
SIPOSIAJOS

Tamási Áronról

» . .• minden embernek 6rködnie kell a világ Jelett ... "

1966 júniusától, Tamási Áron végleges és visszavonhatatlan hazatérésétől számítva
Farkaslaka az Erdélyben élők számára jelképes fontosságú hely lett. A falu ezt természete
sen a halálhír pillanatában megérezte. Ennek megfelelőena község deputációja (az akkor
még megvolt) Maros Magyar Autonóm Tartomány határában várta a holttestet. Tamási
Áron innenmár az ő kíséretükben érkezett el a szülőföldre. Amegérkezéskor a ravatalozót
a környékbeliek sokasága fogta karéjba. Volt, aki csak a halottól elköszönni jött, ahogy az
errefelé dukál, Mások az olvasök táborát képviselték. És mindenki érezte a pillanat
komorságát és fölemelő voltát. Talán még a természet is ilyesfélét gondolt. A temetésen,
pontosan úgy, mint 1929-ben, Benedek Elek sírbatételekor, egyformán jelezte a halál
gyásZát és az irodalmi öröklét örömteli kezdetét: elébb, a koporsó leeresztése közben,
.míntegya síráshoz társultan - amint ugyancsak SütőAndrás írja - ... surrogni kezdtek a
cserfák levelei, majd azután a vastagabb ágak is recsegésbe fogtak, kétségbeesett, tőből
kiszakadó csapkodásba". Utóbb azonban, ezt Tamási Gáspár, a testvér örökítette meg, az
égiháborút "az isteni gondviselés más irányba vezérelte"; kitisztult az ég, nem esett az eső,

s a madarak rázendítettek énekükre.
És nem sokkal a temetés után - Czine Mihály szavával szólva - megindult "az otthont

keresők és szépet óhajtók" áradata. Jönnek a romániai magyarok, akiknek "keserves
kívánsága" volt 'Iamási Áron otthoni nyugodalma, s akiknek az író hazatérte a faluhoz, a
vidékhez, Erdélyországhoz való ragaszkodás példáját jelenti. Meg jönnek a máshol élők is.
Főleg azok, akiknek a XX. században intézményesülni látszó világpolgársággal szemben
Tamási Áron a népben-nemzetben gondolkodás egyik világító példája lett.

Tamási magyarországi irodalmi utóélete azonban nem ennyire nyugodalmas. Bár a
színházak időről időre műsorra tűzik egy-egy darabját, néhány írása bekerült a tanköny
vekbe is, ő maga azonban mindezek ellenére mégis kiesőben van az olvasott szerzök
sorából. A korhangulat ugyanis írói világának a valósághoz való túlságosan közeli voltát,
provinciálisan folklorisztikus jellegét, novella- és regényszerkezeteinek konvencio
nálisságát, nem modem voltát érzi döntőnek.

Ami a téma-, hős- és problémaválasztását jelenti, látszólag igaznak tűnik a valóság
túlságos térnyeréséről szólni. Az író ugyanis kétségtelenül egész életében rendkívül
erősenkötődött a falujában fellelhető empirikus tényekhez. Otthoni látogatásain minden
esetben végigjárta a környéket, rendszerint felment a Gordonba, a falutól nem messze
lévő hegybe, elment "hátra", ahogy itt mondják, a községtől néhány kilométerre lévő

legelőre, meglátogatta a mezöt, az erdőt, Ábel nevű hősének tágabb otthonát; letérdelt
gyakran az ismerős növények mellé, kézbe vette őket, megvizitálta, megforgatta, mintha
csak akkor látott volna először ilyent. Minden esetben sorra látogatta a rokonokat is. És
mivel a katolikus Farkaslakán a helybeli nősülés volt szokásban, s nem a más hiten lévő

szomszéd községbőlvaló asszonyválasztás, ezért a falu valójában javarészt rokonokból
állott. Unokatestvérekből, nászurakból vagy azok gyermekeiból. A művekben előjövő

"szilaj sógor"-ból, Dimén Ilkából, Lőrinc bácsiból, Boda Ferusból, Birtalan Gasparból.
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Természetesen a novellák helyszíne is valahogy zömmel a faluhoz kapcsolódik. A
Kivirágzottkecskeszarvak címú írás így indul: "Angyali falu ez a miénk," ADöly/ösgazda
emígy kezdődik: "Gondoltam, a húsvéti ünnepekre hazamegyek a faluba. S haza is
mentem ... " A Szabadság madara meg a Farkaslakától tízenkét kilométerre lévő

