
TAMÁSI A R O N ÚJABB REGÉNYEI 

1953 karácsonyán a könyvesboltok kira-
ka ta iban két -új Tamási regény jelent meg, 
a Bölcső és Bagoly, az író regényes önélet-
ra jzának első része, és a Hazai Tükör , a 
háromszéki székely szabadsághősök harcá t 
ábrázoló ifjúsági regény. A két könyv nagyon 
gyorsan eltűnt a k i rakatokból , elfogyott 
a könyvesboltok raktára iból Pesten is, vidé-
ken is. Nagy sikere volt a két regénynek, 
irodalmi és közönségsikere egyaránt . Tamás i 
az erdélyi múl t két fejezetét ál l í tot ta a mai 
olvasó elé, könyveiből a hazai t á j , a hazai 
né.p szeretete árad és az élet színeinek, az 
író humorának és emberismeretének olyan 
gazdagsága csillan meg, amely már szinte 
biztosí tot ta a két regény sikerét. Az ú j 
Tamási-regények elsősorban érdekes írások 
és az írók manapság bizony ezen a területen 
nem kényeztet ik el az olvasót, i rodalmunkban 
sok a sematikus, a színeiben fakó, hang jában 
tompa alkotás, amely nem kötheti le az igé-
nyes olvasót. Tamási ú j írásai elsősorban 
azzal nyerték meg az olvasókat, hogy mon-
daniva ló jukban, megformálásukban egyaránt 
érdekes alkotások, melyek a valóság szürke, 
egyoldalú ábrázolása he lye t t az élet eleven, 
üde színeinek frisseségét érzékeltetik. 

A közönség érdeklődése természetesen 
a régi, jónevű, á l ta lánosan elismert regény-
írónak is szólt, aki néhány évi hal lgatás 
u tán most egyszerre két jelentős a lkotással 
je lentkezet t az irodalmi életben. Tamás i 
Áron a harmincas évek népies' irodalmi 
i rányzatának egyik legnagyobb tehetségű, 
legerőteljesebb képviselője volt . Az érdek-
lődés tehá t a nagymúl tú , erényeiben és 
hibáiban egyaránt igen jelentős irodalmi 
irányzat neves írója f.elé fordul t . 

A népies irodalmi irányzat , melynek a pa-
rasztság helyzetének fel tárásában, az agrár -
proletar iátus életének megmuta tásában , az 
egész fa lukuta tó mozgalomban ha ta lmas érde-
mei vannak , a húszas évek meghasadt irodalmi 
és szellemi életében keletkezett . Ady a 
X X . század elején egyetlen hor izontban ' lá t ta 
a magyar élet ba ja i t , egységben lát ta és áb-
rázolta a falu és a város e lnyomot t ja inak 
helyzetét és harcá t a »magyar ugar« ellen. 
Mégis a meghasadt irodalom mindkét i rány-
zata — urbánusok és népiesek egyaránt 
— többé-kevésbé Ady nevét írta zászlajára. 
Ady egységben lá t ja és ábrázol ja a »grófi 
szérűn« zokogó magyar paraszt bána t á t és 
a »húszesztendős legénynek vackán« utolsót 
álmodó újpesti 'proletárnyomort . Számára 
egy és ugyanazon ellenség a nagybirtokos, 
ak i »úrnak, magyarnak egyként rongy« és az 
»agyvelőtlen polgár«, aki nem tud a haladá-
sért harcolók sorába állni. Ady költészeté-
ben minden ellentét egyszerre fakad fel. 
A magyar történelem minden nagy hagyo-

mánya , Dózsa harcosainak elszántsága és a 
bujdosó kurucok rigmusainak keserűsége az 
évszázadok igazságának erejével t ámogat -
ja »a népért síró, bús, bocskoros nemes«, 
a magyar jakobinus harcá t . 

A húszas években Ady szemléletének egy-
sége, egyetemes látása megbomlik. Az ek-
kori népies i rányzat elsősorban Ady költésze-
tének magyar vol tá t hangsúlyozza, fe l tá r ja 
annak magyar társadalmi tanulságai t , de 
nem tágí t ja ki ezeket egyetemes problémává. 
Az urbánusok pedig csak Ady költészetének 
európai vol tá t , f rancia ha tása i t k u t a t j á k , 
elfeledkezve annak magyar társadalmi konk-
rétságáról. Mindkét i rányzat Ady-képe egy-
oldalú, hiszen Ady a magyar társadalmi 
problémák ábrázolását mindig meghosszab-
b í to t ta az európai horizont egésze felé, és az 
egyetemes európai kul túrából kapo t t kincseit 
könyörtelenül magyarrá asszimilálta, a ma-
gyar valóság ta la jára ül te t te á t . 

Az urbánusok és népiesek irodalmi irány-
zata inak egészében ez a nagyszerű egység 
már nem ta lá lható meg. A falu és város éle-
tének ábrázolása gyakran elszakad egymás-
tól, az egyik irányzat képviselői sem láthat-
ják egységben az egész társadalom harcá t , 
és ezért nagy társadalmi regény — kivéve 
Móricz műveit — nem is születik. 

