
TÖRTÉNETI TÜKÖR-E A „HAZAI TÜKÖR"?

A XX. században - amikor a társadalmi fejlődés, a társadalmi forradal-
mak - a kollektívizmus irányába bontakoznak ki, a művészetekben egyre nagyobb
szerepet kap és egyre döntőbbé válik a művész egyénisége, az individuum. Míg
a korábbi századokban hosszú ideig uralkodó stílusirányok fejlődhettek ki, s a
müélvező közönségre hatást éppen a megszokottal, az ismert fogásokkal lehetett
gyakorolni, vagy egy-egy művészt éppen jellegzetes és egész életén át művelt
stílusáért, alkotásmódjáért kedveltek, addig századunkban Picasso, Sztravinszkij,
Eluard, vagy Aragon az eszménykép. Ök nemhogy egy-egy irányzat örökös, s az
irányzatot a maguk munkásságán belül egyre tökéletesítő képviselői, hanem éppen
egyre újabb és újabb irányzatot teremtő vagy követő, beépítő, megemésztő jelle-
gükkel hatnak. A közönség állandóan a megújulást, a már kialakítotton való
változtatást kéri számon az alkotókon, s nemcsak a legnagyóbbakon, hanem
a kisebb kvalitású művészeken is. Izsó Miklós, Barabás Miklós egész életében
egy stílusban dolgozhatott, sőt témaválasztása sem volt változatos, ma már egy
nálánál jóval kisebb szobrász vagy festő „válságáról', „megrekedéséről" beszélnek
a kritikusok, ha 3-4 évig egyazon körben mozog. A müélvező közönséget nem
a megszokott, az ismert, hanem az izgalmas, a változatos, az új érdekli, ragadja
meg. Ez természetes is, hiszen ma olyan nagyszámú még egy országon belül is
a művészek száma a korábbi századokéhoz viszonyítva, hogy a közönség közülük
csak a legkicmlkedőbbekct, az újat hozókat képes megismerni, s csak akkor
éri meg szabadidejének ráfordítása, ha valami olyat kaphat, amit nem ismer.
Természetesen az újdonság nem mindig kapcsolódik az esztétikai értékhez,
az új nem bizonyos, hogy művészi is. A nagyokat éppen az teszi naggyá, hogy
örökös megújulásuk egyben értékes, művészi is. Nyugodtan mondhatjuk tehát,
hogy ezen igény betöltésére, az örökös művészi megújulásra csak kivételes tehet-
ségek, szinte kiapadhatatlan forrással rendelkező művészek képesek. Van-
nak, akik egy-két értékes megnyilvánulásra hivatottak, vannak akik kísérletez-
getnek, de nem minden kísérletük eredményes és éppen ezért munkásságuk egye-
netlen, s vannak - kivételesek -, akik szinte mindig aranyat találnak.

Ma még nehezen ítélhető meg, hogy ez az örökös megújulási szempont,
amelyet a közönség, de a kritika is követel a művészektől, mennyire valóságos
értékmérő, milyen mértékben válik az utókor szemében is értékmérővé, hiszen
forradalmian új munkák, irodalomtörténetileg jelentős alkotások, nagy alkotók
munkái, néhány évtized után szinte nyomtalanul eltűntek, el, legalábbis a közön-
ség számára. Annyi azonban bizonyos, hogy ez a szempont ma a művészetkriti-
kában, egyes művészek megítélésében, sőt a közönség szemében is fontos érték-
mérőnek számít, s nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Úgy véljük, s ezért bocsátottuk előre e kis eszmefuttatásunkat, Tamási Áron
megítéllésében is komoly szerepet játszott ez az elv. Hiszen Tamási élete derekán
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jutott el, sorozatos kísérlet után, ahogyan Féja Géza mondja a „Zenitre", s
ekkorra már több műfajban is megalkotta a tökéleteset, az tíjat, a megismétel-
hetetlent. Az Ábel trilógiában (egyesek szerint annak csak első részében, mert
később már nem tudta ezt a teljesítményét megismételni) a regényt, korábbi
novelláiban a magyar novellát, az „Énekes madár"-ban a magyar drámát, sőt
1939-ben megjelent ,,SzülőfölÜem"-ben a szociográfiát is megújította, saját képére
formálta, Tamásiassá tette. Ez a zenit. Innen egy élete derekán álló írónak két
útja lehet a felfogás szerint, vagy élete végéig megmarad a zeniten, azaz ezt a
teljesítményt, megújulásaival együtt tovább produkálja vagy a magaslatról alá-
száll, s eddigi munkáját el nem érő szintű műveket alkot, ameltyek bár jók, mű-
vésziek, de mégsem az igaziak már, mert nem újak.

Életrajzírói kritikusai, sőt első monográfusa, Izsák József nem mndják
ugyan ki, s gondolni lehet a még élő nagy író, vagy a nemrég elhunyt iránti
tiszteletből nem, de éreztetik, hogy munkásságában az utóbbi következett be.
Az irodalomtörténet, de az egykorú kritikák is a Jégtörő Mátyást új kísérletnek,
de nem egészen sikerültnek, misztikába tévedtnek tartják. Többi munkáit a
„Zöldágig" még gyengébb teljesítménynek, mint az „Ábelt". Az „Énekes madar"-
at pedig - Németh Lászlót kivéve - olyan sikerültnek, hogy ezt már többé nem
érte el egyikben sem. Tökéletes novellákat ugyan élete végéig ír, s mindenki
megegyezik abban, hogy inkább a novella a fő területe, ott alkotta a legnagyob-
bakat, mégis értékelésénél, mintha egyéb műveit, azok súlyát néznék. 1952-től1,
a „Bölcs és bagoly", valamint a „Hazai tükör" utáni korszakától számon tarta-
nak ugyan jó műveket, e határjelzőket és az ezután írottakat is, de az előbbieket
erőgyűjtésnek, kísérletnek minősítik, az utóbbiakat az esztétikai értékelés során
jónak, de nem újnak, letisztultnak, de mégsem olyan elemi erejűnek, mint a zeniten
álló Tamási munkáit. így kialakult, ha nem is fogalmazódott meg nyílitan, hogy
a nagy művész 1945 után - magyarázzák az okokat is: a szülőföldtől való elsza-
kadás - már nem hozott újat, nem juthatott éppen ezért arra a csúcsra, ahol
már járt. így - az örökös megújulás mértéke szerint - pályájának második sza-
kasza, bár művészi eszközei tisztultabbak, egyszerűbbek, alatta marad az elsőnek.

