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zo kat la nul nagy volt a sürgés-forgás 1922–1923 for-
dulóján a ko lozs vári unitárius teológián. Délutánonként 
és esténként írói pályára ké szülő ? a tal em be rek zsi bong-
tak Balázs Fe renc szo bájában. Ver sek ről, no vellákról, 
ta nulmányokról vi tat koz tak, la pot szer kesz tet tek, a 

történel mi ka tak liz ma után las san ocsúdó erdélyi ma gyarság 
sorskérdéseit bon col gatták. Fel tűnt ez Bo ros György ak ko ri 
püs  pök-he lyet tes nek (későbbi püspöknek), és kérdőre is von ta 
a „te ológus urat”: mi fé le lo bogó zse nik járnak hozzá na pon ta? 
Balázs Fe renc az zal vágta ki magát, hogy Be ne dek Ele ket vár-
ják ép pen Ko lozsvárra, az ő láto gatását készítik elő.

Ami rá a dásul igaz is volt. Ez el len sem mi ki fogása nem 
le he tett a püs pök ségnek. Hi szen a köz tisz te let nek örvendő 
idős író éppen ak kor tért haza szülőföldjére, ami kor mások 
kétszázez res tömeg ben hagy ták el Erdélyt.

Hogy kik vol tak azok a „lo bogó zse nik”? A Ver sek – elbe-
szé lé sek – ta nulmányok Ti zen egy / a tal erdélyi írótól, erdélyi mű-
vé szek raj za i val című an tológia meg je lenése után ez már nem 
volt ti tok, annál is in kább, mi vel 1923 májusában lányok szá-
zai ver seng tek azért, hogy tud jon róluk a világ. Az 1918 utáni 
hely zet ben fellépő első szer ve zett írói cso por to sulást azóta is 
Tizenegyek néven tart ja számon az iro da lom történet-írás. Ba-
lázs Fe renc, Do bai István, Fin ta Zoltán, Ja kab Gé za, Jancsó 
Béla, Ka csó Sándor, Kemény János, Mak say Al bert, Mihály 
Lász ló, Szent-Iványi Sándor és Tamási Áron közös fellépése 
meg ha tá ro  zó je lentőségű volt nem csak az erdélyi, ha nem az 
össz ma gyar iro da lom szem pontjából is. 

Az előze te sen többször meg rostált írásokból összeállított 
kö tet hez ma ga Kós Károly készített ex lib ri sze ket, a címadás-
ban Be ne dek Elek leg közvet le nebb mun katársa, Szent im rei 
Jenő volt a ? a tal írók se gít sé gé re. Ács Fe renc, Dévai Mar git, 
Jeddy Sándor, Len gyel Sándor, Nagy Benő, Pap Do mo kos, 

Szakáts La jos, Szo pos Sándor 
és Tóth István – azo nos élet-
érzést ki fe jező – gra ? kai lap jai 
tették em lé ke ze te seb bé a be-
mu tat kozást. Az elő? zetőket 
to borzó „ezer erdélyi lány” 
buz galmának kö szön he tő en a 
kötet 3200 pél dány ban hagy-
ta el a nyomdát, hol ott ad dig az Er dély ben ki adott köny vek 
száma alig érte el a pár százat. A si ker min den bi zonnyal ösz-
sze függ az zal, hogy a szer vezők Ta  má si Áron „toborzó levelét” 
mellékelték a szét küldött gyűjtőívek hez, amely  ben az ötlet-
gaz da erős érzel mi te lí tett ségű mon da tok kal hódítot ta meg a 
„lányok és leányocskák” szívét: le gye nek apos to lai a megújuló 
erdélyi ma gyar iro da lom nak. Az ér dek lő dést csak fo koz ta: a 
művészi gond dal meg ter ve zett kö tet ben a ver sek, el be szé lések, 
esszék és ta nulmányok szerzői rö vid val lomások kal hívták fel 
ma guk ra a ? gyel met, hogy tudtára ad ják a világnak: „írók 
szü let tek a nagy Tragédiából, az el nem sírt bána tokból, a meg 
nem élt éle tekből” (Szent-Iványi Sándor).

