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Kriterion Könyvkiadó szerkesz-
tőjeként, s mint a Romániai Ma-
gyar Írók sorozat gondozója, nem 
sokkal azután, hogy a kiadóhoz 
kerültem, felvetődött az, hogy 

a sorozatban el kellene indítani Tamá-
si Áron munkáinak kiadását. Akkor, 
1970-ben nem volt ez úttörő vállalko-
zás: már megjelent – Sütő András vá-
logatásában, Szervátiusz Tibor kiváló 
borítójával – egy novelláskötet, a Ren-
des feltámadás, s a Drámák-sorozatban 
az Énekes madár, a kolozsvári Dacia 
Kiadónál pedig az Ábel a rengetegben, 
Izsák József bevezető tanulmányával, 
aki már az azt megelőző évben letette az 
asztalra kismonográ?áját is a néhány éve 
végleg hazatért íróról. De a mi elképze-
lésünkben, a RMI-sorozaton belül, egy 
nagyobb vállalkozás körvonalazódott: 
amolyan belső életműsorozat. Az ebben 
megjelent kötetek kiadástörténetét sze-
retném az alábbiakban felidézni – kü-
lönös tekintettel arra, miképpen viszo-
nyult a cenzúra abban az időben az író 
szövegeihez.

Úttörés az Ábellel

A Romániai Magyar Írók sorozat belső 
rendje szerint a sorozatba bekerült  írói 
életművek első kötetében átfogó tanul-
mánynak kellett készülnie az íróról-köl-
tőről, s ezt követően alakulhatott ki egy-
fajta belső életműsorozat.  Minden bi-
zonnyal a fentebb előadott előzmények-
nek is szerepe volt abban, hogy ennek 
a tanulmánynak a megírását a Kiadó 
reám bízta, s az Ábel-trilógia 1973-ban 
ezzel a tanulmánnyal jelent meg.  Hogy 
mit ér, azt nem az én tisztem minősíte-
ni bő negyven év távlatából. A szöveg-
gel viszont nem volt különösebb gond: 
előzőleg már végleges formába öntötte 
azt maga Tamási Áron, a Szépirodalmi 

DÁVID GYULA

Kiadónál Budapesten megjelent kiadás 
számára. De egy mondat azért még-
is maradt benne, amellyel meggyűlt 
a bajunk: éspedig mindjárt a trianoni 
változást és így Ábel sorsát is időben 
elhelyező első. Az pedig az 1933-as első 
kiadásban, és sokáig a későbbiekben is 
így hangzott: 

„Egy esztendőre rá, hogy a románok kéz-
hez vettek minket, az én életemben is igen 
nagy fordulat állott bé.”

Ez az indítás azonban már az író éle-
tében megjelent új magyarországi ki-
adásokban is változott, amelyekben ez 
olvasható: 

„Abban a nevezetes ezerkilencszáz és hu-
szadik évben, vagyis egy esztendőre rá, 
hogy a románok kézhez vettek minket, 
székelyeket, az én életemben még külön is 
igen nagy fordulat állott bé.”

A mi cenzoraink azonban érzékenyek 
voltak az „áthallásokra”, s a Tamási 
Áronnéval, Ágotával való egyezkedés 
eredményeként, így született meg a 
Kriterionnál 1973-ban megjelent Ábel 
nevezetes első mondatának Romániá-
ban akkor „szalonképes” változata: „Ab-
ban a nevezetes ezerkilencszáz és husza-
dik évben az én életemben is igen nagy 
fordulat állott bé.”

Gyötrelmes folytatás

A sorozat második köteteként az ön-
életrajzi fogantatású írásokat egy kö-
tetbe gyűjtő kötet, A bölcső és környéke 
következett. Csakhogy amit 1939-ben 
az akkori román cenzúra szó nélkül 
átengedett, annak forgalomba kerülé-
séről 1976-ban, az akkori Romániában 
szó sem lehetett: a „régi román világ” 

megannyi jellemző részlete (az utazás 
Kolozsvártól Udvarhelyig), azokkal a 
részletekkel, amelyekkel annak idején 
Tamási Áron oly színesen megírta, ki-
adhatatlan volt.

A kötet szerkesztői példánya, amelyet 
akkor frissiben „preparáltam”, őrzi an-
nak a nyomát, hogy a kötetben elsőként 
olvasható Szülőföldemmel s a cenzúrával 
két menetben is meggyűlt a bajunk. 