Móricz Zsigmond munkássága, mely a 
népies irodalom csúcsát jelenti, sokkal széle-
sebb és á t fogóbb, mint a népies i rányzat 
egésze. Móriczot érdekli a városok világa és 
ábrázolni is t u d j a a városok lakóinak éle-
té t . Mikor valóságlátása szélesedik és ember-
ábrázolása mélyül, a város életének t ipikus 
harcai t és t ipikus a lak ja i t is ábrázolni t u d j a 
és életének vége. felé már kísérletet tesz 
a proletar iátus ábrázolására is. A szintézis-
re való törekvést m u t a t j a Illyés Gyula élet-
műve is, aki a »Puszták népé«-nek ábrázolá-
sát széles európai műveltséggel párosí to t ta 
és a paraszti élet zárt világát a művészet leg-
újszerűbb eszközeivel szólal tat ta meg.. Ady 
egyetemes látása József Att i la költészetében 
fo ly ta tódot t . »Rám gondol, szántván, a 
paraszt ; engem sejdit a munkás teste két 
merev mozdulat között«, val l ja »Ars poeti-
cájá««-ban és egyazon harc két fejezetének 
érzi a város peremén élők felszabadítását 
és Dózsa népe zsupfedeleinek »megváltását«. 
A szintézis nagy kísérleteinek ellenére azon-
ban a két háború között i évtizedek Irodalmi 
életére a meghasadtság jellemző. Ebben a 
meghasadt irodalmi életben szólalt meg 
Tamás i Áron és életművében a népies i rány-
zat legnagyobb erényeit egyesítette. 

Tamási mint a székely nép írója az erdélyi 
magyarság életének nagy ábrázolója jelenik 
meg a magyar irodalomban. A húszas évek 
elején írja első novelláit és az évtized végén 
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már két regénnyel, a Szűzmáriás-Királyfival 
és a Címeresekkel jelentkezik. Országos hírű-
vé az »Ábel a rengetegben« című regényével 
válik, amelyben a tiszta lelkiismoretű, az 
igazságért és szépségért harcoló, egészséges 
észjárású, nagyszerű eredeti humorú székely 
parasztfiú a lakjá t rajzolja meg. Ábel humo-
rában, észjárásában sajátosan székely, alakja 
a székely nép sorsát és harcát példázza az 
olvasó előtt. 

A két világháború között nem Tamási 
az egyetlen erdélyi író, aki a székely nép 
harcainak és problémáinak ábrázolójaként, 
jelentkezik irodalmunkban. Tamásival körül-
belül egyidőben és hozzá hasonló célokkal 
indul a másik nagytehetségű székely író, 
Nyirő József is. Azonban Tamási és Nyirő 
ú t ja jóformán nyomban indulásuk után szét-
válik. Tamásit az első sikerek — az első 
novellák és regények sikerei — a székely nép 
életének még alaposabb és szélesebb realis-
ta ábrázolására késztetik, és megteremti 
legismertebb _ hősét, a legigazabb Tamási 
regényhőst, Ábel a lakját . Nyirő az írói siker 
könnyebbik ú t já t választja. Művei nem nyúl-
nak le a kisbirtokos székely parasztok nehéz 
életének gyökeréig, nem azt igyekeznek 
megmutatni , ami minden helyi jellegen túl-
menően a székely, a dunántúli és az alföldi 
parasztok helyzetében közös, hanem azt 
hozzák felszínre, ami a székelyek életében a 
magyarországi olvasó számába kuriózum, 
ami provinciálisán különbözik a magyaror-
szági kisparasztok életétől. Tamási írói 
ú t ja odavezet, hogy lassan kiszorítva ábrá-
zolási síkjából minden misztikus elemet, 
egyre igazabban tud ja megmutatni a szé-
kely világ valóságát és ábrázolni a székely 
szegényparasztok harcában azt, ami a íeudál-
kapitalista viszonyok között általános sze-
gényparaszti sors, tehát egyetemes jellegű 
probléma. Ezzel szemben Nyirő művészete 
a székely kuriózumok hol humoros, hol 
patetikus megszólaltatójává és ezáltal pro-
vinciális jellegűvé válik, könyvei a budapesti 
olvasóközönség állandó és kedvelt olvas-
mányai lesznek, de egyre jobban elszakadnak 
a székely nép életének, társadalmi harcainak 
valóságától. A két nagy ígéretet jelentő 
székely író ú t jának különbözősége legjob-
ban legismertebb hőseiknek, Uz Bencének és 
Ábelnek összevetésében mutatkozik meg. 

Nyirő így jellemzi az Uz Bence hőse i t : 
»Erősek, szívósak az erdei emberek, kik nem 
félnek a vértől, haláltól. Istenről csak deren-
gő sejtelmük van és úgy nézik a világot, 
mint a farkasok, melyek éjszakánként ot t 
nyugtalankodnak a szomszédos fák között. 
Fegyverük a kés és a fejsze, a fog és a köröm. 
Homályos, babonás mesék, nevetlen t i tkok 
szorítják agyukat , különös dalokat morog-
nak és van köztük, aki beszélni tud az álla-
tokkal. J u h t e j és tűzszagúak, foguk fehér, 
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csattogó, arcuk piros. Rovással írnak és 
számolnak. Tekintetükben benne van az 
egek mélysége és a pokol ijedt félelme.« 

Tamási hősei nem ilyenek, Ábel erősen 
egyénített , de sorsában és harcában tipikus 
alak, aki ezzel a fogadalommal jön el a ren-
getegből és indul el a nagyvilágba : »Elmen-
tem az édesanyám sírjához és ott megfogad-
tam, hogy a szegények és elnyomottak zász-
laját fogom örökké hordozni, bármerre vezé-
reljen is utam.« 
. Tamási Ábel-regénye friss realizmusával, 

az élet gazdag áradásával ha to t t és magasabb 
erkölcsi eszményeket ku ta to t t . Az írótól 
mindenki a társadalmi élet nagy harcainak 
reális ábrázolását, a székely nép életének 
nagy művészi feltárását vár ta . Tamási írói 
képességei már ebben a regényben szinte 
teljes fegyverzetben jelentkeztek. Hőseinek 
sorsa keserű és szomorú, de ebben a szomorú-
ságban szinte minden oldalon felcsillan vala-
mi mélyről jővő derű, a legyőzhetetlen élet-
kedvű székely fiú ellenállhatatlanul feltörő 
humora. A regényben a szomorúság és a 
humor, tragikum és komikum olyan csodá-
latos egységben található meg, mint irodal-
munkban igen kevés más műben. Az ünne-
pélyes, szinte tragikus részletek után olyan 
elemi erővel tör fel az író humora, hogy az 
olvasó az ellentétes érzések viharzásán 
keresztül szinte megbűvölten követi az író 
képzeletének csapongását. 