A feltűnő könyv si ker el lenére nem vált valóra Balázs Fe-
renc nek az az elképzelése, hogy a Ti zen egyek szerzői egy-két 
esz ten dő alatt ti zen egy köny vet ad ja nak az ol vasók kezébe. Az 
antológia megjelenésének ti zen egye dik évfor dulóján aztán ki-
derült – szé pen ír róla Jancsó Béla –, hogy közülük egyedül 
Tamási vált ki zá rólag szépíróvá. A többi ek nek válto zat la nul 
„rej tett sze rel me” ma radt az írás, de külföldi ta pasz ta la ta ik 
bir tokában a ki sebb sé gi ma gyar társa da lom in téz mény rend-
szerének a meg szer ve zé sé ben fe dezték fel „élet hiva tá su kat”. 
Nem véletlen, hogy a Ti zen egyektől egyenes út ve ze tett az 
Erdélyi Szépmíves Céh és a he li ko ni mun kaközösség meg-
szer vezéséhez, az értel miségne velést felvállaló Erdélyi Fi a ta lok 
el indításáig, a szövet ke ze ti és a népfőis ko lai moz ga lom életre 
keltéséig, az írói szo ciográ?a erdélyi alakváltozatainak a meg-
teremtéséig. 

Tamási írói pályájának a ki bon ta kozásában nagy sze re pet 
játszott Jancsó Béla és Németh László kri tikája, lélekközelsé-
ge. Németh ér dek lő dé sét az 1925 hús vét jára meg je lent – Jan-
csó Béla és Kacsó Sándor szerkesztette – Lé lek in du lás novellái 
kel tet ték fel; oly annyi ra, hogy mi u tán egyik or vos kol lé gá já-
nak a ren de lő jé ben a ke zé be ke rült a kötet, tudni akarta: szü-
le tett-e még hoz zá ha son ló te het ség Er dély ben? Di let tán sok, 
má sod ren dű ek könyv ter mé sé nek „bo zót ján” vág ja át ma gát, 
míg el jutott a tisz tán lá tás nak ar ra a ma gas la tá ra, ahon nan – az 
Er dély lel ke a leg újabb ma gyar iro da lom ban cí mű áttekintésé-
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nek ta núsá ga szerint (Tár sa da lom tu do mány, 
1926/5, 392–401) – ek kép pen jó solt jö ven dőt 
Ta má si nak: „Rit ka köl tő, aki el ső kö te té vel 
ilyen, egész kul tú rá ját ki fe je ző mó don egye sí ti 
a leg erő tel je sebb po é zist a hu mor nak nem ne-
vez he tő de rű min den szót át ha tó le he le té vel. 
A te het ség nem min den. De ha Ta má si Áron 
két esz ten dő alatt írt no vel lá i nak me re dek grá-
di csát néz zük, csak rend kí vü lit vár ha tunk tő-
le. Ta lán egy ár nya lat tal még ma ga sabb ra kell 
lép nie a rész le tek fö lé s messzebb pis lan ta nia 
az amúgy is be járt nagyvi lág ba. Ha az egész 
ma gyar sá got, az egész em be ri sé get ugyan az zal 
a sze ren csé vel fe je zi ki, mint szű kebb ha zá ját, a 
ma gyar iro da lom vi lág iro da lom be li rep re zen-
tán sá vá nő het.” („Vi lág iro dal mi köl tő”, „szé kely 
Ho mé rosz” – ezzel a címmel írt átfo gó ta nul-
mányt Né meth Lász ló Ta má si-ér té ke lé se i ről Bertha Zoltán 
[Sors tü kör, Felsőmagyarország Ki adó, Mis kolc, 2001, 45–59]. 
Má ri ás Jó zsef is be ha tó an fog lal ko zott e kér dés kör rel az Er-
délyi Mú ze um hasábjain [„A ma gyar ter mé szet új meg nyi lat ko-
zá sa ő”, 1997/3–4, 383–391.]). 