Első menetben jó néhány nagyobb 
szövegrészt kifogásolt, főképp az első 
részben, amelyben az író hazafelé utazá-
sának eseményeit idézi fel a kolozsvári 
állomástól egészen a Székelyudvarhelyre 
érkezésig.  Az utazás néhány epizódja 
ugyanis igencsak sértette a közel 40 év-
vel későbbi cenzor fülét. 

Kezdődött a fennakadás mindjárt a 
kolozsvári állomáson azzal az epizóddal, 
amelyben a hordárnak az újságírói sza-
badjeggyel I. osztályra felszálló író iránt 
megváltozott magatartását villantja fel, 
aztán ott, ahol Tamási a Segesvár–Ud-
varhelyi kisvonatra melléje felszálló – s 
feltételezhetően a „kultúrzóná”-nak ki-
jelölt székely városba utazó – román ?a-
talember láttán támadt gondolatait idézi 
vissza. Ideiktatom az inkriminált szöveg 
egy részét:
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„Valahogy eszembe jut, hogy a román hi-
vatalos közművelődés kultúrzónának je-
lölte ki a tiszta Székelyföldet, mert égetően 
fontos feladatnak tartotta, hogy az ország 
eme részében fokozott irammal terjesszék 
a román kultúrát. Keresem magamban, 
hogy honnét jutnak e}élék az eszembe, 
éppen most; aztán rájövök, hogy az útitár-
sam idézte fel ezt a gondolatot. Valóban 
olyan ő, mint aki küldetésszerűen megy a 
zóna felé, amelybe én is tartozom. De én 
még zónátlan időben születtem és nőttem 
fel: olyan esztendőkben, amikor közműve-
lődés dolgában válogatás nem volt. 

Bezzeg most, zóna tekintetében ked-
vencek lettünk!”

„Különben rokonszenvvel igyekszem 
nézni ezt a /atalembert s elgondolom 
magamban, hogy az ő feladata sem lehet 
valami könnyű, mint ahogy mindenféle 
feladat nehéz. Mondják ugyan, hogy két-
szeresen /zetik az ilyen kultúrzónás szelle-
mi erőket, de ezen az én útitársamon nem 
látszik kereken mind a kettő…”

Aztán az író megérkezik Székelyudvar-
helyre, s amíg testvéreire vár, a város-
ban sétálgatva, szemébe ötlik a változás, 
amelynek jelei szintén zavarták a cen-
zort. Ki is húzatta őket:

„Őgyeleg egy-egy diák is, de nem tudom 
a forma-sapkájuk után, hogy melyik az 
én utódom a katolikus gimnáziumban, s 
melyik a román líceum növendéke. Bez-
zeg a mi időnkben báránybőr sapkát vi-
seltünk télen, s ilyenkor tavasszal kalapot, 
ha volt. S a román embert szinte csodának 
néztük, ha nagyritkán eléfordult egy-egy. 
Most román gimnázium van itt, s növen-
dék elegendő, csak az ember azt nem tud-
ja, honnét verődnek össze, hiszen a megye 
lakossága kilencvenöt százalékban mind 
székely most is. Igaz, a tisztviselők, s kik-
nek általában az állam ad kenyeret, azok 
mind románok. Ezeknek gyermekeiből 
gyűl össze jórészt a létszám; aztán ingye-
neseket is hoznak, úgy hallom, s magyarok 
is adják ide elvétve gyermeküket.”

Folytathatnám az idézetek felsorakoz-
tatását, de talán ennyi is érzékelteti azt, 
mi is bántja a cenzor szemét. A második 
menetben aztán a Szülőföldem egész első 
része áldozatául esett a piros ceruzának. 
A könyv további részeiben így is akad-
tak megpirosceruzázott szövegrészek, 
amelyekben némely jelzőknek, néhány 
szavas szövegrészecskének még a helyét 
– a „mundér becsületé”-nek a romjait 
védve megjelölő szögletes zárójelt a há-
rom ponttal – is törölni kellett.

Hogy mire volt érzékeny az 1976-os 
cenzúra, azt egyetlen szövegrészt idéz-
ve próbálom érzékeltetni, egy olyannal, 
ahol – lényegében a nem sokkal ko-
rábban lezajlott Vásárhelyi Találkozó 
programjának megfelelően – az osz-
tálykülönbségek feloldását célul kitűző 
„erdélyi szellem”-ről elmélkedik. (Az 
idézetben kövérrel emelem ki a törölt 
szavakat, szövegrészeket).