Kevés ünnepélyesebb és tragikusabb rész-
let van regényirodalmunkban annál a rész-
nél, ahol Ábel apja , a játékosbeszédű, nagy 
tréfacsináló öreg székely hosszú siránkozás 
helyett egyetlen sötéten lehulló mondattal 
közli fiával édesanyja halálát : »Akkor az 
üveget letette és a poharat vet te a kezébe. 
Néhány pillanatig nézte kicsordult fájdalom-
mal a kicsorduló poharat, aztán felállt és 
rámtekintet t . 

Nem tud tam, hogy miért, de én is feláll-
tam. 

Akkor megint rámnézett apám és csende-
sen így szólt : 

A jó Isten nyugtassa meg szegény édes-
anyádot.« 

A játékos kedvnek itt nyoma sincsen, a 
szavak tompán hullanak és komoran csenge-
nek, mint a sírbeszédekben. Alig néhány ol-
dal választja ezt el azonban attól a komikum 
minden élemét felhasználó pompás jelenét-
től, ahol Ábel és Surgyellán, a nagyszerűen 
megrajzolt román csendőr a megsütött sas-
ból lakmároznak és a szörnyű lakoma a 
humor sziporkázó fényével világítja meg a 
két szereplő jellemét. 

Reális emberábrázolás, szomorúság és 
humor összecsengése jellemzik Tamási első 
jelentős művét . Az író fejlődése azonban nem 
haladt tovább egyenesen ezen az úton. A har-
mincas évek bonyolulttá, nehezen á t tekint -
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hetővé tet ték a társadalmi viszonyokat. 
Tamási t isztánlátását pedig akadályozta 
a sajátos erdélyi helyzet, ahol az általános 
társadalmi ellentétek a magyar-román szem-
benállással súlyosbítva jelentkeztek és a 
két kérdés egymástól való elhatárolása nem 
volt könnyű. A következő Tamási-írások 
nem tud ják már a valóságot olyan közvet-
len és egyszerű módon ábrázolni, mint az 
első Ábel-regény. Az 1932 és 1936, az első 
Ábel-regény és a Jégtörő Mátyás megjele-
nése között eltelt négy év Tamási írói fejlő-
désének legproblematikusabb korszaka. Az 
Ábel-regények társadalmi konkrétságát egy 
inisztikus-pantheisztikus világkép kezdi fel-
váltani és a harmincas évek elejéről szár-
mazó Tamási-írások üdén realista ember-
ábrázolása helyébe az alakok romantikus 
felnagyítása lép. Az 1932 és 36 között írott 
novellák pontos, érzékeny műszerként jelzik 
a változást, amely az író képzeletviiágában 
és érdeklődésében végbemegy. 32-től 34-ig 
a novellák nagy része, mint a »Hol jár t a 
kecske« és a »Lőrinc két almája« még az 
Ábel-regények élettel telített , valóságos vilá-
gából valók és a korai nagy Tamási-novel-
lákra, a »Rendes Feltámadás«-ra és az »Ör-
dögváltozás Csikban«-ra emlékeztetnek. De 
már ezekben az években megjelennek olyan-
fa j t a novellák is, amelyek ú j fejlődés, ú j 
írói irány ízeit hozzák. Az 1933-ban írt 
»Pohártörők« még a legelső novellák a »Szász 
Tamás a pogány« és a ,»Tüzet vegyenek« 
romantikus lázadását j u t t a t j a eszünkbe, 
de az ugyancsak ebből az évből való »Kivi-
rágzott kecskeszarvak« már egy ú j világ-
kép, a következő nagy regény, a Jégtörő 
Mátyás világképe felé muta t . Ezután pedig 
egymást követik az olyan novellák, mint 
a »Test és lélek« (1934) a »Rügyek és remény-
ség) (1934) és a »Csont és velő« (1935), melyek 
mind azt bizonyítják, hogy Tamási írói 
pályájának ebben a szakaszában a valóság 
közvetlen ábrázolása hát térbe szorul, és az 
Ábel-regények világától idegen, misztikus 
elemek kerülnek előtérbe. A valóságtól 
való teljes elszakadásról ezek az írások sem 
tanúskodnak, csupán arról van szó, hogy 
nehéz áttételeken keresztül, nem könnyen 
elemezhetően ábrázolják az egyre súlyosbodó 
problémákat. Az 1936-ban megjelenő Jég-
törő Mátyás című regénye, amely legátfogób-
ban és legvilágosabban muta t j a ezt az ú j 
irányt, a népmese, a népköltészet hagyomá-
nyaira épül. A regény középpontjában a 
jó és rossz örök népmesei harca áll, e harcba 
földöntúli erők is beleavatkoznak és végül 
a jó győzedelmeskedik. 