Székelyudvarhelyen "történik", abban a városban, amelynek gimnáziumát nyolc eszten
deig járta Tamási Áron. Ez a szülöföldhöz való többszörösen deklarált kötődés azonban a
valóságban alig több, mint Móricz Zsigmond kapcsolódása a jegyzeteibe beírt konkrétu
mokhoz, vagyBabits tudatos írói programja: színek és alakok gyűjtése a valóságból, hogy
aztán mindez a mü lapjain önálló életbe kezdjen, a tárgyi valóság epikai fikcióvá változzék.
A helyszín, a szereplö személyek, a szófonnálás Farkaslakán és Thmási müveíben
megfigyelhetőtengernyi azonossága közül egyetlen példa is mutathatja, hogyan változtak,
gazdagodtak és emelkedtek az empirikus tények az általánosítás irányába, míközben
bekerültek a novellába vagyregénybe. Ez a példa a falu alapítására vonatkozik.

A legelső lakosok az egész Székelyföldön, a történészek így tudják, mindig az erdők

peremére vagyirtására települtek. Innen ereszkedtekaláa völgyekbe, Farkaslaka esetében
a Nyikó partjára. Ezt a tényt Orbán Balázs 1868-ban megjelent munkájában, A Székely/öld
leirásaban - az akkor volt mondák és bizonyos tárgyi emlékek alapján - a következőkép
pen foglalta szavakba: " ... a Gordon délnyugoti szögleténél. .. a sziklába több öl
hosszúságú üreg van bevésve; ezt egy magányszerető Nagy Ferenc nevű ember készíté ...
Alább egy dombot Péterfalvanak hívnak; a hagyomány szerint itt laktak előbb a
farkaslakiak ... Ezen Péterfalvát pedig a sziklakürt lakó Nagy Ferenc fiai építék ..... Tamási
Gáspár a Vadon nőttgyöngyvirág címú önéletírásában ugyanezt így írta meg: a péterfalvi
dombon" ... volt a faluba, jobban mondva inkább csak a település, mert csak harminc
negyven családból állott. " Erről a Péterfalvaról lassacskán mind ide költöztek a jeleni
falu, amelynek helyén abban az időben erdő volt s csak egy vízimalom, melyiknek az
udvarán megették volt a lovakat a farkasok, amíg a gazdájuk a gabonát őröltette. Tehát
innen kapta ezt a nevet a falu. .. itt a faluban ezelőtt sok idővel élt egy Nagy Ferenc
nevezetű ember ... [akil otthagyta a feleségét... s kiment a hegyre. Ott lakóhelyet
készített magának a szikla oldalába ... " Tamási Áron Bölcső és bagoly címü 1953-as
önéletrajzi regényében a falu alapítására vonatkozó rész a következőképpen olvasható:
" ... a falutól keletre ... emelkedik ... a Gordon. Nem tudom, hogyhonnét származik ez a
név; csak annyit tudok, hogy nekem emlékezetes, és hogy a neve aggodalmas. Aggodalmas
pedig azért, mert e név után ítélkezve, már Dárius vagy akár Nagy Sándor joggal
elvitethette volna Thrákiába; nem is beszélve arról, hogy az angolok ma is könnyen vitát
támaszthatnak felőle. Még azonban megvan, s ha minden ilyen jól megy tovább is, akkor a
jövőben is ott fog állani a falu fölött, keleten ... Azelső szállás ugyanis, ahonnét a gabonát a
malomba vitték volt, itt húzódott meg a Gordon alatt."

