos egészségügyi közeg”.  A megszentelt koporsó az éjszakát a református temető 

halottas házában töltötte. Másnap 10-én itt helyezték el a Bakk Elekné lányainak „Tamási 

lelki gyermekeinek” kelengyéjével ékesített teherautó tisztára súrolt platójára, fekete 

drapériák, fehér kalotaszegi varrottasok közé, és a székely himnusz dallamát szerző 

Csanády György édesapjának, Csanády Zoltánnak vakon csomózott perzsaszőnyegére.  

A koporsót szállító gépkocsi és kísérete – Orbán Balász sírhelye – Szejke fürdő 

felől érkezvén, a Baknya tetőn megállt. Tamási Áronné emlékezésében így ír: „Csendben 

megálltunk az utolsó búcsúvételre, ahol: »szemem és figyelmem messze előre mutat a 

magas tetőről, és a Nyikó katlanába, a havas hegyek előrenyújtott karjai között, ott fészkére száll, mint a visszajött sasmadár«. Álltunk és fekete 

fátylakkal integettünk, megbeszélt jel szerint. A falu íratlan torvényei közé tartozik, hogy halottat csak harangszóval fogad be. (…)”  

A mezőn dolgozó székelyek kalaplevéve álltak az elhaladó gépkocsi mellett, az út mentén fekvő Szentlélek harangjai is megszólaltak és 

iskolások szórtak virágot a koporsót szállító autó elé akárcsak az Szejkétől idáig útba eső többi faluban is. 

11 órakor harangzúgásban érkezett Tamási Áron haza. Koporsóját a templomban 

helyezték el és megkezdődött az imádkozás. A harangok elnémultak. 

Már a sír helyének kiválasztása is külön történet, hiszen a végakarat szerint: „valahol 

a templom háta mögötti mezőben, arccal kelet felé” kívánt megpihenni. A hely azonban a papok 

sírjainak volt kijelölve. Vitatkozás közben azonban „székely módon” megszületett a megoldás. 

Sztojka Ferenc bácsi megragadta a pap karját s így szólt: „De hát értsd meg, Tamási Áront 

temetjük. Kidobjuk a palánkot s akkor a sír nem lesz sem bévül, sem kívül!” És ez történt. Így a 

magányos Tamási Áron itt is egyedül nyugszik, és kelet felé a két öreg Cserefára tekinthet. 

3 órakor kezdődött a szertartás 13 pap és a székelyudvarhelyi katolikus kórus 

segédletével. Birton István helyi plébános 

mondott szép beszédet. A sír mellett ott volt 

Erdély szellemi életének számos képviselője, 

de nem beszélhettek. Sütő András, Kacsó 

Sándor, Kányádi Sándor, Katona Szabó 

István, Nagy Pál, Gálfalvi Zsolt és sokan 

mások. A lelki jóbart Nagy Imre festőművész így sóhajtott fel: „Mindjárt melléd feküszöm 

Áron!”. 

Sípos Lajos érdekes sorokkal egészíti ki az emelkedetten szép és szomorú történetet: 

„Amikor a koporsót a sírba leengedték, mintegy a síráshoz társultan »surrogni kezdtek a 

cserefák levelei, majd aztán a vastagabb ágak is recsegésbe fogtak, kétségbeesett, tőből 

kiszakadó csapkodásba.« Utóbb azonban az égiháborút »az isteni gondviselés más irányba 

vezette«; kitisztult az ég, nem esett az eső, a faluban »csend volt és békesség honolt«, s a 

madarak rázendítettek énekükre.” 

Még aznap Székelyudvarhelyen – a Bakk Elekéknél tartott emlékezésen – 

elhatározták egy síremlék felállítását. Ezt az ügyet is Bakk Elekné vette gondozásába. A falu 

díszpolgárává választott „Doktornéni” Szervátiusz Jenőt bízta meg a munkával, aki azt Tibor 

fiával vállalta. Tamási sógora, Sípos Ferenc a Hargita sándorfalvi részén található „Úrasztal 

kövé”-nek nevezett hatalmas andezit tömböt ajánlotta. Három traktor mozdított ki helyéről. 

Ebből született a zarándokhelyé vált sírhely előtt, a két cserefa között felállított emlékmű, 

melyen az író műveiből válogatott szereplők faragott képei láthatók. Sokak összefogása is kellett 

a megvalósításhoz, de 1972-re elkészült. A sírfelirat csak a rendszerváltás után kerülhetett helyére:  

Törzsében székely volt, 

                  Fia Hunniának. 

Hűséges szolgája 

Bomlott századának. 

 

A Hargita oldalában, az onnan kiszakított andezti tömb helyén, jó vízű forrás fakadt.      