A valóság világának a jó és rossz harcán 
keresztül való nehezen elemezhető ábrázo-

. lása, a népmese ősi, de ma már nem mindig 
egészen világos szimbolikájának felhasz-
nálása azonban nem kötheti le és nem elé-

gítheti ki sokáig Tamásit , aki az Ábel-triló-
gia megírásakor két lábbal állott a valóságr 
talaján és a székely nép, az erdélyi paraszt-
ság elpusztí thatatlan igazságát szólaltatta 
meg. Áz élet valóságos tényei, igazi színei 
és ízei ismét betörnek Tamási írói világába 
és á t j á r j ák annak egészét. A két ú j mű közül 
az első, a Bölcső és Bagoly, visszakanyarodik 
az Ábel-regények világához, ahhoz az írói 
szemlélethez és ábrázolási módhoz, mely 
Tamási írói pályájának realista szakaszát 
jellemezte és amelyet a paraszti élet egészét 
átfogó széles látásával és realizmusával a 
magyar irodalomban Móricz Zsigmond kezde-
ményezett . A Bölcső és Bagoly még egyszer 
megcsillantja a harmincas évek népies 
irányának erényeit, de megmuta t ja hibáit 
is. Á Hazai Tükör pedig szélesebb, tágabb 
társadalmi képével új írói fejlődés kezdetét 
jelzi. Tamási ú j könyvei realista alkotások, 
mert a paraszti élet hétköznapjainak tala-
ján állva ábrázolják a székely nép múl t já-
nak két fejezetét és egyben ízig-vérig Tamási-
regények, az író régi műveire jellemző mű-
vészi sajátságok most már teljes kiforrott-
ságukban, megtisztulva és megnemesedve 
jelennek meg bennük. 

Tamási új regényeiben is a székely t á j és a 
székely nép szólal meg. Megelevenedik a 
század első évtizedének székely faluja a 
maga sajátos világával és emberi sorsaival 
és megismeri az olvasó a szabadságharc 
korának nehéz küzdelmeit és dicsőséges 
éveit. Tamási írói alapélménye ma is a szülő-
föld szeretete és a szülőföld népével való 
tökéletes azonosulás, a székelység múlt já-
nak és jelénének feltárása és nagy szeretet-
tel, nagy művészi erővel való ábrázolása, 
ma is azokról beszél, akiknek a nevében 
harminc évvel ezelőtt megszólalt az irodalom-
ban. 

Önéletrajzi regényének első része, a Bölcső 
és Bagoly, az író gyermeki élményein keresz-
tül mu ta t j a meg Farkaslaka kisparaszti 
lakóinak életét, gondjait , érzelmi világát. 
Ez a könyv vallomás az író gyermekkoráról, 
fejlődéséről, megtet t emberi útjáról, hovatar-
tozásáról. Á X X . század magyar irodalmá-
ban nem idegen ez a műfa j ; íróink, akik 
akt ív részesei voltak a két világháború 
között egyre jobban kiéleződő társadalmi 
harcnak, szenvedélyes pontossággal igyekez-
tek meghatározni azt, hogy milyen állást 
foglalnak el ebben a harcban és ábrázolták 
azoknak az életét, akiknek a nevében meg-
szólaltak. Ilyen, az írói hovatartozásról te t t 
vallomás Móricz Zsigmond »Életem regénye« 
és Illyés Gyula »Puszták népe« című műve, 
de ilyesfajta Illyés »Mint a darvak«-ja és 
Németh László »Magam helyett«-je is. Az 
ehhez a csoporthoz tartozó művek önélet-
rajzi regények, vagy önéletrajzi »tanul-
mányok« — mint Németh László írja —, 
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legjobban azonban Veres Péter könyvének 
a címe, a »Számadás« fejezi ki ezeknek a 
műveknek az igazi jellegét. Számadás min-
den ilyen írás az író életéről és főképpen 
arról, hogy mit valósított meg azokból a 
célokból, amelyekkel elindult. Ezeknek az, 
írásoknak a hagyományához kapcsolódik 
Tamási regénye, a Bölcső és Bagoly. A regény 
bemuta t ja a székely t á j a t és székely világot, 
az író szülőhazáját, elmondja a nehezen élő 
székely falu, Farkaslaka történetét . Beszél 
az első gyermeki évekről, amikor a falu 
szűkös világa még végtelen élmények és 
nagy boldogságok lehetőségét jelentette a 
gyermek számára. A gondtalan életet azon-
ban rövidesen a nehéz paraszti munka nap-
jai vál to t ták fel és a gyermek megismer-
kedett a kisbirtokos székely parasztok nehéz 
életkörülményeivel. Elvégezte a falusi isko-
lát és felkészült arra, hogy apjához és nagyap-
jához hasonlóan ő is végigélje a természet-
tel és mostoha körülményekkel küzdő szé-
kely parasztok életét, amikor egy baleset 
során elveszítette egyik új já t és így a parasz-
ti munkára alkalmatlanná vált . így került 
az udvarhelyi gimnáziumba, a »megsegítő 
tudomány tarka mezőire.« 

A könyv elolvasása nyomán az olvasó 
érzése ugyanaz, mint Abel történetének 
elolvasása u tán . Az események sora az elma-
rad t feudális gazdálkodási módban megre-
kedt és a nehezen termő földdel állandóan 
küszködő kisparasztok életének szomorú-
ságát, harcaiknak reménytelenségét muta t j a . 
A hatás azonban mégsem lehangoló, mert a 
szomorú történetet , a szegényparaszti élet 
nyomott hangulatát szinte ellenállhatatlan 
erővel töri á t az a kiegyensúlyozott derű, 
legyőzhetetlen életkedv, ami a regény szerep-
lőinek lelkivilágából sorsuk minden keserű-
sége ellenére árad. Tamási ú j regénye ismét 
a szomorúságnak és humornak, a kisparaszti 
bánatnak és a paraszti életkedvnek az egysé-
gét szólaltatja meg, ugyanúgy, mint az első 
Ábel-regény, csak egyszerűbben és cifrázat-
lanabbul. 

A történet hősének társadalmi körül-
ményei születésétől kezdve komorak és 
szinte . vigasztalanok, az a költői derű, 

mely mégis ott lebeg az egész történet felett, 
nem a való élet idealizált szemléletéből szár-
mazik, hanem az ábrázolt szomorú körül-
mények ellenére tör fel a főhős legyőzhetet-
lenül, derűsen paraszti kedélyvilágából. 
A szomorúságnak és humornak a regényben 
megmutatkozó egysége, és összecsillogása 
nem azt az érzést kelti az olvasóban, hogy az 
író a keserű valóság leszűkített ábrázolása 
árán tet te művét derűs hangulatúvá, hanem 
jobban kiemeli és emberileg naggyá teszi 
a hősök alakját , akik a szomorúságban vidá-
mak tudnak lenni, a bajban méltóságteljes 
humorral tudnak játszani. 