Az író ebben a szövegben a faluban élt történetbőligen keveset hasznosít. Az elbeszélő

fonnák kialakulásában szerepet játszó elvekközül él a tömörítés, afragmentumszerűségés
az egyszerűsítés eszközével; szakszerűbben szólva ügyel a fabuláris-tematikus összevont
ságra, alkalmazva az elhagyás, a detractio eljárását. Ugyanakkor azonban föl is duzzasztja a
fabulát. Érvényesít egy másik szövegfonnáló elvet: a helyettesítést. Enyhe történelmi
iróniával emlegeti azokat az uralkodókat és népeket, akik és amelyek a neve után akár el is
kívánhatnák a hegyet a falutól. SzimboIikus gesztussal utal a múltra és jelenre, az itt nem
közölt folytatásokban példázatosan és metaforikusan idézi meg a forrást, a vályút, a
kaszálót, a csatornás farudat. Úgyis mondhatnánk, hogy a modem poétika eljárásainak
megfelelőena narratív és reflexív elemekviszonyaváltozik meg itt is: az előbbi rovására az
utóbbi lesz jelentéshordozo. És mindezek alapján remélhetőlegkitetszik: nem a helyszínt
jelző história az, amit az író el akar mondaní, de sokkal inkább az, ami neki ebben a
természetnek is kiszolgáltatott emberek életére vonatkozóan általánosan fontos, amit a
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nembeliember tapasztalataként, a modem epika eljárásait alkalmazva szavakba akar
foglalni.

És nincs egészen másként Tamásiról szölva a provinciális-folklorisztikus elemek
kicsinylő felemlegetése sem. Kétségtelen tény, hogy a novelIákban és regényekben
megjelenó milíöt a népmúvészeti motívumok felhasználása és a legáttetszőbb paraszti
értékrend és gondolkodásmód jellemzi. Az emberek, akárcsak visszamenőleg az őseik, a
külső szemlélő számára túlságosan egyszeruen élik az életet. Születnek, dolgoznak,
házasodnak, gyereket nevelnek, meghalnak; ragaszkodnak falujukhoz, nemzetségükhöz.
hitükhöz. Az életet "szigoru", "biztos", "megtartó és erős" formák között képzelik el, amint
maga Tamási Áron írta. Nem kezdetet látnak a születésben és "véget a halálban, hanem
csak személyi változást mind a kettőben". Nekik ugyanis "a közösség az első és legfőbb

személy", az atyák és fiúk meg egyszeruen csak cserélik egymást. Bár a mindennapi
hitvallást az asszonyok dolgának tekintik, életmódjukat, egy némiképpen sajátos népi
katolicizmus szabja meg. Elfogadják a személyes Isten létezését, a hétköznapi életben
lépten-nyomon számolnak is vele; a kísértést, az ördögöt, a feltámadást, a túlvilágot a XV1I.
század előtti passiójátékok módján képzelik el, még arra is gondolva, hogy esetleg, mint a
Rendesfeltámadás hősei, szükség esetén akár az eredeti tanításhoz igazítsák a dolgokat,
ha netalán velük valamilyen méltánytalanság történnék. Ugyanakkor a világot (nem
kizárólag kereszténységükből következőn) adottnak tekintik. Nem a megváltoztatására
törekednek, hanem csak a természetesen felfogott élet tisztességes leélésére. Ez a felfogás
pedig, legalábbis bizonyos részleteiben, az emberiség közös mítoszí múltjába visz. Ebben
föltűnnek mozzanatok a finnugor népek hiedelmeiből és a Glasenapp által örök
világtörvényeknek nevezett vallásokból is.TamásiÁron könyveiben ugyanis a természet és
az ember olyan szövetségben él, mint ahogy elődeink talán az Ob környéki őshazában
gondolták. A növényeknek. állatoknak itt lelke van, az életet rend irányítja, előírva minden
élőlényszámára a helyes magatartást, a megfelelő kötelességek betartását, mintha csak a
hinduizmus örök törvénye, a dharma szabná meg az életet. A hősökre meg talán a
buddhizmus nyugalma és derűje a jellemző sokszor. Láthatóan elfogadják a földi dolgok
tökéletlenséget és a gyakorlati etika útmutatásait. Az 1930-as évek közepetől késztilt
könyvekben pedig hellyel-közzel föllelhető a lélekvándorlás gondolata is.