Jelen írásunkban e nyíltan meg nem fogalmazott, csak éreztetett megálllapí-
tással szeretnénk szembeszállni, s rámutatni arra, hogy Tamási a felszabadulás
után is képes volt a korábbihoz hasonló megújulásra, ismét fel tudott emelkedni
a „zenitre" nemcsak úgy, hogy a korábbi eredményeit tisztultabb, tökéletesebb
formában újraalkotta, hanem úgy is, hogy irodalmunkat újabb felfedezésekkel
gyarapította. Ezekre az újításokra lbgfeljebb nekünk nem volt fülünk és szemünk.

A mű, amelyet a véleménnyel szembe kívánunk szegezni, az 1953-ban írott
„Hazai tükör". Hogy ennek a munkának újításait, erényeit jobban megragadhas-
suk, bemutathassuk, legalább tisztáznunk kell, hogy Tamási korábban milyen
téren és miben tekinthető újítónak. Mi is az az egyszeri, megismételhetetlen ered-
mény a novella, a regény, a dráma és a szociográfia területén, amit Tamási
érdemének tudhatunk be.

Németh László - aki mindmáig a leglényegesebb és legmaradandóbb meg-
állapításokat tette a kortárs Tamásiról, s friss műveiről) írott sorai ma is meg-
állják a helyüket - már 1927-ben a „Lélekindulás" című novelláskötete értékelé-
sekor megrajzolja az újító Tamási leglényegesebb vonásait. E megállapítás alapja,
hogy „egyetlen vidék ábráin át mutatta meg az örök emberit". A székely falu
világa, annak belülről való ábrázolása, a vele való teljes azonosulás lehet csak
oka annak a nagyszerű költőiségnek, bőkezű tékozlásnak, hangulatteremtő kész-
ségnek, könnyed mesélőkedvnek, a kissé irreális felfogásnak is, amely mind egye-
düli és kizárólagosan sajátos vonás jellemzi Tamási prózáját. Ezek a sajátosságok
ekkor már annyira Tamásihoz kötődnek, hogy a „Szűzmáriás királyfi" körül fel-
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csapó Szabó Dezső-féle támadásokat értők szemében semmivé teszik, mert any-
nyira összetéveszthetetlen, amit Tamási írt, s ekkor már erényei és hibái annyira
hozzákötődnek.

Igaz, Németh László a Lélekindulás értékelésekor ezt is írja: „Ha egy író
holta napjáig regionális író marad, ez bizony nagy beszűkülése az írásnak, de fia-
tal író sohasem rakodhatik meg több s egész költőpályát tápláló életízzel, mintha
gyermekkora látványait váltja költészetté". Azaz megbocsátható Tamási regionális
jellege, mert még induló művész, de ebből később ki kell törnie. Tamási jó tanít-
ványának bizonyult, de vesztére. A „Címeresek"-ben nemcsak, hogy nem tudta
bensőségesen ábrázolni, élettelivé tenni azt a világot, de elveszítette legfőbb,
éppen a hazai talajból táplálkozó sajátosságát: a költészetet is. Éppen ezért követ-
kező műveiben, de mostmár élete végéig, visszatér a szűkebb világába, régiójába,
s a határtágítást a maga módján, saját emberi és művészi értelmezése szerint
végzi el. A maga kis faluját tágítja egyetemessé, emberivé. Járjon bár Ábel
az országban vagy Amerikában, nem táguD ki világa földrajzilag, megmarad
Hargita-aljinak, ezt a világot viszi magával, s ezt ábrázolja Tamási. Nem egyik
vagy másik ország, nem egyik vagy másik társadalmi érdekű csoport a lényeges,
hanem Ábel belső világa, amely hazai, s végül hosszú bolyongás után természetes-
nek vesszük, hogy valóban haza is megy, hogy végre otthon legyen.

Ez az egyetemessé váló, minden vonatkozásában bemutatott székely falu.
bensőséges, költészettel teli ábrázolása Tamási életműve. Ezt a világot viszi
regényeiben, novelláiban, színpadi játékaiban a magyar irodalomba, s az e vilás-
tól kapott költői hang, a nyelv, a képek, a mese és a humánum e világból táo-
lálkozó sajátos alakzatai jelentik Tamási forradalmát, újítását minden műfajban.

Tamási újításai ugyanis kétirányúak. Egyik irány, hogy valamennyi műfajt,
legelébb a novellát, majd a regényt és végül a drámát e sajátos, költőien ábrázolt
életteli anyaggal tölti meg, s ezáltal, mivel e világ ábrázolásának külön törvényei
vannak, amelyek a megszokottól, a bevettől eltérnek hangban, szerkezetben,
de mondanivalóban is szétfeszíti az eddigi kereteket. Másik irány, hogy
a maga világát a legsokoldalúbban körbejárja, ábrázolja. Rámutatva a társadalmi
ellentétekre, a nemzetiségi kérdésekre, a falu hétköznapi életére, a misztikájára,
realitására, örömére, bánatára, tragédiáira. A műfaji és életbéli körüljárás szer-
vesen összetartozik. Regényeiben, novelláiban, de színjátékaiban is helyet kapnak
a társadalmi ellentétek, de igazában, szociográfiája mutat rá az élet ilyen olda-
lára. A játékosság leginkább a színpadi műveiben, a misztika regényeiben, az apró
hétköznapi tragédiák, emberi érzések finom rajza a novellák világában bontakoz-
hat ki. Izsák József írja: „a harmincas években Tamási a novella és a regény
után a drámában is újítóként jelentkezett". Hozzátesszük, a harmincas évek vé-
gén sajátos életanyaga beomlik a szociográfiába is. Azt jelentené-e ez, hogy ezzel
lezárult újításainak sora, hiszen új műfajok már nincsenek, s a továbbiakban
csak ezt építgeti ki szerves rendszerré, aprólékos művészi munkával?

