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Ragyog egy csillag nem tartozik 
Tamási legismertebb művei közé, 
holott egyik legélvezhetőbb re-
génye. A szerző elbeszélésmód-
jának legjellegzetesebb elemeiből 

építkezik, s ezeket nagyon sikeresen 
hangolja össze egymással. Míg például 
a Szűzmáriás király/ esetében a nyelvi 
humor és a vátesz szerep extatikus páto-
sza mindvégig feszültségben áll egymás-
sal, addig a Ragyog egy csillag szövegében 
zavarmentesen fonódik össze egymással 
humor és példázatosság. A játékosság 
és az erkölcsi tanítás viszonya több Ta-
mási-regényben is problematikusnak 
mutatkozik, mivel a szórakoztató nyelvi 
leleményesség mellett nem egyszer túl-
ságosan direktnek hatnak a didaktikus 
szakaszok. Máskor – mint például az 
Ábel Amerikában esetében – a tett szóval 
szembeni elsőbbségét valló valláserköl-
csi alapú felfogás a nyelvi leleményesség 
tudatos visszaszorításához vezet, ami 
Tamási beszédmódjának egyik legmeg-
győzőbb eljárását szorítja háttérbe, el-
szegényítve a szöveg esztétikai hatását.

A Ragyog egy csillag meggyőző esz-
tétikai teljesítményének egyik oka a 
narrátor személyének szerencsés megvá-
lasztása. A regény a Jégtörő Mátyás foly-
tatásaként az ottanihoz hasonló módon 
pozícionálja a szereplői elbeszélőt: a túl-
világról érkezett szellem görög tanító-
mesterének útmutatása szerint igyekszik 
hasznosan szolgálni, és jobbá tenni az 
embereket. A Jégtörő Mátyás cselekmé-
nyében állatok alakjában segítette vá-
lasztott gazdáit, a ?atal házaspárt, míg 
a folytatásban megszülető gyermekük 
testébe költözik. A gyermek életkora és 
szellemi képességei között mutatkozó 
aránytalanság miatt ez a narrátori sze-
rep folytonosan alkalmat teremt a komi-
kum megjelenésére. A szereplő mindig 
jót mulat a felnőttek elképedésén, hiszen 
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ő ismeri azt, amit azok nem: a gyermeki 
test és a túlvilágról érkezett szellem ket-
tősségének titkát. Ugyanakkor a test és 
lélek egységét valló regényben a szellem 
nem marad érintetlen lakhelyétől, így a 
gyermek viselkedése, gondolkodásmód-
ja egyaránt magán viseli a környezetét 
meghaladó tudás és az életkorral járó 
gyermeki naivitás jellemvonásait. En-
nek köszönhető, hogy a regény szeren-
csésen kerüli el a megfellebbezhetetlen 
tekintéllyé emelt narrátor alkalmazását, 
illetve az ezzel járó veszélyeket, mint 
például a túlzott didaxis, a szerzői üze-
net direkt közvetítése, s a pátosz ezzel 
gyakran együtt járó túltengése.

Másrészt a szereplői elbeszélő mégis-
csak emberi testbe öltözött szellem, aki 
tisztában van kilétével, s aki az emberi 
öntudatnál gyakran világosabb képet 
alkot az ember erkölcsi természetéről.  
A szereplői elbeszélő kettős státusza mi-
att nem hat zavaróan, hogy a gyermek-
korú szereplői én valláserkölcsi, illetve 
teológiai kérdéseken gondolkodik. Nem 
hétköznapi ember, ezért képességei sem 
mindennapiak, ugyanakkor eszmefut-
tatásai nem feszítik szét a regény csodás, 
mesés műfaji kereteit, azaz mindvégig 
megőriznek valamit a népmese műfaji 
alkotóelemeként felfogott naiv hang-
ütésből.