„…a történet, amelyet elbeszélt János bá-
csi, újult erővel juttatja eszembe, amiket 
nemzetem manapság lázasan hordoz. 
Utána azonban hálával és bizakodással 
gondolok a népre, amely ezer esztendőn 
keresztül védte földjét és őrizte lányait. 
Együttesen és faluk szerint is külön. Csak 
az a réteg, amely a nép felett áll és állítólag 
vezérli őt: csak az nem védte gazdaságát 
és az nem őrizte lányát. Bizony két utat 
járt a kétféle magyarság, s akik most 
ennek az eredményét látjuk, félelem és 
kétség kínoz minket, hogy mit hoz a jöven-
dő. Sokan keressük, nyíltan és titokban, a 
megtisztulás útját: s annyit máris bizto-
san tudunk, hogy a kétféle magyarság 
közül helyesebben a nép cselekedett. Pedig 
őt nem tanították történetírók, mint az 
úri magyarokat, sem /lozófusok és más 
tudósok.

Mit csináljunk tehát?
Gondolom, forduljunk vissza a nép-

hez és tanuljuk meg tőle, ami jó. S ami 
jót tanulunk, tömjük bé azzal a szaka-
dékot, amely sötéten tátong a két ma-
gyar közt. Jobb, ha ezenmódúlag mi 
csináljuk ezt, minthogy álorcás ide-
genek mérges jelszavakat ültessenek 
a szakadékba. Pedig ma ez történik. 
S holnap talán már holttestek hullanak a 
két magyar közé, s akkor temető fogja el-
választani azokat, akiknek jó és közös sors 
szerint egymáshoz kéne tartozniok.”

A harmadik kötet Zeng a magosság cím-
mel Tamási Áron novelláiból nyújtott 
eléggé bő válogatást. Ennek az előkészí-
tése számomra különösen érdekes volt, 
mert – egy, az 1970-es árvízben Seges-
várt elázott Tamási-novelláskötet lapja-
it hasznosítandó, amelyekre „már nem 
volt kár ?rkálni” – eszembe jutott, hogy 
összevetem az élete során egymást köve-
tő kötetekben, majd az író később saját 
maga által sajtó alá rendezett kiadásai-
ban (Összes novellái, 1942; Világ és hold-
világ, 1957) olvasható szövegváltozato-
kat. S kiderült számomra, hogy Tamási 
Áron nyelvét, stílusát illetően az 1920-as 
és 30-as évek fordulóján jelentős fordu-
lat következett be: a korai, szabódezsős 
túlfűtöttséget (talán nem függetlenül az 
1929-ben megjelent Szűzmáriás király-
/ körül kerekedett vitáktól) tudatosan 
tisztította le, egy visszafogottabb, de a 
székely nyelvi ízeket éppen ezért hitele-
sebben hordozó egyéni stílus irányába. 
Az összevetés eredményeit a kiadás vé-
gén olvasható tanulmányban összegez-
tem is.

Bújócska tiltott fogalmak körül 

A negyedik kötet, a Tamási Áron publi-
cisztikai írásait tartalmazó Tiszta beszéd 
1981-ben, bizonyos szempontból ked-
vezőbb körülmények között jelent meg. 
Néhány évvel azelőtt került ugyanis a 
megemlékezések középpontjába a Vá-
sárhelyi Találkozó, amelynek létrejöt-
tében és menetében a már korábban 
meghatározó közéleti szerepet vállaló 
Tamási kulcsember volt, másfelől akkor 
még élt az az elbizonytalanodás, ami a 
Ceausescu által nagy hévvel beharango-
zott „cenzúra eltörlése” nyomán az „il-
letékes elvtársak”-ba befészkelte magát. 
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A Tamási Áron írói pályáján kezdet-
től fogva jelen lévő, és olykor igen fon-
tos „közírói” vonulat terméséből persze 
eleve csak az 1940-ig terjedő időszakot 
vállalhatta a kötet, amelybe azonban 
az akkori húsz esztendő minden fontos 
írását sikerült beválogatni. Nem csak 
az irodalmi örökség-rész újrafelfedezése 
volt ez a kötet, hanem Tamási írói elkö-
telezettségének tanúságaként jelzés is 
arra, amit „az idő” az írótól a kisebbségi 
sorsban elvár. A húszas-harmincas évek 
megannyi kisebbségi gondja-feladata 
látszott újra előjönni (vagy legalábbis 
körvonalazódni) akkor, az 1980-as évek 
fordulóján, s a kötetnek, amely üzenet-
szerűen is, a Tiszta beszéd címet kapta, 
meg is volt a várt visszhangja.