Úgy véljük nem. 1953-ban új kísérlettel jelentkezik, a történelmi regénnyel.
A „Hazai ti/kör"-ben a hazai föld múltjának egy dicsőséges szakaszát eleveníti
feli, bemutatva a szülőföldet egy újabb, eddig még nem ábrázolt oldaláról. Erre
a műre, a történelmi regényre a valóságban kényszerítve is volt, mert szülőföld-
jével elveszítette kapcsolatát, közvetlen összeköttetését, s a múlt, az emlékek lát-
szottak legalmasabbnak arra, hogy ezt a kapcsolatot felelevenítse. Kérdéses azon-
ban, ez a távolság engedte-e, hogy ezen új műfajban korábbi újításait, azok szín-
vonalát, erejét elérje. Elégendő volt-e a művésznek a reális, tápláló talaj helyett
az emlékezés? Kinőhetett-e ebből olyan gazdag növény, mint a valóságos talajból?
Kiapadt-e vagy kevésvizűvé vált-e tehetségének, alkotóerejének forrása?
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Az egykorú kritika, de az utólagos, már irodalomtörténeti értékelésként le-
szűrt megállapítások elmarasztalóak. Az Irodalmi Lexikon, ahol különben érték-
ítélet más műveiről sem olvasható, megjegyzi: „helye legszebb ifjúsági regényeink
sorában van". A Magyar Irodalom Története 6. kötetében ez található: „újabb
kísérlet a Tamási-regények határainak további tágítására. Ifjúsági regény; igényé-
ben, megvalósulásában talán a legnagyobb egész ifjúsági irodalmunkban, Móricz
Zsigmond: „Légy jó mindhalálig''-ja közelébe érő". Féja Géza, Tamási nagy
ismerője és értője is ezt írja: „inkább ifjúsági igényű". De vegyünk Czine Mihály
egykorú kritikájából is egy idézetet: „A mű bizonyít: nagy művészi fejlődés kez-
detén áll az író".

A sort folytathatnánk, de nem érdemes. Világosan kitetszik, hogy Tamási
történeti regénye kísérlet ugyan, újítás ugyan, mint a korábbiak, de csak kezde-
tén áll a fejlődésnek, a nagy művészi átalakulásnak. Nem a csúcsot érte el, csak
afelé tart. Történelmi regényt írt ugyan, de ez ifjúsági igényű. Igaz, abban a mű-
fajban a legjelesebbek közé tartozik. De csak ifjúsági regény, amelyet - noha
elvileg jó ifjúsági regényt semmivel sem kisebb teljesítmény és érdem ítni — az
irodalomtörténet nem tart számon, nem tekint jelentősnek a gyakorlatban.

Miért nem tartják teljesnek ezt a művet, amelyet hol történelmi, hol ifjú-
sági regénynek neveznek meg a szakmabeliek. Miért nem egyértelműen történeti
regény, mint Móricz Erdélye?

Idézzük Czine Mihály egykorú kritikáját, mert a későbbi véleményekben
ez az első észrevétel tér vissza szinte változatlanul. „A szándék megvalósulása
még nem tökéletes. Történeti konkrétsága ellenére is kicsit homályban marad 48.
Az egyes fejezetek között némi aránytalanság van, igazán csak a „nemzeti buzgás"
ábrázolása teljes. Az első részek kissé túlterheltek a családfák, rokonságok, apró
események, találkozások apró magyarázásával, az utolsó részek - a szabadságharc
ábrázolása - kicsit vázlatos. Az első részek alapozottsága megnehezíti a mű sod-
rását, az utóbbi fejezetek vázlatossága következtében pedig kevesebbet látunk
a harccá érett küzdelemből, mint a szabadság magjainak érleléséből. Fegyveres
csatát nem ábrázol Tamási, ilyenben nem vett részt Madár Vince, s így nem
beszélheti el. A fegyveres küzdelem kellő érzékeltetése nélkül a kelleténél hama-
rosabban hat a befejezés. Madár Vince még harangot visz az ágyúöntéshez, de
a nagy csaták vége, a szabadság napját beárnyékolták a fekete fcllbgek. Űtközben
találkozik az orosz csapatokkal. Nem történik baj, pópának adja ki magát, látják
a harangot, mehet nyugodtan. Többet kellett volna éreztetni a hősi küzdelemből,
így kissé az az érzésünk, hogy 48 lángja a nekibuzdulás füstjébe fullad, túlhamar
dörög a napsütésben az ég. A küzdelem még tökéletesebb bemutatása csökkenti
a formából eredő higgadtabb hang is. Helyenként nem annyira a harcok hevét
érezzük, inkább a nagy idők visszacsengő emlékeit halljuk. A hellyel-közei ki-
csengő elégikus színezet sehol sem leheli a reménytelenség levegőjét. Nem le-
mondó a tanulság. Jönnek a tépett, fáradt harcosok, szemükben láng, szívükben
eltökéltség lobog, ősi fészkükben megülve őrzák szívükben a szabadságot. . ."