Ennek fenntartásához az is hozzá-
járul, hogy az elbeszélés a szereplő cse-
lekményidejű perspektíváját juttatja 
érvényre, s noha múlt idejű narrációt 
alkalmaz, ez a szó megszokott értelmé-
ben mégsem nevezhető retrospektívnek. 
A visszatekintő narráció legelterjedtebb 
egyes szám első személyű változatai 
ugyanis láthatóvá teszik a szereplői én 
és az elbeszélői én nézőpontja közöt-
ti távolságot. A múltjára visszatekintő 
narrátor e konvenció szerint magasabb 
tudással rendelkezik, mint az átélő én, 

ami gyakran az elbeszélői fölény hang-
súlyozásához vezet. Tamási regényének 
narrációja nem él a két nézőpont szem-
besítésének eljárásával, s az anticipációt, 
a prolepszist sem alkalmazza. Az elbe-
szélő mindig a maga egykori szereplői 
nézőpontját ölti magára, így az utólagos 
perspektíva, s az ehhez kapcsolódó to-
tális narrátori mindentudás nem telep-
szik rá a szövegre. Így válik lehetségessé, 
hogy a testet öltött szellem története 
egyfajta fejlődésregénnyé formálódjon, 
olyan fejlődésregénnyé, amelyben az 
eszmélkedés stádiumai az utólagos el-
beszélés során is megőrzik a maguk fel-
ismerésszerű karakterét. A szöveg nem 
magyaráz, ezért lehetővé teszi a közös 
gondolkodást. A regény zárlata ugyan 
nem hagy kétséget afelől, hogy az utol-
sóként megfogalmazott gondolatot az 
implicit szerző az igazság felismerése-
ként fogja fel, az olvasás folyamata során 
azonban a kérdés nyitott marad.

A szereplői elbeszélő kiválasztása 
jótékonyan hatott a küldetéstudat re-
génybeli megjelenítésére is. A szellem 
egy egész nép szolgálatát tűzi maga elé 
feladatul. Ez az ambíció egy földöntúli 
lény esetében talán kevésbé tekinthető 
túlzottnak, mint egy földlakó esetében. 
A szereplő ezt a küldetést nem extatikus 
hangon megszólaló váteszként akarja 
végbevinni, mint a Szűzmáriás király/ 
címszereplője, hanem a gondolkodás, az 
erkölcsi eszmélkedés során adódó felis-
merések átadása révén. Nem megváltani 
akarja népét önmaga feláldozásával, ha-
nem meg akarja osztani vele erkölcsi be-
látásait, melyek egyfajta sajátos teológi-
án alapulnak. A tragikus pátosz helyett 
a regény a példaadás játékos, komikus 
elemeket sem nélkülöző változatát állít-
ja előtérbe. A példázatos jellegnek ez a 
formája jól illeszkedik a népmese műfaji 
hagyományához, melynek egyes kellé-
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keit a szöveg mindvégig megőrzi, így az 
említett közösségi funkció sem tűnik a 
szöveg világába történő illetéktelen be-
avatkozásnak.

A poétikai alkotóelemek összehan-
golásának jegyében némiképp átalakul 
a nyelvi humor szerepe is. Köztudomá-
sú, hogy Tamási műveiben a szereplők 
„szellemi villongása”, a „szavakkal való 
játszadozás”, az egymást ugrató furfan-
gos nyelvi lelemények a szöveg egyik 
legfontosabb hatástényezőjét adják. 
Nincs ez másként ebben a regényben 
sem, ugyanakkor ez a sajátosság a Jégtö-
rő Mátyás szövegéhez viszonyítva kicsit 
visszafogottabban érvényesül. Ennek 
egyik oka a valláserkölcsi nézőpont 
folytonos előtérben tartása, másrészt az, 
hogy a cselekményidő kiterjed az első 
világháború éveire is. Ugyancsak itt em-
líthető, hogy a Ragyog egy csillag cselek-
ményében lényegesen több a valószerű 
mozzanat. Míg az állati segítők egymást 
követő alakjai ott folyamatosan a me-
seszerűséget állították előtérbe, itt az 
apa szilaj vadságának, kocsmázásának, 
felesleges kon{iktuskeresésének elbeszé-
lése módosítja a valószerű és a csodás/

fantasztikus alkotóelem arányait. Ez a 
némiképp komorabb epikai világ nem 
engedi meg a nyelvi humor folytonos 
hajszolását. Tamási biztos stílusérzékkel 
találja meg az eltérő komponensek egy-
mással harmonizáló arányait.