Jancsó Bé la az iro dal mi kér dé sek meg íté lé sé ben az esz té-
ti kum, köz éle ti ügyek ben az er kölcs tör vé nye it tar tot ta meg-
ke rül he tet le nek nek, akárcsak Németh László. Alig hogy hí rét 
ve szi Tamási első re gényé nek, Né meth már üze ni is Erdély-
be: vár ja a Szűz má ri ás ki rály /t, mert „ha jó” (!), még nyu-
gat-eu ró pai uta zá sa előtt „fel tű nő, nagy cikk ben” (!) sze ret ne 
fog lal koz ni ve le, s Ba bits hoz is 
és má sok hoz is el jut tat ná. (Lásd 
Né meth Lász ló 1928. áp ri lis 24-
én kelt le ve lét Áprilynak.) Mint-
hogy a re gény Né meth Lász ló 
olasz or szá gi és pá ri zsi tar tóz ko-
dá sa ide jén hagy ta el a nyom dát, 
a „fel tű nő, nagy cik ket” – Mak-
kai Sán dor Er dé lyi He li kon be li 
gaudeámumával egy időben – 
Jancsó Bé la ír ja meg az El len zék 
1928. jú li us 22-i szá má ba: „Jó kai 
óta így nem ír tak ma gyar pró zát! 
[...] Ta má si Áron a szé kely nép-
köl té szet összes mű fa ja i nak avar-
já ból ki ás ta az ősi szé kely epi kus 
ned vet, s ez zel be fe jez te azt a fo-
lya ma tot, amely a szé kely nyel vet 

min den ki hez szó ló hang szer ré ala kí tot ta.” Nem va ló szí nű, 
hogy Né meth Lász ló is mer te Jancsó ma ga biz tos „ki nyi lat koz-
ta tá sát”, an nál ? gye lem re mél tóbb, hogy 1935-ös farkaslaki 
lá to ga tá sa után ma ga is ha son ló kö vet kez te té sek re jutott, ami-
dőn szé kely Ho mé rosz nak ne ve zi Ta má sit: „Mi lyen sze ren csés 
ez az író, gon dol tam. Ehe lyett a fa lu ja dol go zott, s a né pe lel-
két szí nes re ve rő év szá zad ok. Mást se tesz, csak mint a kút fő, 
buk ja a má sok sze gény sé gé ből, élet ked vé ből föl szállt íze ket, s 
annyi köl tő nek, aki di cső sé get so sem lá tott, min den di cső sé-
gét ő arat ja le, szé kely Ho mé rosz ma ga. Bi zony há lás le het a 
fa lu já nak. Akár ho va-mer re cset lett-bot lott, csak ha za kel lett 
rán dul nia, vo na ton, lé lek ben s a für de tő szü lő föld le mos ta 
ró la az útiport, s meg lök te: raj ta, ahogy ta ní tot ta lak. A ma-

ga fe jé től Czímereseket írt vol na, a fa lu ja 
szó lí tot ta Ábel né ven.” (A köl tő és fa lu ja = 
A mi nő ség for ra dal ma – Ki sebb ség ben III, 
Püski, 1999, 1940.)