Az idézett részből kitűnik, hogy a kritikus a művet aránytalannak tartja,
mert a reformkort részletesebben ábrázolta, 48-nak kevés teret engedve. A reform-
kort bemutató rész is túlterhelt a személyes kapcsolatok, az apró, mondhatni
magántermészetű megnyilatkozások ábrázolásával, s nem jut helly az igazi küz-
delemnek, a szabadság időszakának és a hősi küzdelemnek. Ezeket a megállapí-
tásokat a későbbi értékelők is átveszik, sőt még megtoldják a személyes vonat-
kozások túlságos ábrázolásának kritikáját azzal, hogy a valóságos történelmi erő-
viszonyokat, a kor tényleges problémáit nem szervesen ábrázolta, nincs ami ellen-
súlyozza ezt a túlzottan is aprólékos leírást. Féja Géza így állítja egymás mellé
a két oldalt: „Remekel, mikor a székely népéletet ábrázolja, ám a tényleges tör-
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ténelem inkább csak hírek, utalások és újságok útján jelentkezik, holott a „nagy
tűz" ugyancsak elszántan lobogott arrafelé. Tamási Áron nem tud történelmi
valóságban gondolkodni; a nélkülözhetetlen adatgyűjtéshez sem volt türelme".

Izsák József pedig a megállapításokkal egyetértve, egyéb tekintetben is hibás-
nak tartja a regényt, s épp ezért ifjúsági regénynek. „Ez a lírai megoldás, két
évtized történetének egy bujdosó diák látókörére, tájékozottságára való leszállí-
tása - mentesíti az írót bizonyos értelemben írói alkatától idegen történelmi
szemlélettől, nem tudja azonban feledtetni a hézagokat, amelyek az események
nagy összefüggései között tátonganak. Voltaképpen ez a krónikás szerkesztés mint-
egy igazolni próbálja egy korszak életének a regényből hiányzó, egymásból követ-
kező és szilárdan összefüggő folyamatát, eleven áramát." Azaz Tamási mivel nem
tudta a valóságos történelmi regény követelményeinek megfelelő korrajzot meg-
alkotni, mert írói alkatától ez idegen, egy kollégista diák szemüvegét tette fel,
s krónikás módszerhez folyamodott, hogy a valóságos történelmi regény követel-
ményei elől kitérhessen, szinte ábeli furfanggal. Izsák József is említi, amit Féja
is, hogy Madár Vince innen-onnan, főként apjától értesül az eseményekről, ami-
nek hatására „Benne is érik a népi elégedetlenség, a jobbágyi terhek elleni és
a nemzeti elnyomás ellen lázadó tömegek indulata .Tudomást szerez Kossuth
Lajos szabadulásáról, a Pesti Naplóban meghirdetett reformterveiről, a bécsi
udvar ármánykodásáról, a balázsfalvi nagy román népgyűlésről, a pesti forrada-
lom eseményeiről, csupán azt nem ábrázolta Tamási íróilag, hogy hogyan hatnak
ezek az események Madár Vince jellemének, gondolkodásának, plebejus forradal-
miságának kialakításában. Mintha valóban csak krónikása maradna mindvégig
a történelemnek, s nem együttérző, cselekvő részese. Pedig Madár Vince lelke-
sedik a forradalomért, csodálja Gábor Áront, tiszteli a legendás Bem tábornokot,
gyűlöli a császári németeket, rosszalja a földesúri kizsákmányolást, méltányosnak
tartja a jobbágyság megszüntetését, s a Habsburgok megtévesztő fondorkodásai
ellenére a román nemzeti törekvések jogosságát sem vonja kétségbe . . ." Azaz
a krónikás magatartás káros volt, még a főhős jellemének, állásfoglalásának ala-
kulását - aminek pedig Tamási mestere volt - is elnagyolttá tette, elfedete.

A művet tehát a legtöbb támadás azért érte, mert nem sikerült a kor leve-
gőjét megteremtenie, a fiatal főhős korlátozott világlátása, a krónikás módszer
nagy eseményeket csak futólag említő, felettük elszaladó fogyatékossága pedig
az ábrázolt világ teljességét, Tamásitól1 megszokott bensőségességét gátolta meg,
sőt széteséshez, szerkezeti aránytalansághoz vezetett. Ezért következhet az egész
életművet értékelő, azt egészében felfogó Izsák József sommás megállapítása e
kritikák összegezéseként és végső ítéletként így: „ezúttal is bebizonyosodott,
akárcsak a „Cztmeresek" esetében, hogy amint Tamási Áron időben vagy térben
eltávolodik sajátos népi világától, elveszíti tehetségének titokzatos varázserejét.
A „Hazai tükör" nem remekmű, de nem is sikertelen kísérlet."

A kritikák bár igazolni látszanak és egyértelműen így is tűnik, e megálla-
pítás érvényét, mégis meg kell kérdőjeleznünk ezt a véleményt? Ennyire távol
állott volna Tamásitól saját népének, szűkebb hazájának száz év előtti története?
Ennyire bizonytalanul és nehezen mozgott volna ebben a nem is túlságosan régi
korban? Ennyire sokat jelentett, még a múltat tekintve is, a szülőföldjétől való
elszakadás, hogy annak múltját, amelyet magával hozhatott gyermekkori emlékek-
ként, nem volt képes felidézni, reálisan megjelentetni? Ilyen kemény diónak
bizonyult volna számára a történelmi regény, amelyet meg akart hódítani ugyan-
olyan módszerrel, mint korábban más műfajokat?

Nem hisszük. S ezt a hitetlenséget nemcsak Tamásiban való bizalmunk és
az a tény ébreszti fel bennünk, hogy olvasáskor, sőt többszöri olvasáskor is élvez-
tük a regényt, gyönyörködtünk benne, hanem néprajzi ismereteink, tapasztalataink
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is. Mit csinál ugyanis Tamási? Belehelyezkedik egy tehetséges falusi paraszt-
gyerek szemléletébe és utólag, amikor az bizonyos áttekintést nyerhet az esemé-
nyek fölött, de teljesen belülről, mint bizonyos események részese, elmondatja
vele a történeteket, elmondatja vélte az életét úgy, ahogyan azt megélte, elszen-
vedte vagy átlelkesedte. Ami szemünk előtt lezajlik, amit olvasunk, az nem az
egész történelem, hanem csak annyi, amennyi abból Bércekre, Vásárhelyre ellát-
szott. Márpedig ide a nagy idők eseményeiből meglehetősen kevés juthatott el.