A Bajlátott szülóföl4Jen és főleg a Jégtörő Mátyásban ugyanis a hősök már nem
egyszeruen harmóniában élnek a növényekkel és az állatokkal, nemcsak arra készek, hogy
a "tűznek, VÍZnek, virágnak s míndennek" a testvéreivé váljanak, mint a legelső

alkotásokban. Ezekben a müvekben az állatok beszélnek, szereppel és rendeltetéssel
bírnak, közrémüködnek az emberi lélek megteremtésében, a mindenséggel egységesek. A
lélek (vagy ahogy a Jégtöró Mátyásban olvasható: a szellem) eszerint az anyagi világon
kívül él, onnan elindul, eljut például a házasságra készülő Mátyáshoz, beköltözik az ő

"emberi resté-be, hogy aztán később "berepüljön" a megszületett "kicsi gyermekbe", és
lélekké változzon ott. A lélekvándorlás ilyenformán elképzelt lehetősége többfelől is
elérkezhetett Tamási Áronhoz. Ipolyi Arnold a Magyar mytbologia címmel 1854-ben
megjelent könyvében már lejegyez hasonló ősi hiedelmet (eszerint "az emberi testből

kiszálló lélek... - elődeink elképzelésében - egy új testies alak s anyagi létben
képzeltetik el"). De az is lehet, hogy Szántó György 1930-as években megjelent, a
buddhizmussal is foglalkozó könyveiben: a Bölcs6ben vagy a Bábel tornyaban találkozott
Tamási ezzel az eszmével. Taxner Tóth Emő azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy
mindez a Mábábbárataból jutott el aJégtörő Mátyás szerzőjéhez.

Tamási Áron folklorisztikus elemekből és a népi katolicizmusból táplálkozó világképe
így esetleg kiegészülhetett a hinduizmus és a buddhizmus bizonyos elemeivel. És mindez
akkor történt, amikor nemzedéke általában is a nútoszok világa felé fordult. Elég csak
utalni Weöres Sándor érdeklődésére ekkortájt a keleti és még ősibb mitológiák iránt,
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Jékely Zoltán, Radnóti Miklós, Gulyás Pál, Sinka István és mások költészetére vagy
Várkonyi Nándor munkájára, a Sziriát oszlopaira.

Ésvalószínűleg még tovább ámyaIódhatik ThmásiÁron folklorizmusának megítélése, ha
a jelenséget egyrészt egy viIágfolyamat részeként szemléljük, másrészt ha a közvetlen
közelében született regionális irodalommal vetjük egybe. Tamási, mint ez köztudott,
legalább két törekvésrendszerhez kapcsolható. Egyik ezek közül az európai romanti
kában kezdődik,időben Percy püspök kötetével, a Reliques ofAncientEnglisb lbetryval,
1765-ben, folytatódik Herderrel, Kelet-Közép-Európában Karadzié, Ján Ko1lár, Erdélyi
János és Kriza János munkásságával, s tart a XX. század fordulójáig, még azon is túl,
napjainkig. Ebben a folyamatban a népköltészet egyre inkább polgárjogot nyert, s bár
népszerűségettekintve nagy hullámhegyek és nagy hullámvölgyek váltakoztak, elég csak a
XX. század eL"Ó évtizedére és az I 930-as évek új népiségére gondolni, mégis állandóan
ható áramlata, tájékozódása lett a magyar irodalomnak is. A másik világfolyamat a nép
nemzet-faj fogalom interpretációjához kötődik, Ez sem régi keletű. A középkori ember
univerza1izmusa után még az 1670-ben megjelent Spinoza-traktátusban, a 1eológiai
politikai tanulmdnyozs: sem találkozunk vele; a szerző ebben még minden megkülön
böztetés nélkül pusztán az emberről beszélt csak. A XVIII. század végén, Hegel
antropológiai gondolataiban azonban már föltűnt a faj mint szempont, a XIX. század
második felében Gobineau, Ludwig Gumplewicz, Houston Stewart Chamberlain és
mások munkáiban pedig a szociáldarwinizmus és a szociálfreudizmus lehetőségeit