Persze bizonyos kompromisszumok 
nélkül ez sem ment. Aki ma kézbe ve-
szi ezt az 1981-es publicisztika-kötetet, 
s mellette a Tamási Áron teljes publi-
cisztikai termését tartalmazó, Nagy Pál 
által mintaszerűen sajtó alá rendezett, s 
a budapesti Palatinus kiadó által 2000–
2003 között megjelentetett legújabbakat 
(Gondolat és árvaság, 1923–1935; Szelle-
mi őrség, 1936–1965; Emberi szavak, Be-
szélgetések, vallomások, naplójegyzetek), 
az helyükre illesztve a mi kötetünkben 
kipontozott szövegrészeket, egyúttal ar-
ról is képet alkothat, mi mindentől félt 
az akkori Hatalom.

Nem szerették például azt, ha Tamási 
Áron arra utalt, hogy a trianoni döntés a 
magyarság számára fájdalmat jelentett, 
s azt sem, ahol a magyarság közép-euró-
pai hivatását és az ebből következő elvá-
rásokat fejtegette. Irgalmatlanul kihúz-
ták azokat a félmondatokat, amelyekben 
azt mondta ki, hogy a magyar irodalom 
a politikai határok által elválasztva is 
összetartozik (ez már a Magyar Írószö-
vetség által 1968-ban kinyilatkoztatott 
„kettős kötődés – kettős felelősség”-tétel 
ingerült romániai visszhangja óta feke-
te pontnak számított). Ezért töröltetett 
például a következő szövegrész:

„Valljuk-e és hirdetjük-e azt a szellemi 
közösséget, amely a világon szétszórtan élő 
magyarokat egybekapcsolja és egy lelki im-
périumban egyesíti?

Én vallom ezt és hirdetem is. De nem 
is azon van a hangsúly, hogy én vallom és 
hirdetem, hanem azon, hogy hitem szerint 
minden becsületes magyar ember ennek a 
szellemi közösségnek az alapján áll. Sors-
döntően fontos, hogy ennek az alapján áll-
jon, mert a politikai nemzet európai szere-
pét s még fokozottabb mértékben a Duna 
menti szerepét a szellemi nemzet értékei és 
erkölcsi ereje fogják végül meghatározni.”

Töröltették továbbá azt, ahol Tamá-
si utalt a két háború közötti kisebb-
ségi elnyomásra (például arra, hogy a 
királyi Romániában a Székelyföldet 
„kultúrzóná”-nak nyilvánították), az 
ottani, „tűzzel-vassal folytatott románo-
sítás”-ra.

De a Vásárhelyi Találkozó sem volt 
maradéktalanul vállalható, pedig azt 
az illegalitásban is dolgozó Kommunis-
ta Párt által akkoriban szorgalmazott 
„népfronti” szellemiség örökségeként – 
úgy tűnt – sikerült szalonképessé tenni. 
A cenzor piros ceruzájának áldozatául 
esett mindenestől egy olyan szövegrész, 
amelyben Tamási Áron 1937-ben a ne-
vezetes Vásárhelyi Hitvallás lényegét 
összefoglalta, s benne a románsággal 
való „testvéri együttélés és megbékülés” 
feltételeit is megfogalmazta:

