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Tamási Áronnak a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumban őrzött hagyatéka gazdag do-

kumentum-anyagot tartalmaz, egyebek között forrásértékű levelek sokaságát is. Idők során 
több leveleskönyv látott napvilágot az általa írt — vagy neki címzett — levelekből, s az iro-
dalmi folyóiratokban, kiadványokban is gyakran jelentek meg ilyen közlések. Például: az 
Erdélyi Gondolat Könyvkiadó adta ki 2006-ban a Kedves otthoniak című kötetet, ami a 
farkaslaki családdal való levelezés java részét tárta nyilvánosság elé; 2008-ban látott napvilá-
got Budapesten, a Palatinus Kiadó gondozásában, Tamási Áronnak a pályatárs magyar 
írókkal való levelezéséből egy bő válogatás — Ölelő szeretettel címmel. De már annak ide-
jén (1979 és 2002 között) Szabó Zsolt a Kriterionnál megjelentette a négykötetes Benedek 
Elek leveleskönyvben a Tamási által Benedek Elekhez írott levelek tömegét, Cseke Péter pe-
dig a Tamási Áron—Jancsó Béla levelezésből nyújtott bő válogatást különböző kiadványok-
ban. Napvilágot láttak a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban őrzött, Tompa Lász-
lóhoz írott Tamási-levelek is. (Sajnos, sok Tamási-levél lappang még különböző könyvtárak-
ban, Erdélyben és Magyarországon, múzeumokban, magánosoknál; ezeknek a felkutatása, 
egybegyűjtése, kiadása mellőzhetetlen irodalomtörténészi feladatunk…) 

Az itt következő válogatás Tamási Áronnak az erdélyi magyar írókkal való levelezéséből 
nyújt ízelítőt azok számára, akik érdeklődéssel fogadják az Ábel, az Énekes madár, a 
Szülőföldem, a Bölcső és Bagoly — és megannyi más remeklés — szerzőjének írásos 
megnyilatkozásait, mindazt, ami megvilágosító vallomás az elmúlt időkről. 

 
* 

 
1 

Tamási Áron — Benedek Eleknek 
 

New York, 923. aug. 11. 
Nagyon szeretett Elek bácsi, 
egy hét óta ezen nagyközségben tátogatom a számat. Mert van itten látni- s 

hallanivaló, s minden kerek ezen a világon. 
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Hanem az utam hasonló volt a purgatóriumban szenvedő lelkek állapotához, 
kik három hétig mindenfajta istenverése között örökösen csak a fényességet 
várják. Július 10-én repültem ki Kolozsvárról, s Bukarest—Csernovitz—Varsó—
Danzig—Koppenhága, Északi-tenger—Óceán—Halifaxon át aug. 2-án szállot-
tam erre a nagy állatnagy tojásra. Közben annyit láttam s tapasztaltam, hogy egy 
falut meg tudnék vele tőteni. Megállapítottam ismét s végérvényesen, hogy a hu-
nok nem valának vízi népek, hanem mező- s erdőjárók örökké, mert az én ter-
mészetem eddig sem akarta a rengeteg vizeken való menegetést bevenni. Egy ke-
rek hétig, mint az élettől búcsúzó madár az ágon, úgy feküdtem betegen az ágy-
ban, s semmit sem tudtam egy fej hagymán kívül az égvilágon semmit enni. Egy 
hét múlva aztán úgy támolyogtam, mint a gyermekágyas asszony. 

Utazótársaimnak 90%-a muszka s lengyel-zsidó volt, s életemnek csillagos 
napjaiban annyi mocskos, hitvány embert nem láttam, mint itt. 

Hol vihar, hol köd, de olyan köd, mintha a világ minden férfia egyszerre ránk 
eresztette volna pipájából a füstöt, s olyan vihar, Istenem, hogy a hajó orra mindjárt-
mindjárt mutatta nekünk az utat a mennyek országa felé. Mondtam is, mikor leszál-
lottam: 

— No, hogy sijedjen el, mikor senki sincs rajta! 
Hanem aztán bátyámék az ölükbe vettek, s szeretettel, szóval s minden jóval 

jól tartottak. Már erősödöm, hál’ Istennek. 
Olyan világ van itt, mintha az otthoni egészen másik oldalára fordult volna. 

Más világ, jó világ, s mégis úgy vagyok vele, mint a fontoskodó fiatal házas, aki 
nemigen mer még közel menni a feleségéhez. Itt semmi más nincs a föld-
kerekségén, csak munka és jóélet. Aki dolgozik, biza, lejár a napja hamarosan. An-
gol nyelv nélkül hivatalban s más jobb helyre sem mehet az ember. Az átmeneti 
idő túlságosan jó iskola. Valami gyárban már kínáltak nekem állást havi 98 dollá-
rért, ami otthon 20000 lej körül áll. Kilincset kell fényesíteni, vagy karikát guríta-
ni, vagy mi. 

Itt, mihelyt irodalomhoz fognék, el lennék veszve. Figyelem magamat, s lesem 
a szívem dobbanását, hadd lám. Hátha még olyan praktikus ember lesz belőlem, 
megjedek önmagamtól. 