fölhasználva mindez nagy hatású ideológia lett. És elindított egy világfolyamatot. Ez a
folyamat, a "populism", a XIX.század végén is, az 1960-as évektől számítva is a fejlett ipari
országokban a modernizmus elleni elemi tiltakozás volt, a történelem perifériáira szorult
régiókban pedig, nem egyformán ugyan (főként nem egyforma ideológiai célzatossaggal),
de nagy hatású szellemi mozgalom lett. Ezekben az országokban, például Argentínában,
Bulgáriában, Magyarországon a nép-nemzet-faj fogalom jogot sértő interpretációjával
szemben kialakult ennek egy jogot védő változata is. Az, amelyik nálunk a faj védelmét a
szegény nép óvásával kapcsolta össze. Ennek a bonyolult viIágfolyamatnak a részeként
szemlelhetőcsupán a magyartársadalomban megnőtt nép iránti érdeklődés az 1920-as
évektől. És bizonyára ebbe illesztendőbe Tamási műveinek gyors és látványos sikere is.
Ebben a sikerben természetesen akkor konjunkturális szempontok is belejátszottak. De
semmiképpen nem ezek voltak a döntök Tamási első könyveiben, az 1925-ös Lélekin
duláman, az utána következőSzűzmáriáskirálYfiban, az Ábel-könyekben, az 1935-ös
jégtörő Mátyásban nem pusztán a viIágfolyamatba illeszkedő módon jelenít meg egy
szociológiailag körülhatárolható környezetet. Nem az egyedit, a tragikusat, a sajátos
népsorsot, a mitizált ember- és életeszményt formázza meg, amint Bartalisjános és Tompa
László néhány versében és mindenekelőtt Nyírő József ajézusfaragó emberben, Az én
népem és az Isten igájában címú alkotásaiban. Thmási könyveiben a XX. századi embert
ért alapkihívások: az egyén fölébe növő,gyakran irracionális hatalom, a kiszolgáltatottság,
a jogfosztás, a szorongattatás és a mindezekkel való harc lesz a központi probléma.

Érdemes talán Tamási Áron novella- és regényszerkezeteinek korszeru vagy nem
korszeru voltát is újragondolni. Természetesen nincs szö arról, mintha az író minden
alkotása egyforma poétikai értéket jelentene. Amint egyetlen szerzősem minden művével
marad benne az irodalom vérkeringésében, ugyanígy Tamási írásait is megrostálja az idő.

Az alkotások egyik része mint műfaji kezdemény vagy jelentős művek környezete,
visszaszorul az irodalomtörténet lapjaira. Ez a sorsa a Szirom és boly címú regénynek, az
Ábel az országban, ÁbelAmerikában címú alkotásnak, a novellák e,gy részének Aművek
másik csoportja - ide sorolható a novellák nagyobbik fele, az Abel a rengetegben, a
jégtörőMátyás, azÉnekes madár - változatlan fénnyel éli túl a korszak- és íllésváltozást.
És van Thmási alkotásainak egy harmadik csoportja is. A Baflátott szü16föld, ajégtör6
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gondolatok címmel összegyűjtött,javarészt publicisztikai írások és a színművek, akárcsak
Flaubert alkotásai, koronként másként és másként tűnnek fontosnak. A Bajlátott
szülőföld, az 1934-ben készült szociografikus irat például a Nagy Lajos, Erdei Ferenc, Féja
Géza, Illyés Gyula, Szabó Zoltán és mások jegyezte szociográfiák sorában, majd e műfaj

1960-as évekbeli reneszánsza idején lett különösen népszerű.AJégtörőgondolatokra a
véleményt mondó, a nemcsak az erdélyi szépírói mozgalmakban, de később, a magya
rországi művészetiés politikai életben is részt vevő, kiállásával is voksoló író portréjának
megrajzolása közben vetülhet nagyobb fény. A színművek az avantgarde szürrealisztikus
kísérleteivel, Yeats archaikus-mitikus drámáival, esetleg Lorca színdarabjainak megol
dásaival egybevetve kapják meg igazi jelentőségüket.

Az azonban bizonyos, hogy Tamási Áron a népi kultúra motívumainak még nem
pontosan regisztrált és értékelt fölhasználásával a kisepikában kevéssé méltányolt
kezdeményeket tett. Novellái eszmetörténeti szempontból többé-kevésbé Szabó Dezső,