A Bölcső és Bagoly által ábrázolt társada-
lom szűk paraszti világ, amelyből alig nyílik 
kilátás Forkuskka határain túl. A regény 
szigorúan az egyéni gyermekélmények tár-
gyalására szorítkozik, paraszti élet sivár 
és egyhangú valóságát a humor gazdag 
színeivel aranyozza meg anélkül, hogy 
a humor a társadalombírálat súlyát fel-
oldaná. Szembeszökő az ellentét, ha Tamási 
regényét Móricz írásaival, különösen a magyar 
önéletrajz-irodalom klasszikus alkotásával, 
az Életem Regényé-vei hasonlít juk össze. 
Móricz társadalomképe szélesebb és komo-
rabb, mint Tamásié. 

Tamási írásai azonban nem Móricz művé-
szetéhez állnak közel — egyedül a Boldog 
Emberrel állnak közelebbi rokonságban —, 
hanem inkább Mikszáth életművéhez. Ta-
mási írásai gyakran ébresztik fel az olvasó-
ban a Mikszáth-élmények emlékeit. A »Ren-
des Feltámadás« szatírája az Ú j Zrinyiász 
ízeit éleszti fel, a »Tüzet vegyenek« Száraz 
Boda Ferus-a Olejt, a brezinai bacsát idézi 
Ábel a Bölcső és Bagoly gyermekhőse 
is Lapaj , a híres dudás és a pogány Filcsik 
rokona egyben-másban. Tamásinál társada-
lombírálat és költői derű ugyanúgy megvan, 
mint Mikszáthnál, anélkül, hogy a társa-
dalomkritika éle a humorban feloldódna. 
Az ábrázolt világ viszonylag szűk határainak 
más okai vannak, olyan okok, amelyek a 
mű alapkoncepciójában gyökereznek. 

A regény bemuta t ja • a kisparaszti élet 
nyomorúságát. A gyermek élete az első kis-
gyermeki évek gondtalan, szivárványos, 
játékos világa után rövidesen a paraszti 
munka nehéz taposómalmába kerül, ahol 
már a hatéves gyermekre is komoly felada-
tok várnak. Még nem jár iskolába, amikor 
az apja magával viszi, hogy segédkezzék 
neki a mezei munkában, a gyermeket először 
öröm tölti el, büszke arra, hogy dolgozik, 
ünnepnek érzi az első munkanapot . Az ünnep 
édes ízeit azonban rövidesen a nehéz paraszti 
munkába való betörés keserűsége és ki-
merültsége vál t ja fel : »Az irdatlan villával 
a kezemben nagyokat bot lot tam, de azért 
haladtam elég jól, meg akar tam muta tn i , 
hogy mit tudok. Sokszor eszembejutott , 
hogy bár annak a nagy villának is volna egy 
fia, amellyel könnyebben dolgozhatnám. 
De ha a villának fiat kívántam, akkor a gereb-
lyének unokát, mert olyan sok foga volt, s a 
nyele olyan hosszú, hogy szinte úgy érez-
tem, miközben húztam vele a sar jút , mintha 
magát a földet is húznom kéne. A nagy 
erőlködésben annyira elfáradtam, különösen 
térdhaj lásban és a két könyököm ha j la tában , 
hogy szégyenszemre le kellett ülnöm.« 

Nemcsak fizikailag, hanem emberileg, 
erkölcsileg is meg kell keményednie annak , 
akinek a székely szegényparasztok élete 
ju tot t osztályrészül. A gyermek nagy er-
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kölcsi próbája az, amikor apja sót küld vele 
a hegyi legelőn lévő tinóhoz. A fenyvesek 
között már vihar gyülekezik, készül az idő, 
amikor a gyermek elindul az erdőn keresz 
tül, de a zúgó viharban félve és mégis- hő-
siesen, bátorságában felmagasztosulva egye-
dül megy »megsózni a tinót«. A regény egyik 
legszebb lírai részlete a hazatérő fiú és az 
aggódó anya találkozása. 

A kis parasztgyerek környezete is éppoly 
komor, mint egész élete. Apja a kisparaszti 
élet gondjaiban megkeseredett súlyosszavú 
székely, aki arcának mosolytalanságával, 
szavainak tompa keserűségével, bortól ki-
fakadt igazságaival a szegényparaszti sors 
kilátástalanságának felismerésére tanít ja 
fiát : »Hát így élünk — mondta — Most 
már tudod, mert megkóstoltad a munkát. 
Dolgozni fogsz mint apád, s beléragadsz a 
nyomorúságba, akármennyi eszed van, mint 
apád. Érted-e? Lehaj tot tam a fejemet és 
nem feleltem, pedig úgy éreztem, hogy ér-
tem, amit apám mondott.« 