Jól tudjuk, hogy a parasztság, amelynek történelmi feladata századokon át
az volt, hogy földműves munkával termelje meg a társadalom egésze számára
az elsőrenden mezőgazdasági javakat, egészen a legutóbbi időkig zárt faluközös-
ségekben élt, nemcsak Erdélyben, de még Magyarország fejlettebb vidékein is.
Erre a tevékenységre a magasabban álló társadalmi osztályok közvetett vagy köz-
vetlen erőszakkal kényszerítették a parasztságot, s oly mértékig, hogy annak ter-
mészetes, erkölcsi normákkal is szentesített életformájává vált a munka, s egész
életét kitöltötte. Alig találni olyan életmegnyilvánulást a parasztságnál, amely
valami módon ne állana a munkával, mint fő tevékenységével szoros összefüggés-
ben. Az elvégzendő nagy feladat: nemcsak a maga megélhetéséhez szükségeseket
megtermelni; a kezdetleges munkaeszközök: amelyekkel meg kellett a földet
megművelni; nem hagyott sok szabadidőt, s nem biztosított mozgási lehetőséget,
hozzákötötte, hozzászegezte a parasztságot a földhöz, a faluhoz. Luby Margit
az 1930-as évek derekán beszélt a Szatmár megyei Matolcs községben olyan idő-
sebb emberekkel, akik az ugyancsak vízpartig kiépült szomszédos Tunyog község-
ben még életükben nem jártak, holott a Holt-Szamos nem túl széles fahídján
kellett volna csak átmenniök. Nem volt arra dolguk. De magam 1971-ben a 4000
lelket számláló Jászdózsán egy 65 éves asszonytól nem tudtam adatokat gyűjteni
a másik, néhány száz méterre levő falurészre vonatkozóan, mert még életében
csak két ízben járt arra, mikor gyermek volt. Neki sem volt ott dolga, pedig az
csak a falunak egy másik része. De nem is ő az egyetlen ilyen ember a faluban.

A példákat szaporíthatnám, de annak érzékeltetésére ennyi is elegendő, hogy
az állandó, lassú ritmusú, helyhez kötött földműves munka mennyire leszűkíti az
emberi mozgást, mennyire korlátozottá teszi az ismerteket. S ha még ma is talál-
kozunk ilyen esetekkel, nem is ritkán, akkor mennyivel inkább így lehet Erdély-
ben, ahol az emberek mozgását a közlekedési nehézségek, a hegyek is korlátoz-
zák, s mennyivel inkább így lehetett a múllt század első felében, amikor a mai
közlekedési és hírközlő eszközök nem léteztek, amikor a paraszti munka technikai
feltételei még ilyenek sem voltak, s a földműves munka nagyobb darabját fog-
lalta le a napnak. A kultúra pedig mozgás, az egyén, a közösség csak ezt építheti
be a műveltségébe, arról szerez tudomást, amivel élményszerűen kapcsolatba
kerül. Ha a mozgás szűkkörű, szűkebb a tudás köre is, a felfogott világ határai
kisebbek. Ez nem alacsonyabbrendűséget, minőségi különbséget jelent, csupán
a belső világra való összpontosítást. A belső világ — mivel erre irányul a figye-
lem - sokkal mélyebben átélt, kulturális tekintetben kimunkáltabb. A külső hatá-
sokat, amelyeknek még ereje sem elégséges, ezért a paraszti kultúra forgó gépként
magába rántotta, de azonnal felőrölte, megemésztette, magához hasonította, sok-
szor függetlenül attól, hogy milyen jellege volt eredetileg. Nem a paraszti világ
ment elébe az eseményeknek, nem Bércek és Vásárhely mozdult e! helyéről, ha-
nem az események kisebb-nagyobb hullámverései jutottak el oda, s olvadtak
az erősebb sodrású helyi eseményekbe, értelmeződtek berecki vagy vásárhelyi
módra, az ottani felfogás, az ottani törvények szerint. Túl nagy hullámverésnek
kellett volna lennie, hogy akár ideig-óráig is felzavarhassák a helyi kedélyeket,
normákat. Tamási, aki nagyonis otthon van a saját pátriájában, jól tudta ezt.
Jól tudta, ha korábbi műveihez hasonlóan belülről akarja ábrázolni az esemé-
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nyéket, belülről akarja megmutatni nem is távoli őseinek nagy buzgását, nem
szabad ezt a kört túlságosan tágítani. Nem szabad elmozdulni nagyon arról a
pontról ,ahol nagyapja, dédnagyapja is állt, s belátta az eseményeket, bevárta
az eseményeket. Ám ha következetes akart volna lenni, s egy farkaslaki paraszt-
embert, aki érett fővel! éri meg ezt az időt, állított volna története középpont-
jába, úgy véljük, a reformkor és a szabadságharc időszakának belülről való ábrá-
zolása aligha haladta volna túl a napi megszokott munka menetének leírását, a
korai kelést, a fárasztó munkát és a vakulásig való állandó munkát, amelynek
egyhangúságát csak ünnepek, családi események szakítják meg. Mint ahogyan
Tamási Gáspár „Vadon nőtt gyöngyvirág" című könyve is így halad át a két
világháborún, a költő testvér életén. Emlékezése, noha bátyjának kíván emléket
állítani, a maga élete, amelybe belefonódik, az iskolából, a harctérről, majd a köl-
tészet világából visszatérő testvér élete is.