Nyírő József, Móricz Zsigmond, Szabó Pál és Veres Péter munkáihoz állnak közel. Poétikai
vonatkozásaik okán azonban másfelé kapcsolhatók. KöZÜk van ezeknek az írásoknak
Benedek Elek népi realizmusához, a korai Nyírő Józsefhez, az expresszionista Szabó
Dezsőhöz. a romantikus novella hagyományaíhoz, a ballada-novellában, a Szabédi László
által liturgikus novelIának nevezett típusban (a János nemzései címűben például) a
groteszk lehetőségeit is felhasználó Rendes feltámadásban azonban a szerző originális
novella-modellt teremtett. Kántor Lajos terminológiáját és definícióját átvéve: Tamási
Áron kialakította a Boccaccio-féle Sólyom-novella ellentéteit: a lírai novellát (amelynek
lényege egy érzelmi, hangulati töltésűmotívum, az egy- vagy többszemélyes szubjektiviz
mus, a múlt és jelen összekapcsolása, az idő lírai kezelése és a lírai képalkotás) és a
metafora-novellát (azt a típust, "melynek középpontjában mint jelentéshordozó egy
metafora áll, illetve melyben egy metafora rávetül az egész történésre").

Tamási Áron legjellemzőbbalkotása azonban kétségtelenül az Erdélyi Szépmíves Céh
által 1932-ben kiadott regény, az Ábel a rengetegben.A tizenöt éves korában a Hargitára
erdőpásztornakfelkerülő legényke élete a felvilágosodás korától ismerős nevele öd)ési
regénynek modernizált változata. Ábel ugyanis, amikor elindul a hegyre, keveset tud a
világról. Mint a néhány osztályt járt ilyen korú fiú megtanult olvasni, írni, "elsajátította" a
Bibliát meg a vármegyei földrajzot. A mültat neki az őshazáról kapott, s eddigre
részleteiben megkopott kép és Hunyadijános jelentette; számára Magyarország a Duna és
a szölásban megőrzött váci püspök volt. A természet, a népmesék világa és az ősöktől

átvett élet-, munka- és szokásrend volt Ábelnek a meghatározó, életalakító tény. Amikor
felkerült a szeredai bank erdejébe, hogy ott eligazítsa és kiszolgálja a fáért jövőket és
őrködjék a bank vagyona fölött, csak a helykeresés szándéka volt világos: "a jelenvaló
világot" meg akarta tanulni. A maga fejétől akart ember lenni, mégpedig úgy, hogy három
célra tekintett: a kötelességre, a saját gyarapodására és a haza felvirágozására. Először a
maga helyzetére döbben rá. Rájön: a kutyának is nagyobb a becsülete, mint neki. Ezután
teszi föl magának a kérdéseket: Ki rendezi az ember útjait? Hol van az igazság? Marad-e
valami érdemleges majd utána? Ki okozza az Ábeleknek a rosszat? Saz alatt a fél év alatt, mit
a regény naptára szerint 1920 szeptemberétől1921 márciusáig a hegyen tölt, olvasmá
nyai, de főleg találkozásai nyomán rájön: neki is, mint minden embemek "őrködnie"kell a
világ rendje felett, őriznie kell a hűségét, és - a szegények és elnyomottak zászlaját kell
majd hordoznia. A történet ezek szerint a helykeresés és a céltalálás regénye. Akárcsak a
Goriot apó, a Feltámadás és Az elsodort falu. Ebben a nevele öd)ési regényben, amely
természetesen a megfonnáltság kvalitásait tekintve nem állítható sem Balzac, sem Tolsztoj
műve mellé, a Szabó Dezső-regényhez pedig másért nem hasonlitható, a férfivá válás tanúi
lehetünk. A történet elején Ábel elvégzi a kijelölt munkát, jártatja az eszét, ahogy Erdélyben
mondják, a végén pedig - megismervén a világot, elrendezvén magában, amit apjától tanult,
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magába szíva a Kalendárlumból kínálkozó példázatos műveltséget- nemcsak a célt tűziki
maga elé, de elképzelése van már a megoldás módjára vonatkozóan is. Másként szólva:
kialakította az élet elviselésének taktikáját. Mi jellemzi ezt? Ábel láthatólag nem arra készül,
hogy minden ütközetet megnyerjen; az élet-háborúban akar felillmaradni. A reménytelen
helyzetekben kész megalkudni. Nem lázad, amikor SurgyéIánnak kezet kell csókolnia, még
akkor sem átkozódik, amikor apjával együtt a városban hagyják őket. Mindig a maga módján
vesz elégtételt, ha lehet. Ez utóbbi esetben például, gyalog is megérkezvén a Hargitára,
komótosan végigeszi a vacsoráját; csak akkor kínálja meg az őt korábban megalázó főembert,
amikor már elégségesnek érzi az éhezésben-sóv:írgásban meghempergetett ellenfél
szenvedéseit. Ábel a párharcokban azonban rendszerint győzedelmeskedik.A küzdelmeket
ugyanis nem a Tömörkény- és Móricz-hősök gyakori és elkeseredett dühével éli meg. A szö
erejével kerül ellenségei fölé. Aző besZédében ugyanis nem a székely nyelvjárás fordulatai, a
nyelvi góbéságok és "bócsködések" jelentik a lényeget, hanem a gyors gondolkodás, a
riposztra való készség és bátorság. Ábel nincs kiszolgáltatva teljességgel sem Surgyélánnak,
sem Fuszulánna.k, sem a bankigazgatónak. Averbalitás szférájában végig őrzi primátusát.
Sohasem száll le a Móricz Zsigmond-i Kis János színvonalára: nem hagyja magát csak a
biológiai létezés szférájába szorítani.