A gyermek további élete az apa komor jós-
latának igazságát látszik bizonyítani, ideje 
megoszlik a paraszti munka és a tanulás 
között, tanít tatásra csak akkor gondolnak, 
amikor a játék közben eldördülő pisztoly 
megcsonkítja a gyermek, kezét és ezáltal 
munkára alkalmatlanná válik. Az egész 
történet szomorú szegényparaszti sorsot 
mutat , a regény paraszti hősei azonban élet-
vidám heroizmussal viselik nehéz sorsukat. 
Tamási hősei sokszor Móricz Zsigmond Boldog 
Emberének Jó Györgyére emlékeztetnek. 
A Bölcső és Bagoly parasztjai ugyanolyan 
szegényesen, nehezen és a jobb körülmények 
közé jutás reménye nélkül élnek, mint J ó 
György. A mindennapi kenyérért nehezen 
kell küzdeniük és nemcsak a város, hanem a 
falu hatalmasai is mérhetetlen magasság-
ban élnek fölöttük. Sorsukban talán éppen az 
a leglázítóbb; hogy ebben a perspektívátlan 
és kiúttalan paraszti világban is gyakran 
boldognak érzik magukat, mert az apáról 
fiúra öröklődő kemény kisparaszti sorsot 
szinte természetesnek érzik, de emberi 
lényükben ugyanakkor ez a legheroikusabb 
is, mert kedélyük nyájasabb színezetét nem 
körülményeik, hanem lelkiviláguk har-
monikus ereje magyarázza. Tamási hősei 
éppúgy tudnak nevetni, mint J ó György, de 
a nevetésük mögött van valami szomorú is, 
mert maguk is érzik, hogy sorsuk inkább meg-
könnyezni, mint megmosolyogni való. 

A Bölcső és Bagoly egy hosszabb önélet-
rajzi mű első része, hőse tehát maga az író, 
feltétlenül észre kell azonban venni azt, 
hogy a regény gyermekhőse és a korábbi 
Tamási-regények hőseiben, Ábelben és a 
Szűzmáriás Királyfi főalakjában sok a hason-
ló vonás ; ez a korábbi Tamási írások szub-
jektív hitelességét bizonyítja és egyben 

megmutatja azt is, hogy Tamási majdnem 
minden írásának hőse az író számos szubjek-
tív vonását viseli magán. Az a tény, hogy a 
regényes önéletrajznak csupán a korai 
gyermekéveket tárgyaló első részével van 
dolgunk, részben azt is magyarázza, hogy az 
író által bemutatot t társadalomkép miért 
szűk, erre maga az író is céloz a regény aján-
lásában, amikor azt ígéri, hogy tollával 
áttöri majd »ezt a zárt székely világot«. 
Természetesen az a tény, hogy az író ebben a 
részben csak gyermekéveit tárgyalja, nem 
elegendő magyarázata az ábrázolt világ le-
szűkítettségének, hiszen Móricz is csak gyer-
mekkorát mondja el az »Életem regényéi-
ben és műve mégis szélesebb, levegősebb és 
társadalmilag sokkal konkrétabb, mint 
Tamásié. 

A széles társadalomrajz hiánya részben a 
regény sajátos ábrázolásmódjában gyökere-
zik. Az író úgy mond el minden élményt és1 

eseményt, ahogy gyermekkorában átélte, 
látta és érezte, nem fűz az élményekhez 
semmi magyarázatot, nem mélyíti el őket 
és legtöbbször nem keres kapcsolatokat a 
gyermeki emlékek és bizonyos társadalmi 
törvényszerűségek és folyamatok között, 
csupán annyit ír le, amennyit gyermekkorá-
ban meglátott. Ez az ábrázolásmód azután 
azt eredményezi, hogy a regény társadalom-
rajza Móricz regényéhez képest szűk és vi-
szonylag keveset mutat meg a falu társadal-
mi ellentéteiből. Móricz az »Életem regényée-
ben és Veres Péter a »Számadás«-ban nem ezt 
a módszert követte. Mindketten a felnőtt 
író tudatosságával és eszmei tisztázottságá-
val választották ki és kommentálták életük 
gyermekkori eseményeit, ez ábrázolásukat 
természetesen a Tamásiénál szélesebbé, tága-
sabbá tette. Tamási regényének világa tehát 
szűkebb és emlékei is gyakran ködbeveszőb-
bek, fátyolosabbak, mint a Móricz által 
ábrázolt élmények, ábrázolásmódjának azon-
ban minden hátránya mellett van egy erénye 
is, ugyanis az a viszonylag kevés élmény, 
éppen azért, mert a gyermek szemével 
látta őket és a gyermek szájával mondja el, 
társadalmilag és emberileg egyaránt nagyon 
közvetlenné és hitelessé válik. Á falusi ember 
elnyomottságát, az urakkal való szemben-
állását milyen hitelessé teszi például az a 
jelenet, ahol a gyermek látja, ' hogy apja 
»felöltözteti« a fát , amit a városba visz 
eladni, azaz kívül teszi a szép darabokat, 
belülre pedig a rosszakat. Falu és város szem-
benállása természetesen nem bontakozhatik 
ki fogalmilag tisztázottan a gyermek előtt, 
de az ellentét súlyát már fnegérzi és töp-
reng raj ta : »Valami hiba van itt valahol, 
úgy gondoltam.« 

Tamási stílusa, nyelve, képvilága sok szál-
lal kötődik a tájhoz, a néphez, a történethez, 
amelyről ír. Nyelvét a természeti képek 
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gazdagsága jellemzi, hasonlatai is mindig 
hozzátapadnak a sajátos székely tájhoz. 
Apját így jellemzi : »A természete máskülön-
ben is olyan volt, mint az erdő, amelyben 
komoly nagy fák vannak és hallgatag csend. 
De aki türelmes volt, buzdító nagy tisztáso-
kat is talált az ő természetében.« Alakjai 
a játékos székely észjárás és csillogó humorú 
beszédmód üde és friss példáit mutat ják . 
A gyermek úgy akarja rábeszélni apját arra, 
hogy vigye őt is' a városba : »Vájjon én mit 
mondanék ha látnám?« Nővére, Anna pedig 
bosszúságában így közli öccsével, hogy a 
sarjút nem hozták haza : »A sarjút haza-
hozták-e? A tavaly haza — felelte kurtán.« 