„1. A közép-európai magyarság egyetlen 
nyelvi és kultúrközösséget képez, melynek 
a romániai magyarság is alkotó része.
2 .A romániai magyarság és annak itt 
(Marosvásárhelyen) összegyűlt i\úsága a 
román néppel való testvéri együttélés és 
megbékülés szükségességét vallja, és ennek 
megteremtésére őszinte készségét és tiszta 
szándékát hangsúlyozza. Teszi ezt annál 
is inkább, mert meggyőződése szerint a 
román és magyar népre a Duna-meden-
cében magasabb rendű közös hivatás vár.
3. A román nép és a romániai magyarság 
közötti békés együttélésnek mindenekelőtt 
álló feltétele az, hogy az állam biztosítsa 
a magyarság népképviseleti jogait, úgy is, 
mint állampolgársági egyedeknek, s úgy is, 
mint nemzeti közösségnek.
4. Az erdélyi magyar népkisebbségi élet 
irányítása csakis a keresztény erkölcs és 
demokratikus nemzeti követelmények sze-
rint történhet.
5. A Vásárhelyi Találkozón megjelent ma-
gyar /atalság az erkölcsi megigazulásban 
és szellemi megnemesedésben, a nemzeti 
öntudat fokozásában és az alkotóerők be-
csületes összefogásában látja jövőnk egye-
düli útját. Elítéli azt a szellemet, amely 
személyi torzsalkodásokkal, mindenki 
elgáncsolásával és az építő erők megbon-
tásával akadályozza meg a kibontakozás 
útját.”

A kiadás történetéhez az is hozzátarto-
zik, hogy volt néhány olyan írás, ame-
lyeket oly mértékben kellett volna meg-
csonkítanunk, hogy azt már a Szülőföl-
demmel bűnbe esve sem vállalhattunk. 
Ezért aztán olyan írások, mint Az igazi 
író feladata és a politika, Magyar sorskér-
dések, Népi szellemet a Duna mentén, 

Isten velünk és mindenki ellenünk, csak 
a kötet jegyzetanyagába kerülhettek be 
– legalább néhány ott beidézett fontos 
gondolat erejéig.

Amikor a kiadó ilyen húzásokkal 
szembesül, fel kell tennie magában a 
kérdést: vállalhatók-e ezek a szövegcson-
kítások? Akkor úgy éreztük, vállalnunk 
kell őket, annál is inkább, mert az a 
szemlélet, amely a kipécézett szavakban, 
kifejezésekben, szövegrészekben megfo-
galmazást nyert, szellemét illetően tulaj-
donképpen benne van az egész Tamási-
publicisztikában, s a ?gyelmes olvasó 
azt is ki tudja olvasni a szövegből, ami 
expressis verbis hiányzik belőle.

Mentségnek talán elfogadható ez, 
mert nehéz elképzelni az akkori kisebb-
ségi köztudatunkat Tamási Áron nélkül.

Az 1973–1986 között megjelent hat 
Tamási-kötet összpéldányszáma külön-
ben 184 700 volt. Magam sem hinném, 
ha nem lennének ott a példányszámok 
a Kriterion Könyvkiadó éves katalógu-
saiban. (Egy ideig minden egyes könyv 
kolofonjának kötelező adatai között 
is ott volt a példányszám, ezt azonban 
idővel letiltották. A belső használatra 
készült éves katalógusokat azonban úgy 
látszik, ebből a szempontból senki nem 
ellenőrizte.)

Ma azonban már másképpen ítélik 
meg az e`éle kompromisszumokat. A 
kor érzékeltetésére, amelyben dolgoz-
nunk kellett, ideiktatok még egy apró 
kiadástörténeti epizódot: már a novella-
válogatás kiadásakor nagy segítségünk-
re volt Tamási Áron özvegye, Ágota, aki 
nemcsak örököse volt a szerzői jogok-
nak, de lelkiismeretes gondozója is az 
írói hagyatéknak: kimerítő életmű-bib-
liográ?ájára a Zeng a magosság, de kü-
lönösen a Tiszta beszéd szerkesztésekor, 
jegyzeteinek összeállításakor bízvást 
támaszkodhattam. Inkább azzal volt 
gond, hogy némely Tamási-szövegeket 
nem hogy a kötetben publikálni, de az ő 
segítsége nélkül megszerezni is lehetet-
len volt: a kolozsvári Egyetemi Könyv-
tárban ugyanis, amelynek lapkollek-
ciójára támaszkodhattunk, működött 
egy külön cenzúra, amelyen keresztül a 
Securitate ?gyelemmel kísérhette, hogy 
ki min dolgozik, s épp ebben az esetben 
derült ki az, hogy ennek a láthatatlan 
szervnek még a korabeli sajtóban meg-
jelent szövegek kimásoltatását is joga 
volt megtagadni. A balkéz azonban, úgy 
látszik, ebben az esetben sem tudta, mit 
csinál a jobb, mert feljegyzéseim szerint 
a lemásolásra kért – és megtagadott – 
írások (Székelyek között Amerikában, 
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Élni és írni, Boszorkányok) ott vannak a 
Tiszta beszédben – valószínűleg Tamá-
si Áronné segítségével szereztük meg a 
szövegeiket a Széchényi Könyvtárból. 