Né meth Lász ló mind vé gig pon to san 
jel zi a sor já zó Ta má si-mű vek ér tékte-
lí tett sé gét, il let ve azok al kal man kén ti 
fo gya té kos sá ga it. Az erény-hang sú lyo-
zá so kat rend sze rint – mű ről mű re – 
elmarasztolásokkal is ár nyal ja; vál ta ko zó 
arány ban, a ki bon ta ko zó élet mű egye net-
len sé ge it kö vet ve. Jancsó Bé la ? gyel mét 
el ső sor ban a né pi irány zat ban rej lő ér-
ték kép ző le he tő sé gek tu da to sí tá sa, il let ve 
a mű vek ben meg nyi lat ko zó ér ték alak za-
tok kö töt ték le. Jel lem ző, hogy ami kor 
az irány zat front át tö ré se be kö vet ke zett, 
a Ta má si írás mű vé sze té ben csúcs ér té ket 
kép vi se lő Szü lő föl dem meg je le né se (1939) 
után töb bé már nem fog lal ko zott ma gá-

val az irány zat tal sem.
A Magyarok Romániában megjelenése (Tanú, 1935) nem 

hoz osztatlan elismerést Németh László számára – főként Er-
délyben nem. Tamási korabeli állásfoglalása ma is kiérdemli 
?gyelmünket.  „Nem ab ban van a Né meth Lász ló köny vé nek 
el ső sor ban az ér de me – nyilatkozta a Füg get len Új ság ban –, 
hogy vég le ges »igazságot« hú zott az er dé lyi ma gyar ság fe jé-
re, ha nem ab ban, hogy a mi leg na gyobb prob lé má in kat éles 
szem mel mind ki ha lász ta, és tisz te let re mél tó bá tor ság gal be-
szélt ró luk. Ma ga a kri ti kus és a könyv em be rül meg tet te a 
ma gá ét, de Er dély még most sem ta nult a pél dá ból, mert nem 
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a fel ve tett kér dé sek kö rül ke re si a meg ol dást és a meg kö ze-
lí tő igaz sá got, ha nem párt, fe le ke zet és egyé ni szem pont ból 
bí rál gat egy köny vet. [...] Meg döb be nés sel lát tam, hogy leg in-
kább olyan em be rek til ta koz nak a magyar[országi] kri ti ka el-
len, akik a ma gyar szel le mi egy sé get ci te ráz zák, va la hány szor 
»erkölcsi« hasz not és előbbrejutást je lent az ne kik. Aki nem 
haj lan dó tűr ni azt a kri ti kát, amely oda át ról jön, sem mi jog-
cí me ar ra, hogy a ma gyar or szá gi vi szo nyok és je len sé gek fe lett 
bí rá la tot gya ko rol jon.”

Az 1935-ös esz ten dő for du ló pont a ma gyar iro da lom tör té-
ne té ben. Ta má si Áron ze nit re ju tó írás mű vé sze té nek kö szön-
he tő en – mi ként a népi–urbánus-vi ták tól tá vol ál ló Er dé lyi 
He li kon 1935. évi ja nu á ri szá má nak em lé ke ze tes ta nul má nyai 
bi zo nyít ják – ke rül sor a né pi iro dal mi irány zat front át tö ré-
sé re. A Szűz má ri ás ki rály / meg je le né sé nek ide jén azon ban 
még csak Jancsó Bé la bí zott eb ben, il let ve Ta má si te het sé gé-
ben. Sza bó De zső vá rat lan tá ma dá sa ugyan is Né meth Lász lót 
is meg gon dol koz tat ta. „Nem ta ga dom – ír ta 1928. ok tó ber 
6-án Áprilynak – , hogy töb bet vár tam tő le. Úgy ül tem ne-
ki, hogy ha tö rik, ha sza kad, fe le sel ni fo gok Sza bó De zső vel. 
De el kell is mer nem: a köny vet tel jes hit tel ne héz vé de ni. A 
fő hi ba ott van, hogy Ta má si Áron ki tű nő no vel lis ta, de egy 
re gényt a no vel lis ta fé nyes kva li tá sa i val ki töl te ni nem le het: 
a re gény sok kal kö ze lebb áll az essaihez, mint a no vel lá hoz, 
lel kek geo ló gi ai ré teg ző dé se i nek bi zo nyos fo kig rend sze res föl-
tá rá sa, s aki a pszi cho ló gi ai ele met hát tér be szo rít ja ben ne, ha-
mis mű faj já tor zít ja, amint min den nagy kva li tá sa el le né re is 
ha mis mű faj a Sza bó De zső éposz-regénye is. A Ta má si-re gény 
elejitől vé gig kül ső sé ges írás, re gény-mag va nincs, ami van, 
köl csön zés; ha öt-hat no vel lá ra nyes né szét, jobb vol na, mint 
így. Ta gad ha tat lan, hogy köl tői dik ci ó já ba is sok ha mis ke-
ve re dett; nyomatékoskodik; fö lös le ge sen tú loz, s be széd jé nek 
a kel le mes ir re a li tá sát ba rokk-gro teszk sé gek kel gyö mö szö li 
agyon. Sza bó De zső kri ti ká ja így is ab szo lút igaz ság ta lan, és az 
írói jel leg félreismeretéről árul ko dik. [...] Ke re sett egy em bert, 
akit meg tett a ma ga epi gon já nak, s azon po foz ta le a meg élt 
szabódezsői szó la mo kat. Ta má si azon ban nem Sza bó-epi gon, 
leg alább is nem az mű vei és tu laj don sá gai job bik há nya dá ban. 
A dol gok meg ra ga dá sá nak me se sze rű va ló szí nűt len sé ge, a je le-