 
A BUDAPESTI BÚCSÚZTATÁS 

 
MEGÁLLÁS A BAKNYA TETŐN 

 
ÉS „KIÜTÖTTÉK A PALÁNKOT”. 

TESTVÉREI A FRISS HANTNÁL 

 
EMLÉKMŰ 

ÉS ZARÁNDOKHELY  

 

 



TAMÁSI ÁRON                                      16. 
eMLÉKEZÉS anekdotákkal és HUMORRAL 
 

Tamási Áron humora, akár egész nyelvezete, sajátos de természetes módon, nem csupán magán hordja a székely gondolkodásmódot, hanem gyökerében 

az. De ettől függetlenül is legendák keringenek viselt dolgairól. 

Az anekdoták jelentős részét Lőrincz József gyűjtötte egybe. 

 

Egyszer Kolozsváron Tamási még tanár is lehetett.  

A piarista gimnázium IV. b osztálya Huszka tanár úrra várt. Helyette azonban az általuk már 

ismert Tamási Áron lépett be az osztályba. – „Jó reggelt kedves fiúk! Szeretett tanárotokat, 

az én lelki jó barátomat, ma hajnalban olyan kóros álmosság fogta el a vendéglőben, hogy 

most én vagyok itt helyette. De nekem délre le kell adnom az Ellenzéknek egy novellát, s azt 

most szeretném megírni. Ti közben készüljetek a következő órákra.” Leült és munkához 

látott. Mikor készen lett felállt és olvasni kezdte Öreg fiú December című novelláját. Nagy 

sikert aratott, megtapsolták. Ő mosolyogva hozzátette: „Nem is gondoltam volna, hogy ilyen 

jó tanárnak lenni. A diák témát ad, szilenciumot az íráshoz, a novella befejezése után pedig, 

azon melegében publikumot, tapsol. Nem is tudom miért panaszkodik rátok az én barátom.” 

Az órájára nézett, majd elbúcsúzott, elment. Beleveszett a kincses város tél eleji havazásába. 

 

Marosvécsen egyszer Tamási és Kós Károly a református papnál kapott szállást. A bútorzat 

rozoga lehetett, mert mikor ágyba vágták magukat, mindkettőjük ágya leszakadt. Padló 

közelben telt az éjszaka.  

Reggel a papék sopánkodva kérték a bocsánatot. De Tamási megnyugtatta őket: 

„Ne búsuljon tiszteletes úr, olyan biztonságban soha nem voltunk, mint ott - a földnél alább 

esni nem lehet.” 

 

Kedves történet esett meg a Hitel folyóiratnak otthont adó Szász villában egy Hitel 

estély alkalmával. Az elegáns közönség a korabeli gramofonból szóló, harmincas évekbeli 

zenére éppen táncolt. Az ajtón váratlanul Tamási Áron lépett be. Ő gyanútlanul – valahonnan 

érkezve – egy szokásos együttlétre gondolt s ezért sportos öltözékben érkezett. Az egyik neves művésznő végig merte és így szólt: „Ábel a rengetegben”. 

Tamási azonnal sarkon fordult, és távozott. A háziasszony Szász Istvánné-Hort Idy kétségbeesetten szaladt utána: Áronka, Áronka: ne menjen. De ő már 

az utcán is volt. Nem sok idő telt el, mikor az elszomorodott társaság egy érkező fiáker jellegzetes hangjára figyelt fel, s a szobalány Tamási Áront jelentette 

be. Áronka kifogástalan szmokingban állt az ajtóban. A művésznő felkiáltott: „Ábel az országban!” Tamási elmosolyodott és a hölgyet táncra kérve 

tovalebbentek. Az estély peidg vidáman folytatódott.  

 

Tamási Benedek Elek „székely írókülönítményével” járta a vidéket. Egyik novellájában az ismert „Egyszer voltam nálatok, leszakadt az 

ágyatok” mondat is szerepelt. A jelenlevő unitárius püspököt látva Tamási a „leszakadt” helyett csak „recsegettet” olvasott be. A püspök botjával 

kopogtatva felállt és eltávozott. A siker mégis nagy volt. Elek apó azonban mérgelődve kérdezte Tamásit: „Mit csináltál te szerencsétlen?”  „Csak 

enyhítettem” válaszolt az író.  Attól kezdve gyakran nevettek, amikor valamelyikük mellészóllt, vagy rontott helyzetén, mondván: „Csak enyhített.” 

 

Az erdélyi írók debreceni bemutatkozása után nem sok idő maradt a vonat indulásáig. Bánffy Miklós a 

kényelmeskedő Tamásit, aki a „lassan jársz tovább érsz” érvet hangsúlyozta, így ösztönözte: „Csak 

siessünk, most nincs idő humorra”. Tamási mérgelődött, hiszen szerinte mindenki tudhatta, hogy 

szerelemre, humorra és a halálra mindig van idő.  