Amit szabad 1985-ben, az már tilos 
egy évvel később

Már jól benne voltunk a homogenizáció 
agresszív szakaszában, amikor a soro-
zatban Tamási Áron színpadi műveire 
került a sor. Első elgondolás szerint a 
két kötetet kitevő szöveganyag egyszerre 
jelent volna meg, de Domokos Géza úgy 
döntött, hogy a két kötet – a „címszám” 
biztosítása kedvéért – önállósuljon, ami 
meg is történt. A szöveggondozást és a 
jegyzetek elkészítését Salamon András 
sepsiszentgyörgyi ?atal tanár vállalta, 
aki a megelőző években ?gyelmet kel-
tett diákműkedvelőivel színpadra vitt 
Tamási-sorozatával.  Ebben az esetben 
is kiváló munkát végzett: majdhogynem 
egy kritikai kiadáshoz mérhető igénnyel 
vette számba az egyes darabok bemu-
tatóit és a róluk megjelent kritikákat, s 
dráma- és színháztörténeti szempontból 
igen gazdag adatanyagot gyűjtött össze. 
A színpadi művek 1985-ben megjelent, 
Tündöklő Jeromos című első kötetében 
ezek meg is jelentek: a cenzúrának nem 

volt velük különösebb baja, amikor 
azonban egy év múlva a második kötet-
re került a sor (ennek a címe előbb Bol-
dog nyárfalevél, majd Hegyi patak volt, 
hogy végül is Ördögölő Józsiás címmel 
jelenjen meg), annál inkább. 

(Csak zárójelben jegyzem meg: a 
két kötet címválasztása részemről tuda-
tos volt: az egyiknek a főszereplője egy 
szélhámos „politikus”, a másiké pedig 
az ördögi hatalommal – egy mesejáték 
keretei között és játékszabályai szerint 
– szembeszálló székely legény. Hogy az 
olvasó megértette-e az üzenetet, arról 
soha sem volt alkalmam meggyőződni. 
Adalékként azonban ez a kis epizód is 
érzékeltet talán valamit abból a macs-
ka-egér harcból, amelyet – egyre inkább 
szorongattatva, de azért a „borstörés”-re 
minden alkalmat felhasználva – azok-
ban az években folytattunk.)

Az 1986-ra betervezett második kö-
tet címére tehát nem ?gyelt fel a cenzú-
ra, ellenben ebből a kötetből (amelynek 
nyomása a kolofon szerint 1986. május 
30-án kezdődött meg) irgalmatlanul ki-
dobatták az összes nem romániai bemu-
tatóra vonatkozó adatokat. Egy év alatt 
(az előző kötet 1985 áprilisában került 
nyomdába) ilyen változás következett 
be a hivatalos utasításokban: akkor már 

világossá vált, hogy a Hatalom irányítói 
Magyarország helyén egy fekete lyukat 
kívántak látni, aminek még a létezésére 
sem volt kívánatos utalni.

A Tamási-sorozat kiadástörténetének 
vége egy tökéletes, de megint a korra 
igen jellemző kudarc volt: a drámák két 
kötete után következett volna a Jégtörő 
Mátyás és a Ragyog egy csillag című regé-
nyeket tartalmazó hetedik kötet. Biztos-
ra mentem ezzel, hiszen a regény, Izsák 
József bevezetőjével, néhány évvel az-
előtt, 1981-ben már megjelent a Tanu-
lók Könyvtárában, s most ugyanannak 
a cenzornak a kezébe került. Ám – para-
dox módon – az a cenzor már nem volt 
azonos régebbi önmagával: olyannyira 
megváltoztak a körülmények, hogy a 
saját korábbi véleményét sem vállalhat-
ta. Pedig csak egy játszi szellemet kellett 
volna szabadon engednie. De 1988-ban 
ez a szellem már a „misztikum” kategó-
riájába került, s mint olyan, anatéma alá 
esett.

A kötet végül mégis megjelent a 
Kriterion Könyvkiadónál, igaz, csak a 
diktatúra bukása után, 1995-ben. De ez 
Tamási Áron hazatérései történetének 
már egy újabb fejezete.

 Cenzori 
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