ne tek egy más ba ol dá sá nak ki csi nyes ség től ment köl tő i sé ge, a 
vers sel ro kon ze ne i ség s egy gyön gé den ha tal mas fan tá zia volt 
az, amit én Ta má si ban kap tam, s ami mel lé ál lí tott. Sze ret ném 
azt hin ni, hogy Ta má si so sem ol vas ta ró la szó ló kri ti ká i mat, 
mert így ma ga mat is bű nös nek kell tud nom re gé nye hi bá i ban, 
ame lyek egy ko moly és gaz dag te het ség kri ti ka-ki emel te jó tu-
laj don sá ga i nak a kó ros el túl zá sai.”

Né meth Lász ló bi zo nyá ra nem is mer te az er dé lyi int ri ká kat, 
nem is volt er re szük sé ge, mert az el ső Ta má si-re gény szer vi fo-
gya té kos sá gai amúgy is va ló ság gal le tag lóz ták. Jo gos fenn tar-
tá sai han goz ta tá sa mel lett még is Ta má si vé del mé re kel Sza bó 
De zső vel szem ben. A Nap ke let 1928. évi 21. szá má ban meg je-
lent kri ti ká já nak vég ki csen gé se: „Amennyi re bi zo nyos, hogy a 
Szűz má ri ás ki rály / el hi bá zott írás, olyan bi zo nyos, hogy író ja 
te het sé ges em ber. [...] Sze ren csé sebb ih let öm lés mel lett mű re-
mek is le he tett vol na. Nem az ele mek ben, ha nem a fo gan ta tás 
per cé ben volt a hi ba. A te het ség ga ran ci á ja nem a mű, ha nem 
a mű ben ug rás ra fe szült iz mok fris ses sé ge. Nagy író ? a tal ko ri 
oe uv re-jé ben ezért hord ják oly kor ugyan azt az év szá mot a leg-
cso dá la to sabb és a leg tö ké let le nebb írá sok. [...] Össze szo rí ta ni 
a fo gat és ug ra ni, Ta má si Áron. Az em bert időn ként szí ven 
rúg ják, de ha nem állt meg a szí vünk, egy pil la nat múl va csak 
an nál da co sab ban fog ver ni.” (Né meth Lász ló: Ta má si Áron: 
Szűz má ri ás ki rály / = A mi nő ség for ra dal ma – Ki sebb ség ben III, 
Püski, 1999, 1428–1432.) 