Mint korábban említettem, a regény-
beli elbeszélő egyfajta sajátos teológiá-
ra alapozza valláserkölcsi gondolatait. 
A szövegvilág két szereplője – az anyai 
nagyapa és a Mátyásék házában élő na-
zarénus – kétféle erkölcs, kétféle vallási 
beállítódás képviselői. A gyermek alak-
jában élő szellem e két tanítómester 
között ingadozik, akik minden erkölcsi 
komolyságuk mellett is roppant féltéke-
nyek egymásra, s akiknek vetélkedése 
gyakran komikus helyzeteket eredmé-
nyez. Ezt a dilemmát a negyedik fejezet 
első alfejezete így fogalmazza meg:

 „Ha tisztán és örök mivoltomban vizsgál-
tam magamat, aki szellem voltam, akkor 
a názárénus felé hajlottam. De amikor 
mégis láttam, hogy a két lábammal a por-
ban járok, s éreztem a véremet is, amely 
szülő-emberekhez és általuk egy néphez 
fűzött engemet, akkor lázadva vallottam 

fegyveremnek a kardot, s szívesen 
mentem volna nagyapámmal és 
apámmal. S miközben így vizs-
gáltam magamat, egyre nőtt és 
leigázóbb lett a felismerés ben-
nem, hogy itt valóban az Atyáról 
és a Fiúról van szó. Az Atyáról, 
aki tűzben szólott, és fegyvert pa-
rancsolt, s aki a testnek és a vér-
nek a jogait nyilatkozta, ámbár 
Ő nem hordott testet soha, és nem 
küszködött a vérnek hatalmával. 
És a Fiúról, aki egyedül a békes-
séget hirdette, és a jót cselekedő 
szellem diadalát, habár emberi 
testet hordozott ezen a földön és 
vért atyja/aihoz és egy néphez.”

A Szentháromság két isteni 
személyét az idézett eszmefut-
tatás test és lélek princípiumá-
nak képviselőiként állítja elénk. 
E két elvből kétféle magatartás-
módot eredeztet: a kard a test, 
a cselekvő bátorság, az életet 
megőrző önvédelem jelképe, 
míg a krisztusi etika a teljes 
erőszakmentességet és a békét 
hirdeti. Bár e felfogás mögött 
az Ó- és Újszövetség istenfelfo-
gásának inspiráló hatása sejthe-
tő, aligha az elmélyült teológiai 
megalapozottság adja értékét. 
A regény cselekményvezetése, 

illetve az elbeszélő szólama egyaránt azt 
sugallja, hogy a két princípium valójá-
ban egy. A transzcendencia tehát egy-
fajta átspiritizált immanenciává alakul, 
s az ellentétesnek tetsző elvek kiegészí-
tik egymást, míg önmagukban életkép-
telennek mutatkoznak. A nazarénus 
és a nagyapa sorsa egymás tükörképe: 
a nazarénust a csendőrök lövik agyon, 
mikor a háború kitörésekor a kard által 
elkövetett bűnre utalva a béke mellett 
prédikál, a nagyapát pedig a háború-
ból hazatért, lázadó katonák ölik meg, 
amikor az annak idején a háború mel-
lett szónokló papot és az Atya hajlékát, 
a templomot kivont karddal védelmezi. 
Bár a teológiai elgondolás meglehető-
sen homályos – például semmit sem 
tudunk meg a harmadik isteni személy, 
a Szentlélek funkciójáról –, az erkölcsi 
tézis már elgondolkodtatóbb: annak a 
népnek, amely nemcsak fönnmaradni 
szeretne, de önmaga erkölcsi állapotát 
is fontosnak tartja, egyformán szüksé-
ges az önvédelem józan magatartását, 
valamint a békesség és a megbocsá-
tás erkölcsét gyakorolnia. Egyik sem 
előbbre való a másiknál. 

A regény tehát tézisszerű tanulsággal 
szolgál, mégsem minősíthetjük zárla-
tát bántóan didaktikusnak, hiszen egy 
talányos kérdést megválaszolatlanul 
hagy: hogyan valósítható meg a gya-
korlatban e két, ellentétesnek tetsző elv 
egyensúlya? Hogyan válhat eggyé a két 
csillag:

„Akkor este sokáig imádkoztam a mi kicsi 
templomunkban. Amikor kijöttem onnét, 
megálltam az őszi ég alatt, és felnéztem 
rá, hogy lássam az Istent. De az Isten 
helyett csak egy jelet láttam, amiből meg-
értettem, hogy tovább mit kell cselekedni. 
Először két kicsi csillagból állott ez a jel, 
majd eltűnt a kettő, és az ő helyükre egy 
nagyobb csillag tündöklött elé, amely egye-
dül ragyogott.

Tudtam, hogy nagyapám és a názárénus 
volt a két kicsi csillag, s azok eggyé lettek a 
nagyban, amiképpen eggyé lettek bennem, 
hogy ne éljen többé külön a test és külön a 
szellem, hanem együtt akarjon teremteni 
egy jobb világot.”