A realista társadalomábrázolás szélesedé-
sét, az emberismeret mélyülését muta t ja 
Tamási másik nemrégiben megjelent regé-
nye, a »Hazai tükör«. A Hazai tükör ifjúsági 
regény, amely a székely nép egyik leghősibb 
korszakát, a szabadságharc háromszéki sza-
badcsapatainak küzdelmét muta t ja be. A »Ha-
zai tükör« ifjúsági regény a szó legnemesebb 
értelmében, a magyar ifjúsági regény leg-
nagyobb hagyományaihoz nyúl vissza. 
Móricz, Gárdonyi és részben Jókai örökségé-
ből táplálkozik. Olyan regény, amely sokáig 
kedvelt olvasmánya lesz az ifjúságnak és 
felnőtt olvasóközönségünknek egyaránt, akár 
az Egri csillagok vagy a Kőszívű ember 
fiai; 

A Hazai tükör Madár Vince berecki 
székely parasztgyerek életének története. 
Bereck határmenti székely falu, amely igen 
távol esik az ország szívétől, a reformmoz-
galom hírei azonban ide is elérkeznek és az 
elnyomott székely parasztok szívében Kos-
suth alakja már kezd a szabadság szim-
bólumává válni. Az elégedetlenség lassan 
már forradalmi indulattá érik a sz'vekben 
és székely kisbirtokosok, néppel együtt érző 
falusi papok és tanítók Kossuth újságjából, 
a Pesti Hírlapból lesik a változó világ híreit. 
Az új világ, a forradalmi harc lassú erjedésé-
ben nő fel Madár Vince, szeme már kora 
gyerekségében rányílik a nagy ellentétek 
felismerésére. Apjától és Márton paptól 
a nép igazságába vetett hitet, Balló Mihály-
tól németgyűlöletet tanul és saját iskolai 
életén, gyermeki élményein keresztül egyre 
közelebb kerül a haladásért vívott harc 
gondolatához. A negyvenes évek elején 
kerül a marosvásárhelyi református kollé-
giumba, ahol az »arabus hetes« szoba lakója 
lesz. Ettől kezdve diáktársaival együtt tevé-
keny részesévé válik a nemzeti ébredés nagy 
napjainak. A vásárhelyi református kollégium 
az erdélyi szabadságharcos szellem egyik 
legfőbb őrzője, a kollégium haladó gondol-
kodású professzorai, elsősorban Török János 
és Bólyay Farkas a forradalmi eszmék szel-
lemében nevelik tanítványaikat. Az »arabus 
hetes« lakói és köztük Madár Vince a márciusi 

napokban forradalmi harcosokká válnak, 
később pedig a szabadságharc katonáivá 
lesznek. Ilyen előzmények után kerül Madár 
Vince Gábor Áron mellé és harcol egész a 
bukásig. 

A regény legfőbb érdeme a szabadságharc 
mítoszának gazdagítása. Tamási nagy mítosz-
teremtő erőről te t t e történelmi regényében 
tanúságot, alakjai olyan szuggesztív erővel 
hatnak, és ugyanakkor emberileg olyan 
közel kerülnek az olvasóhoz, hogy felejt-
hetetlenné válnak. A szabadságharcok és 
honvédő háborúk megismertetésében nagy 
szerep jut ezeknek a történelmi regényeknek, 
amelyek egyben egy-egy kor nagy hőseinek 
képét is kialakítják a köztudatban. A török 
elleni végvári harcok története felidézi az 
olvasóban Gárdonyi Dobójának és Borne-
missza Gergelyének arcát, és a szabadság-
harcra gondolva egy évszázad távlatából 
a Baradlay-testvérek alakja tűnik fel és 
most már Tamási Madár Vincéje, a vásárhelyi 
diák, az »arabus hetes« lakója is hozzájuk 
nőtt a könyvolvasók tudatában. A regény 
hatalmas emberábrázoló erővel muta t ja be 
a kor társadalmának legjellegzetesebb embe-
ri alakjait és a valóságnak megfelelően, 
szinte tudományos pontossággal, de művészi 
eszközökkel szemlélteti a különböző társa-
dalmi osztályok helyzetét a szabadságért 
vívott harcban. 

Tamási regényének igen nagy érdeme, 
hogy Madár Vince életének történetén keresz-
tül az egész 48 előtti székely világot és az 
egész szabadságharc társadalmi és nemzeti 
problematikáját bemutat ja . A 48-as szabad-
ságharcot a haladó nemesség és a nép össze-
fogása, a Kossuth által hirdetett »érdek-
egyesítés« megvalósulása út ján létrejövő 
nemzeti egység tette lehetővé. A nemzeti 
egység, nemesek és jobbágyok érdekszövet-
sége azonban csak a gyarmati helyzet fel-
számolásában, az osztrák elnyomás elleni 
harcban volt szilárd. Mihelyt a forradalmat 
előrevivő népi tömegek erősen antifeudális 
vagy radikális paraszti követelésekkel lép-
tek fel, a nemzeti egység bomladozni kezdett, 
az egységen belül ellentétek mutatkoztak 
és kezdtek elválni- egymástól a haladó nemesi 
erők, amelyek az osztrák elnyomás felszá-
molásával befejezettnek kívánták tekinteni 
a harcot és a forradalmi nép képviselői, 
akik a küzdelmet a feudalizmus teljes fel-
számolásáig akarták folytatni. Erdélyben 
az ellentmondásokkal küzdő nemzeti egység 
problémája még a teljeseri megoldatlan nem-
zetiségi ellentétekkel is súlyosbodott. I t t 
nemcsak egyszerűen osztrák gyarmatosítók 
és magyarok, földesurak és jobbágyok ál-
lottak szemben egymással, hanem a magyar 
nemesektől román jobbágyok követelték 
jogaikat, úgy is, mint jobbágyok és úgy is, 
mint románok. Erdélyben tehát a forradalmi 
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egység létrehozásához a jobbágykövetelések 
teljesítésén kívül a nemzetiségi követelések 
teljesítésére is szükség lett volna. 