És Ta má si – ug rott. Egy re biz ta tóbb ered mé nyek kel. Mi-
köz ben per sze még több ször „le ver te a lé cet”, amíg a Szü lő-
föl dem mel meg te rem tet te a re mek mű vet. Amely nél ma ra dan-
dób bat 1939 után sem al ko tott.

Jancsó Bé la el ső ként ér zett rá ar ra, hogy az „időt len esz-
me és az idő sze rű fel is me rés” mű vé szi ki mon dá sá ra vál lal ko zó 
Ta má si ez út tal „a tisz ta mű vé szet és a mély em be ri hit val lás” 
örök ké va ló hang ján szó lalt meg. A Szü lő föl dem ben  – ki ált-
ja vi lág gá Jancsó az Er dé lyi Fi a ta lok ha sáb ja in – Ta má si „új 
mű fajt te remt új mon da ni va lói szá má ra”. Mű ve „ön élet rajz is, 
hi szen a fel buk ka nó em lé kek ra jai a gyö kér szá la kat mu tat ják, 
mely ből az író és em ber Ta má si táp lál ko zott és nagy ra nőtt. 
Le he let ? nom mű vé szi raj zok, mi ket csak a lé lek mély ré te gei 
tud tak meg őriz ni. De a Szü lő föl dem kor rajz is, a mai szé kely 

fa lu éle te. Va la mi sa já tos szo ci og rá-
?a, mely ben sem mi tu do má nyos ság 
nincs, még is a mai fa lu éle té nek min-
den vo nat ko zá sá ra mély re ha tó pil lan-
tást tud vet ni. S az egyé ni em lé ke zés 
és a ma élet raj za mö gött az örök fa lu 
áll, a kö zös sé gi élet, me lyet év ez re dek 
s a faj bel ső tör vény sze rű sé gei ala kí-
tot tak ki...” Ér té ke lé sé nek sum má ja: 
Ta má si meg ta lál ta „a nem ön cé lú, de 
a kö zös sé gért va ló iro da lom út ján és 
esz kö ze i vel a kö zös sé gi szol gá lat leg-
in kább neki való mód ját”. (Szü lő föl-
dem, Er dé lyi Fi a ta lok, 1939/1, 13.)

A né pi iro da lom „te rem tő lel tá ro-
zá sát” szám ba ve vő 1943-as ta nul má-
nyá ban ír ta le Né meth Lász ló: „A né-
pi iro da lom nak for ra dal mi a hí re. De 
eb ben a te rem tő lel tá ro zás ban vé gez te 
ed dig a leg na gyob bat. Ha nem ad ta 
vol na csak Ta má sit: ak kor is a leg tö-
ké le te seb bet. Van-e pél da rá, hogy a 
pa raszt vi lág agó ni á já ból va la hol ilyen 



70 2015/4   IRODALMI MAGAZIN

ál ta lá nos ér vé nyű, min den kit su gal ló köl té szet fa kadt? Ta má-
si tit ka igen egy sze rű. Ő csak ugyan együtt ír ta a fa lu já val a 
köny ve it. Föl hasz nál ta egy zárt törzs ha gyo mány-szű rő jét. 
Míg mi a zá po rok gyor san össze folyt vi zét bo csát juk kút ak-
ná ink ba, ő messziről szü rem lő for rás víz alá csi nált fe nyő léc ből 
csor gót. Szép köny ve: a Szü lő föl dem ezt nyug táz za. Aki azt 
hi szi: ez a szü lő föld is az ő köl te mé nye, té ved. Jár tam ott. [...] 
Ő az, aki nek már meg sza bad hal nia, annyi ra kész. A sze ren-
cse ?a. De meg kell néz ni, aki éb resz tő je, ver seny tár sa s az 
át lag ol va só ban el nyo mó ja volt: a Nyirő Jó zsef pá lyá ját, hogy 
mi fé le ve szé lye ken in gott ke resz tül ez a Sze ren cse biz to san.” 
(Németh László: Né pi író = A mi nő ség for ra dal ma – Ki sebb ség-
ben II, Püski, Bp., 1992, 1297–1321.)