Éppen ezért Tamási, aki történelmi regényt akart írni, meg akarta mutatni
népének életét egy mozgalmas időszakban, más hőst, más falut választott. A mű-
vész zsenialitását, finom érzékét tanúsítja, hogy a falu éppen Bereck, ahol ha nem
is a legnagyobb, de a világ eseményeinek kisebb hullámai eljuthatnak, betörhet-
nek, s a sem nem falu, sem nem város egyhelyben állva is felfoghatja a világ
nagyobb rezdüléseit. De, hogy e választás tudatosságán, Tamási kifejezetetten
ilyen szándékán ne a mi belemagyarázásunknak tűnjék, idézzük a szerzőt:
„Egyébként Bereck igen beszédes hely s azonkívül jól) meg is választotta, hogy
maradandólag hova üljön. Nem tudom, hogy honnan indult el hajdanában, de
ha Kézdi-Vásárhelyről, akkor csak belé állott Nyújtód felé a hadak útjába, ami
jelen szavammal nem a magas egekben van, hanem ezen a bajlátott földön vezet
az Ojtozi-szoros felé".

A történet elején Bereck történetéről elmondottak épp e finom választást
hitelesítik, s előlegezik, hogy a nagy idők, 48-49 eseményei is eljutnak majd
c bajlátott földre. Így a műhöz szervesebben tartoznak hozzá, s művészileg is bele-
simulnak, mint ahogyan azt Izsák József értékeli a mű elemzésekor: „A történeti
„kivonatok" például Bereck múltjáról, Moldova históriájából kifejezetten tanító
jellegűek, az anekdoták a hangulati színezést szolgálják, de bizony sok esetben
nem épülnek szervesen a regény valóság-szövetébe, olyan szerteágazó indák ma-
radnak, amelyeknek hiányzik a törzsük".

Tamási a község megválasztásával egy igen jelentős lépést tett a befogadandó
események felé, elébük ment anélkül, hogy szilárd pontját, őrhelyét feladta volna.
De e község megválasztása még egy másik lépést is tartogat. Itt született ugyanis
Gábor Áron, aki garabonciásként bukkan fel, majd tűnik ell a faluból, s szemé-
lyével közelebb hozza az eseményeket a faluhoz, méginkább kitágítja a szem-
határt.

Már ez a két tény jóval túllépi egy átlagos, zárt paraszti közösség rezonáló,
felfogó képességét. De ezt Tamási még tovább tudja fokozni, mégpedig hőseinek
megválasztásával, s még nagyobb horizontot képes nyitni. Madár Vince apja
parasztember bár, de olyan, aki féligmeddig iskolázott, így a falu átlagánál jobban
figyeli és érti az eseményeket. Újságok, hírek jutnak ell hozzá, s ezeket még
értőbb és műveltebb barátaival, a pappal és Gábor Áronnal meg is vitatják, a
maguk módján értékelik is. E beszélgetések részese Vince fia már kisgyermek
korától, s az eseményekről való tudomása már akkor annyira az átlag fölé emel-
kedik, hogy öreg tanítójának is ő magyarázza meg az eseményeket, a nagyvilág
Bércekre szivárgó híreit. Ezen túl - milyen érzékletes és művészi megoldás -
Madár Vince apja nem helyhez kötött parasztember, mint a falu liakói általában,
hanem messze tájakat bejáró fuvarozó ember, aki már gyermekkorában kénytelen
ezt a foglalkozást űzni. Ennek az ismeretlen világban való bolyongásnak is meg
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volt a maga haszna, mert ,, . . . közben ismerkedett a világgal. így ismerte meg
Somlyón felül az egész Oltvölgyületet, sőt magát Gyergyót is Gyimesig; nem is
szólva a vadregényes tusnádi szorostól s a közeli osdolai hegyi mezőkről; s no,
aztán a moldvai városokról és a bojárok uradalmairól . . .". Mindez tovább növeli
a majdan felfogható események körét, megérteti velünk, hogy miért pillant-
hatunk majd bele bizonyos pontokon mélyebben az eseményekbe, a nemzetiségi
kérdésekkel is bonyolított erdélyi kérdésekbe, mint az átlagos, falujához kötött
keveset mozgó parasztember.

Végül a főhős megválasztása, a diáknak Vásárhelyre bekerülő, már otthon
is átlagosnál nagyobb tájékozottságot szerző, Madár Vince. Mint a korábban idé-
zett kritikák is mondták, e főhősválasztás nem szerencsés, mert leszűkíti a szem-
léletet egy bujdosó diák látókörére, tájékozottságára. Mi úgy véljük, a berecki
világot éppen a bujdosó diák tájékozottsága és a látóköre szélesíti ki. A falu-
közösségben a legnagyobb tekintélynek a legidősebb emberek örvendenek, ők ren-
delkeznek a legnagyobb tudással, mert a csakis tapasztalati úton, a lassú bele-
növeléssel elsajátítható paraszti munka és élet valamennyi helyzetében megfor-
dultak már vagy másokat láttak megfordulni, s minden fiatalnak, bizonyos hely-
zeteket még nem tapasztalt embereknek joggal adhatnak bölcs tanácsot. A mo-
dern világban, a mai faluban azonban épp ellenkezőjére fordult a tekintély.
Az iskolázott fiatalok, a legmodernebb elvek szerint felkészült emberek rendel-
keznek a korszerű tudással, s az idősebbek csak akkor versenyezhetnek velük,
ha lépést tartanak maguk is a legújabb ismeretek szerzése terén a fiatalokkal.
Meglehet, sőt így van, hogy bizonyos tapasztalat az idősebbek javára billenti
a mérleget, de a világban való tájékozottság dolgában ők állanak hátrább. S így
van ez Madár Vince és a faluja felnőttjeinek viszonyában is. A falu zárt életé-
nek tudósai, a tapasztalatok birtokosai az idősebbek, öregebbek, de ők a már
említett okok miatt nem is fogják fel vagy nehezen értik meg az eseményeket.
A diák Madár Vince, aki ifjúi lelkesedéssel habzsolja az új híreket, szívja lelke-
sedéssel magába az eseményeket, egy Bérceknél lényegesen exponáltabb helyen,
s tudós professzoraitól meg is tanulja ezeket, ha nem is minden vonatkozásban
érett módon érteni, értékelni, többet lát, többet hall, mint a falu egésze. Még
tapasztaltabb apja is alig várja haza nyári vakációra, hogy híreket vegyen tőle,
fia közvetítésével tudomást szerezzen a tudós professzorok véleményéről, értéke-
léséről. S látjuk magunk előtt, ha nem is egyidejűleg, de a hosszadalmas, nehéz-
kes előkészítésben családi kapcsolatok révén megismert rokonságot, a falu és
más falvak népét, akik az eseményekből Madár Vincénél, a diáknál jóval keve-
sebbet foghatnak fel, munkájukba veszve tovább dolgoznak, látjuk azokat, akik-
nek Madár Vince a képviselőjük, azonnal reagáló, előretolt előőrsük.