Az állomáson a legrövidebb utat azonban egy vasutas őrizte s nem engedte át őket.  Bánffy 

láttán valaki rászólt: „Eressze ki gyorsan. ez az úr kegyelmes”. Az őr kinyitotta majd rögtön be is zárta 

az ajtót. De ekkor Tamási is rászólt: „Hát nem látja, hogy én is kegyelmes vagyok?!” Az ajtó ismét 

megnyílt, s az őr bosszúsan morgott „…itt mindenki kegyelmes”.  

Tamási viszont győztesen nevetve magyarázta a grófnak: „Ugye mindig van idő egy kis 

humorra! A humor hozott ki engemet a vonathoz”, 

 

1945-46 telén a pesti Baross Kávéházban beszélgettek a bohém írók. Tamási maga mesélte el 

ott ezt az esetét.  

Krúdy Gyulával mulattak egy budai kiskocsmában. Haza akart menni, de a becsípett Krúdy 

marasztalta. Ő mégis felállt és elindult, mire Krúdy egy félig üres borosüveget vágott utána. Félrehajolt, 

s az üveg a falon csattanva darabokra tört.  A prímásnak tetszett az eset és ajánlkozott, hogy eljátssza 

Áron nótáját. Ő az akkor tilos Székely himnuszt nevezte meg. Ez azonban a tiltott művek közé tartozott, 

amit csak testi fenyítés kényszere alatt, ha el lehetett húzatni. Áron ötletére Platthy Jenő egy óriási kést 

szegzett a prímásnak, hogy muzsikáljon. Az pedig eljátszotta a kért számot. Szerencséjükre egyetlen nem 

kívánatos személy vagy rendőr sem volt már ott. 

 

Az ötvenes évek végén, amikor éppen Bonyhádon írogatta regényét, már idősecske volt, hatvan fölött. Jó kötésű férfi, hatalmas tar koponyával, 

amelyen oldalt szét-, felágaskodtak a hajfürtök. Kissé kacéran félrevágva hordta a kalapot. Mókásan összehúzott tekintetével úgy festett, mintha egyszerre 

két szemmel akarna kacsintani, szája szögletében hamiskás mosoly ült. Enyhén pocakosodott már, de magas termete miatt alig lehetett ezt észrevenni: 

még mindig a nők kedvence volt. 

Karinthy Ferenc, a fiatal író barát próbálta lecsapni kezéről az egyik nőjét, de sikertelenűl. „Ő úr, ő férfi, teljes, igazi, százszázalékos. Gyöngéd 

is, kegyetlen is, éppen ami kell, olyan nincs más” – nyilatkozott a hölgy, s a humorista fia megértette: Áron még mindig a női szívek fejedelme. 

 

Tamásinak négy feleséger is volt. És számos nőbarátja. Negyedik házassága előtt valaki megkérdezte, miért kapnak az Évák ekkora szerepet 

életében, miért váltogatja őket olyan sűrűn? Nem vallhatta be élete fő kudarcát, az utódnélküliséget. Ezért így válaszolt: Azt szeretném megtudni, 

kaphatok-e bár egy jót is annyi sok asszony között. 

 

Egy kritikus ismerőse róla áradozva Lorcához hasonlította, a nagy 

katalán költőhöz, aki szintén a népi kultúrából merítette művét. – Te nagy költő 

vagy Áron! Mondotta.  

- „Igen, csak az Isten elgondolkozott, amikor engem teremtett, s prózaíró lettem” 

– felelte nevetve Tamási.Tamási, éppen aktuális feleségével, többször járt 

Farkaslakán. Egyik alkalommal a Nyikó partján napoztak s ruháikat a 

bokrokra aggatták. A patak csörgedezett, a madarak daloltak. De hirtelen 

beborult és hatalmas szél kerekedett, mely felkapta a felesége szoknyáját és 

elvitte. Az író kergetni kezdte a szoknyát, amely meg megállva és újra 

felröppenve szinte komikussá tette a jelenetet.  A környéken dolgozók élvezték a 

jelenetet és szójárás lett belőle: „Kergeti, mint Áron a rokolyát.” 

  

Tamási óvakodott attól, hogy lepaktáljon a politikával a hatalommal. Igyekezett 

megtartani a függetlenségét. Ez akkoriban gyanús magatartásnak számított. 

Aztán 1954-ben egy átmeneti enyhülés idején kénytelenek voltak megadni neki 

a Kossuth díjat. Tamási az ezzel járó pénzzel szegényebb kollégáin segített s a 

kitüntetést nem tűzte mellére. Amikor Rákosi Mátyás főtitkár gratulált neki, 

megkérdezte, hogy miért nem viseli a kitüntetést. „Én is nagyon sokat vártam 

rá, ő is várjon rám!” vágta ki magát az író. 

 

 

 

 