„A mi időnk úgy el jön, mint az íté let nap ja” – jó sol ta 1923. 
szep tem ber 20-i le ve lé ben Ta má si. Amiből kiderül, hogy Ta-
má si nak már a Ti zen egyek in du lá sa kor össze té veszt he tet le nül 
egyé ni fel fo gá sa volt az írás mű vé szet ről: „Csak ta nul ni, dol-
goz ni, s min dig egyet ven ni cél ba: er dé lyi ma gyar mű vé szet, 
ame lyik olyan le gyen, mint a ró zsa a szik lán, s mint a meg seb-
zett sas, ame lyik még is túl él min den más ma da rat. Az Is ten 
s a sze ren csénk meg ad ta, hogy egy ré szünk széj jel me he tett, s 
megy a vi lág min den tá ja fe lé. Így erő sö dik a lé lek, a lá tás...”

Az Ame rikából Jancsónak küldött Tamási-le ve lek Eljön a 
mi időnk is Erdély ben címen je len tek meg a Székelyföldben, 
majd a 2005-ös Pal las–Akadémia-kötetem ben (Jöjjön el a mi 
időnk). Az eddigi legátfogóbb élet- és pálya raj zot Si pos La jos 
iro da lomtörténésznek köszönhetjük (Tamási Áron, Elekt ra Ki-
adóház, 2006).

A tíz évvel ezelőtt megjelent monográ?ából az is kiderül, 
hogy a harmincas évek derekán nemcsak Tamási írásművé-

szete jutott zenitre. Közgondolkodóként is eljött az ő ideje, 
amikor 1936-tól magát a történelmi időt sürgette; amikor 
a Tizenegyek, az Erdélyi Fiatalok és a Hitel csapatát meg-
próbálta közös munkára egybefogni a kisebbségi magyarság 
jövője érdekében. A Magyarok Romániában kapcsán kifej-
tett eszmefuttatása is tanúsítja, hogy a kisebbségi lét nem 
szűkítette be Tamási nemzetfelfogását. Ellenkezőleg: mind 
időben, mind térben kitágította azt. Nemzetfogalmában 
benne volt – írja Sipos Lajos – „a Kárpát-medencébe ezeresz-
tendős folyamatos állami létezés, az élőkben a bergsoni, ba-
bitsi és József Attila-i értelemben tovább élő holtak emléke, 
a »magyar mivolt[…]ban« megélt »szenved«-és és »tűr«-és, a 
»művelődésteremtő anyanyelv jogainak és bárkinek embe-
ri jogaiért« folytatandó harc; a legdöntőbb érv a magyarság 
princípiummá tételében a nemzeti lényeg kifejezésére való 
igény és készség…” (i. m., 103.) 

Az 1937. október 2–4-én lezajlott Vásárhelyi Találkozón 
„sebzett szívvel” elmondott megnyitó beszédében az író 
„sziklára szállott hegyi madárként” jelentette az értelmi-
ségi ?atalok korabeli derékhadának, hogy mostoha idő jár 
az ő hegyi országában. Abból indult ki, hogy Európában 
negyvenmillió keresztény ember él kisebbségi sorban, ebből 
mintegy másfél millió magyar román hatalom alatt. A kive-
zető utat az erkölcsi és nemzeti alapon álló népi demokrá-
cia megteremtésében látta. „Mindenki felelős a munkában 
– ekképp összegezett –: mutassatok hát emelkedett lélekkel 
utat! És ahogy fér?akhoz illik, adjátok vissza a szónak erköl-
csi tartalmát, nemzeti súlyát és emberi hitelét.”

Ami történelmileg később történt, az korántsem Tamásin 
és kortársain múlott.

                                                                                                                                                                                                                                                                  