A község megválasztása fekvése és nagy szülötte miatt, a családi és baráti
környezet finom kiválasztása a félig iskolát is végzett, érdeklődő, világban mozgó
apa miatt, s a hazai felfogással, szegények pártján szilárdan álló, tanulni és tenni
vágyó diákfőhős megválasztása miatt Tamási egy helyben állva, népének körén
belül maradva, hitelesen és művészien tudta megoldani a nagy buzgás és nagy
harcok korának ábrázolását. Ügy elevenítette fel ezt a kort, ahogyan azt nem is
távoli ősei valóban átélték. S nemcsak a székelyek, hanem az egész magyar föld
parasztnépe. Hiszen amit megírt, az nemcsak Bércekről igaz, de érvényes a követ-
jelölt Petőfit elzavaró szabadszállásiakra, a súlyos időkben a megoldatlan jobbágy-
kérdés miatt lázongó viharsarki népre vagy a nagy idők lényegét éppen hellyze-
tük, nézőpontjuk miatt át nem látható és könnyen megtéveszthető fellázított nem-
zetiségekre is. Ö olyan törénelmi regényt írt, melynek hőse maga a nép. Azt
ábrázolta, amit a nép tudott, átélt az eseményekből.
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Éppen ezért érthetetlen, hogy az egykorú kritikák, amelyek a kor ideológiai
követelményei miatt, s nem valóságos esztétikai értékmérőként számonkérik a
reformkor és 48 arányának egyensúlyát vagy a társadalmi erőviszonyok, a törté-
nelem szövetének hézagos, szakadozott szálú ábrázolását a művészen, éppen a
leginkább megvalósított korkövetclmény művészi szintű megjelenítése felett sik-
lanak el. Azaz nem veszik észre, hogy Tamási regényében a „néptömegek" törté-
nelmi szerepének, magatartásának reális ábrázolására törekedett, s nem is siker-
telenül. Ezt az igényt akkor nemcsak a történetírásban, de a múlt ábrázolásának
minden területén számonkérték. Jellemző, az akkori kritika mennyire frázis-
szerűén képviselte ezt az elvet, nem vették észre azt, amikor egyik nagy művé-
szünk nem frázisszerűen, hanem valóságos és magas művészi színvonalon jelen-
tette meg ezt az esztétikai és politikai elvet.

Igaz ugyan, hogy a kép nem olyan „hízelgő", mint azt a követelmény roman-
tikus hangoztatói, realizmusra hivatkozó, de irreális képviselői várhatták volna.
A nép ugyanis nem látta, nem láthatta át az eseményeket. Nem állhatott olyan
tudatosan az események mellé, mint azt utólag kiművelt emberfők, az esemény
lényegét feltáró tudósok az erőviszonyok ismeretében gondolnák. A nép meg-
mozgatásához nem Széchenyi, hanem Kossuth kellett. Nem okos magyarázatokkal,
hanem lelkesítő szózatokkal lehetett eredményt elérni, s ezek a lelkes szózatok
alaktalanabbak, határozatlanabbak, mint az értelemre ható, logikusan megfogal-
mazott gondolatok. Nem véletlen, hogy egyéb erények miatt is, éppen Kossuth
emelkedhetett a harcok hősévé, a kor legnagyobb alakjává, s ő ivódott bele leg-
mélyebben az emlékezetbe, a nép tudatába, s alakja mondáivá válhatott.

Ha megnézzük Tamási könyvét, a felvetett nagy események, a nép erre való
reagálása határozatlan alakzatú töltése logikai szempontból megítélve bizonytalan.
A németek általános gyűlölete élő valóság, az egyes - különböző társadalmi hely-
zetű emberek - szereplők reagálása bár más és más, a tudatosságot, lényegisme-
retet nélkülözi. Csúfol'ódó megjegyzésekben, szitkozódásban, boros állapotban való
nckibúsulásban és megverési szándékban, közvetlen sérelem miatti megtorlásban
realizálódik ez a gyűlölet, s még azok is, akiknek nagyobb áttekintésük van az
események fölött, a császárt, hivatalnokaikat átkozzák el, néhány rendelkezés,
törvénytelenség ismeretében. De mindez elegendő arra, hogy amikor megérett az
idő a cselekvésre, megmozduljon a nép, s ezt a határozatlan körvonalú gyűlöletet,
ellenszenvet határozott formájú, bár célját világosan fel nem ismerő, mert fel
nem ismerhető cselekvésbe öltse, s éfetét is áldozza érte.