AzÁbel a rengetegben című alkotás kompozícióját - enyhe fontoskodással fogalmazván
- a nézőpontok milyensége és kölcsönhatása határozza meg.

A történetet maga Ábel mondja el. Valamivel a történések utáni időből szemléli az
eseményeket. Erre a szövegben a múlt idejű igealakok mellett néhányszor deklaratíve is
történik utalás. Az azonban rejtve marad, hogy Ábel ekkor mennyivel tud többet a világról,
mint amikor a mese elkezdődött.A főhős nézőpontja egyetlen alkalommal cserélődikföl az
író ideológiai néZőpontjával:akkor, amikor Ábel a pénztárossal vitázik a csendőr jelenlété
ben, s a bolsevistaságra terelődik a szó. A regény egészében Ábel (történettel egyidejű)
néZőpontjauralkodik. Ennek az ideológiai tartalma egy székely faluban élő tizenöt éves fiú
tudása. Ennek a fiatalembernek az emlékezete nem nyúlik vissza a messzi gyermekkorba. Az
első világháború kezdete rémlik föl előtte egy pillanatra mint legrégibb emlék, az is csak
azért, mert akkor az apa hadbavonulásaelőttfényképet csináltattak. Az 1916-os évet, amikor
a románok ~ézhezvették" a székelyeket, szintén gyermeki tudattal éli meg. Nem jelenik
meg ezeken az oldalakon a mindentudó író pozíciójából megfogalmazott tragikus
menekülés-kép, mintAzelsodortfalu vagyaz Isten igájában CÚllÚ regényekben, de az Ady
költemény, az Ember az embertelenségben távlatos, a nép-sérelmet összemberi össze
függésben minősítő felelósségérzete sem kap hangot. A faluja határát el nem hagyó legény
számára 1916 nem tragédia. Neki ez csupán .menekedes" volt, erre is csak az erdőn

megtalált sír emlékeztette, meg legföljebb egy ének, melyet az 1916-os "őszipazarlás" idején
a faluba beszállásolt tisztek énekeltek

Három nézőpontkontaminációja és konfrontációja szabja meg tehát a regény kompozí
cióját. A strukturáló funkciót a történéssel azonos idejű nézőpont tölti be. A felidézés
későbbi időpontja ehhez képest változó. Egyik esetben úgy tűnik, mintha jóval későbbi

lenne ez, s a világot megjárt Ábel tapasztalata összegződnékebből a pozícióból, máskor
pedig az az érzés erősödik,hogy a felidéző szituáció igen közel van a regényidóhöz. E között
a két nézőpont között tehát nem statikus, de dinamikus a viszony. A felidéző nézőpont

időben legkésőbbi pillanata az írói aspektus és tudás érvényesítése. A történetet megélőés
elmondó Ábel a domináns nézőpont okán semmiféle külön tudással és indulattal nem
rendelkezik Sem azt nem "tudja", hogyan változott 1920 őszétőla romániai belső helyzet,
sem azt nem "érZékeli", ami az írói és politikai küzdelmekbe bekapcsolódott Thmási Áron
tudatát jellemezheti már a könyv megírásánakpillanatában. Nem személyes élmény, nem az
"örök" sZékely megtestesilléseÁbel. A regényzárt mikrokozmosz: egy felvilágosodás korától
közistnert műf.lj adaptációja és egy modem kompozíciós elv találkozása.
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