Tamási regénye a történelmi helyzet alapos 
és elmélyült elemzésére épült, meglátszik 
a könyvön a haladó történelemszemlélet 
alapos elsajátítása, amelynek segítségével 
a bonyolult viszonyok között is biztosan 
tud tájékozódni. Híven tükrözi azt a nagy 
nemzeti összefogást, amely 48-at Erdélyben 
is megelőzte, és az egységen belül meg tudja 
mutatni az ellentéteket is, amelyek aggoda-
lommal töltik el a szabadság harcosait, ame-
lyek a nagy nemzeti összefogást bomlasztják. 
A függetlenségi harc és a forradalom követ-
kezetes harcosai látják a nemzeti egység kor-
látait és gyengeségeit is. Madár Vince haza-
érkezik a vásárhelyi kollégiumból és megkér-
dezik őt otthon, hogy miként ítéli meg a 
nagy nemzeti ügyet. »Mi lesz a világgal, és 
benne velünk magyarokkal? — Nemzeti 
buzgásban mindenki egy — mondtam. — 
Hát a szegények dolgában? — kérdcfzte 
a tyám. — Abban? Gondolkoztam, hogy 
miképpen is döntsem a szót, mert hiszen 
reménybe akartam öltöztetni. Atyám azon-
ban nem várta meg az öltöztetést, hanem 
rossz sejtelemmel így folytatta : Félek, 
hogy abban lesz a baj.« A nemesség egy része 
pedig így véli a problémákat megoldani : 
»Kutyavetyi néhány perc alatt olyan rendet 
csináít a szájával, hogy a németet mind kiir-
totta, a magyar szegénységet megregulázta, 
a román jobbágyokat keményen megfenye-
gette, s midőn már csak ő maradt s vele a 
császár, akkor így szólt : s boldog lesz min-
denki«. 

Tamási ebben a művében már nem 
elégszik meg ennyivel, nem éri be azzal, 
hogy a hősökkel egyszerűen elmondatja 
véleményüket, hanem egy nagy, a társadalom 
egész szerkezetét, s a harc minden belső ellent-
mondását megmutató jelenetben ábrázolja 
az osztályok szembenállását. Madár Vince 
az előkelő esküvőn az ökörsütésnél jön rá 
arra, hogy úr és jobbágy között megbékélés 
nincsen, amikor az ökörből először az urak, 
aztán a diákok esznek, és csak végül szaba-
dulhatnak rá a maradékokra a jobbágyok, 
utánuk már csak a kutyák következnek. 
Az ökörsütés a szimbólum tömörségével 
ábrázolja a nemzeti egységen belül is meg-
nyilatkozó osztályellentéteket. 

Feltűnő fejlődést mutat ebben a regény-
ben Tamási emberábrázoló ereje is. Eddigi 

hőseiben sok volt a közös vonás és a regények 
mellékszereplői nem villantottak fel, ha csak 
rövid időre is, annyi emberi alakot és emberi 
magatartást , mint a Hazai tükör szereplői. 
Jellemábrázoló ereje elmélyült és típuslátá-
sának síkja kiszélesedett. Alakjait részletesen 
és nagyon sokoldalúan jellemzi, fejlődésüket 
is ábrázolja, ahogy a harcok tüzében meg-
keményednek és a mindennapi életben nagy 
emberi közelségbe kerülnek az olvasóhoz. 
Ez az írói eljárás teszi új regényének alak-
jait annyira plasztikussá. A regény hőse, 
a fiatal Madár Vince értelmes, becsületes 
gondolkodású székely fiú, aki életének ese-
ményei során egyre közelebb és közelebb 
kerül a forradalom céljainak és szükségességé-
nek felismeréséhez és aki a szabadságharc 
küzdelmeinek tüzében igazi népi hőssé magasz-
tosul. Madár Vince élete során megismerjük 
a kor társadalmának majdnem minden jelleg-
zetes alakját . Megelevenedik a becsületes, 
de kicsit elmaradt gondolkodású falusi tanító, 
aki szent, pusztító viharként féli és várja a 
forradalmat. Bemutat ja Vince apját , a 
komoly, józaneszű székelyt, aki a nép forra-
dalmi elszántságát képviseli, és Balló Mi-
hályt, a németgyűlölő háromszéki király-
bírót, a vásárhelyi kollégium tanárait , az 
»arabus hetes« lakóit, akik emberileg és tár-
sadalmilag egyaránt hiteles alakok. Tamási 
emberábrázoló ereje a főhős jellemének meg-
formálásán kívül elsősorban Gábor Áron 
alakjának megrajzolásában mutatkozik meg. 
Gábor Áront a maga igazi emberségében 
muta t ja meg. Gábor Áron alakja hősi nagy-
ságában és emberi közelségében egyaránt 
bevésődik a fiatal olvasó szívébe. 

Tamási humora és sajátos elbeszélő stílusa 
megnemesedve és kikristályosodva jelentkezik 
új regényében. Humorában már sehol sem 
túlhaj tot t , és stílusában már nincsen semmi 
modoros vonás. Szép költői nyelvét sajátos 
zamatúvá teszik az elég gyakran használt 
tájszavak, amelyek nem hatnak zavaróan 
és a lapaljai jegyzetek megmagyarázzák 
őket. 

Tamási két új regénye az író jelentős fej-
lődéséről tesz tanúságot. A Bölcső és Bagoly 
még magán hordozza a népies irányzat 
gyengéit is, de a Hazai Tükör szélesebb tár-
sadalomképével már egy új írói fejlődés 
kezdetét jelzi. Mindkét regény nagy eredmény 
és egyben nagy .ígéret is. 

Poszter György 
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