De Madár Vince más, társadalmi kérdések iránti megnyilvánulása, s a nép
ilyen reagálása is hasonló természetű, illletve társadalmilag hasonlóan bizonytalan
körvonalú, inkább az érzelmek, indulatok, a lobogás jellemzi ezeket, semmint
a tudatosság. Tamási igen jellemzően rajzolja meg a közgondolkodásnak azt a
sajátságosságát, hogy tekintélyek után mennek, amely tekintélyeket a maga értel-
mezése, képzelete szerint növeszt naggyá néhány tette, szava alapján, amelly
a róla alkotott vélemény magja, szimbóluma. így jelenik meg előttünk Kossuth,
Bem, s mindazok, akiket közvetlenül nem ismer a főszereplő. Gábor Áron pedig,
akit mi az ifjúsági regények, iskolai hagyományok alapján szinte mitologikus
lénnyé növesztettünk tudatunkban, kiábrándulást okoz rajzával, mert sikertelen
gyufagyártási kísérlete, alaktalan indulatai, hétköznapi megnyilvánulásai között
látjuk felvillanni, mert Madár Vince őt közvetlenül ismerte. Érezteti Tamási
ugyan az ágyúöntő nagyságát, emberi, erkölcsi erőteljességét, de a mitizált Kossuth
és Bem alakja mellett a reális világban mégis kisebbnek tűnik. Nyilvánvaló, hogy
a kritikák, de a már irodalomtörténetivé, végső értékítéletté tett meghatározás,
hogy ifjúsági regény éppen az eszmék alaktalanságából a személyek - a távoliak -
elnagyoltnak tűnő, határozatlan körvonalú rajzából táplálkozik egyfelől. Hiszen
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ifjúsági regényeinkben szerepelnek ilyen lelkesítő, kellően nem körvonalazott esz-
mék, ilyen lobogó, inkább lelkesítő, mint emberi alakok. Csakhogy amíg ott az
ifjúságnak, mint olvasónak a romantikus, érzelmi alapú beállítottsága miatt vá-
lasztotta az író az ábrázolás ezen formáját, mert arra akart hatni, addig Tamási
a nép belső ábrázolása, a felnőtt lakosság felifogása és gondolkodásmódjának
ismeretében írta meg így a regényt.

Éppen ezért érthetetlen az, hogy miért tartják hibának, hogy a nagy ese-
ményeket hézagosán, hírek, újságok, alkalmi barátok, érintkezések útján tudjuk
meg, hiszen ez az élet valósága. A hiba ott van, hogy a kritikusok mai, szabad-
ságharcról szerzett ismereteik birtokában, az események okszerű ismeretében és
a nagy hatóerők oldaláról állva kritizálnak, s mondják ki, hogy nem illik a műbe
a hétköznapi élet olyan aprólékos ábrázoüása, hézagos, valóságos történelmi helyzet
rajza, hogy az „ojtozi, a kökösi csatáról, amelyben Gábor Áron is elesett, csak
egyetlen mondatnyi utalás történik". A történelem ábrázolása nem hézagos, mert
Tamási a nép történetét ábrázolja, s a hétköznapi élet aprólékos leírása sem ter-
hes, mert ez a nép megélt élete, amibe belejátszanak a nagy események hírei.
Az ő oldaláról nézve éppen ez a szerves ábrázolása a kornak, ha ezekből elhagyott
volna, akkor lenne hézagos. A hírek útján való tudomásszerzés nem hiba, hanem
a reális valóság. A hírek a nép világába épülnek be, a nép saját értelmezése
szerint úgy, ahogyan az az ő világában természetes, s nem a hírek világát kellett
volna teljesebben ábrázolni, amelybe belejátszanak a nép életének eseményei
itt-ott.

S végül még egy. Tamási feltett és művészileg is megvalósított, a kritikusok
által is pozitívan értékelt szándéka volt, hogy a nemzetiségi kérdésben véleményt
nyilvánítson, s kifejezésre juttassa, hogy Erdély népeinek hogyan, mi módon kell
egymás mellett élbie a hétköznapi életben és a kritikus helyzetekben egyaránt.
E véleményt tőle idézzük, a „Vadrózsa ágá"-ból, mert itt, ha egy korábbi idő-
szakból is és más vonatkozásban említi, tömören fogalmazza meg: „ha a politi-
kusok mutatós módon veszekednek is, egyszer eltűnnek; de a népek maradnak,
és a sorsukon csak könnyítenek, ha egymással békében élnek". Azt, hogy a né-
peknek hogyan kell élniük a politikusok megtévesztő manőverei, félrevezetése
ellenére is, azt Madár Vince és Gábor Áron mutatja meg, akik mindketten, éppen
a politikusok által megtévesztett nemzetiségek acsarkodása idején román leányt
választanak, s e válaszás miatt csak Gábor Áron jegyző rokona, Madár Vince
gyámolának papné anyja acsarkodik. A székely család, a falu szeretettel fogadja
ezeket. Csak az „Ábel"-ből is ismert búsmagyar vagy búsromán Kerekes urak,
félig művelt alakjai, s nem a népek gyűlölködnek. Őket a napi munka, a társa-
dalmi elnyomás egy oldalra állítja, közös érdekűvé teszi. S hogyan ábrázolhatta
volna ezt szebben és történetileg is hűbben Tamási, minthogy a népét beülről,
s mindennapi élete felől, s nem külső szemlélőként, a történelmi események
oldaláról ábrázolja. Belül maradva, regionális íróként tágította a horizontot a nagy
egyetemes eszmék, az emberi lényeg, a nép valóságos története irányába, olyan
irányba, amilyenbe még eddig senki. S ez a szemléltet, ez az életanyag ugyanúgy
szétfeszíti a történelmi regény eddigi kereteit, mint korábbi művei egyéb mű-
fajokat. A „Hazai tükör" éppen ezért - úgy véljük - nem ifjúsági regény, vagy
sikertelen, kissé elnagyolt történelmi regény, hanem realizálódott újítás, amelyet
mi a történelmi regény, s bizonyos fokig merev korkövetelmények eddig ismert
sémájához akartunk igazítani. Úgy véljük a tájolási pontot kell megváltoztatni.
Át kell gondolnunk újra, mi is a történelmi regény, mik a műfaji sajátosságai.
Mert hogy Tamási után mások, az kétségtelen.

Szabó László
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