Egyébként ide még idő telte előtt nem akarok nyúlni. Kíváncsian várom az 
erdélyi irodalmi változásokat s haladásokat. Mikor tíz év múlva visszamegyek, az 
Elek bácsi szárnya alatt sok hírös embert akarok látni. 

Erősen hiszem, hogy a drága Elek jókedvét, erejét s egészségét egyhuzamba a 
viszontlátásig megtartja az Isten.  

Fiúi szeretettel s ragaszkodással köszöntöm kedves jó Elek bácsit, s mindazo-
kat, kiket szeret 

Tamási Áron 
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Tamási Áron — Jancsó Bélának 

 

New York, 1924. január 15. 
Drága lelkem-testvérem, 
Jót tévedtem, ebadta. Mert írtad a jó minap, hogy október vége felé Mün-

chenbe mész. Rá nemsokára nagy zúgolódás támadt Némethonban, s én már azt 
hittem: Te már ott veted a kézigránátot. Sokáig nézegettem azon irányba, hova 
München esésit gondoltam, de levél csak nem jött, pedig vártam bolondul. S en-
nek a játéka az volt, hogy Te otthon maradtál, s engem hagytál a tévelygésben. 
Erre azt mondaná egy vén székely: 

— Ne űzd az eszed, legénke. 
Hanem várj, most az egyszer kézhez csíplek. Egyik-másik írásod után oda iga-

zodtam, hogy Te Kolozsvárt vagy. Így az októberi leveledre a válaszomat s egyéb 
írnivalóimat, íme halljad:  

Előbb azt, ami nekem a legfontosabb, s ami éppen csak a kettőnk dolga. — Az 
említett októberi leveledben örvendetesen olvastam a Te belső forradalmadról. Igaz, 
hogy csak néhány lángoló szót írtál erről, de nekem éppen értelmesen elég. Tudom mi 
ez, s azért tudom másoknál is jobban, mert ezt a forradalmat magam is élem egy fél 
esztendő óta. S azután még azért is, mert kezdettől fogva éreztem, hogy Téged mindig 
meg kell értenem, mert olyan legény vagy, akit meg is tudok érteni. Nem vizsgálódá-
sok után, s nem lélekbúvárkodással, mert ezt élő ismerőseimmel szemben soha sem 
szoktam alkalmazásba venni. Hanem megértelek a rokonságunk miatt, s legyen ez a 
rokonságunk tűz, meg nem látott fájdalom vagy könyörtelen harcra születés, de erős, 
mint a vér vágya, szép, mint a titokban élés, és jó, mindenek felett jó. Ezért köszönte-
lek és ölellek, mint egy olyan embert, akiben testvérem van. 

Már csak arra adj magyarázatot, hogy minő okból nem írtál nekem. Mert ha 
azért nem írtál, hogy szükségtelennek érezted, akkor rendben is van a dolog. 
Vagy vártad az én válaszomat? Tudod, hogy én nem vagyok boszorkány, aki 
mindent tudnék s mindent megcsinálhatnék, mert bizon, ha boszorkány volnék, 
akkor nem sok ügyes leány maradt volna Kolozsváron, kiket a lidércnyomás alól 
megkíméltem volna. De ezt soha meg ne mondd Balázs Ferinek, mert örök 
időkre kitagad az unitárius egyházból. 

Jó tetted, hogy a Tizenegyek estélyét elhalasztottad. Húsvét körül minden-
esetre inkább jár az idő a fiatalságnak, de én azt mondom, hogy a tavaszon is 
csak azon esetben tartsátok meg, ha anyagi haszon is jár utána. Egyébként nem 
sok értelme van annak, hogy komédiázzunk. 

Tudod jól, hogy az Antológiára nézve nem vagyok Veled egy nézeten. A komoly 
irodalom szempontjából csak az egyenkénti kiállás a fontos és a döntő, mert Antoló-
gia esetében a kritika újra megtébolyodik, s nem beszél kielégítően az írókról, hanem 
az ifjúságot pökdösi, s szétugrasztani akar. Ámde, úgy lesz, ahogy Ti csináljátok. Az én 
szempontomból még az jön számításba, hogy Antológiákkal teljesen szétforgácsoljuk 
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magunkat, s egyedüli jutalmunk esetleg az, hogy egyikünket-másikunkat kihajigálnak a 
könyvből — s az azért a legszomorúbb, mert egyenkint még ki sem töltöttük a bosz-
szúnkat az erdélyi irodalmon. Tudod, lelkem, a székely legény is csak akkor megy szí-
vesen a temlecbe, ha már erejét valaki megsinlette. S még egy: amit az ember belé-
ereszt az Antológiába, azt már vagy nem teszi belé a saját könyvébe, vagy ördögöt űz, 
amíg odateszi. Ilyenformán aztán az a helyzet áll elő, mint amikor piculánként veszik 
el az ember pénzét, vagy apránként gyalulják le a szívét. — Egyéb véleményemet is 
megírtam Sándor testvérünknek a minapjában, lásd a régiségek között. 

Jaj egyetlenem, nehogy attól egyet kifelejtsek: a sorozás a legveszedelmesebb dolog. 
Tegyetek három ókulárét, amikor valakit be akartok venni a nyájba. Nehogy osztán vala-
kit, példának okáért engem, emiatt elveszítsetek. Mert a hölgyekbéli ízléseteket nem bá-
nom, de a férfiak iránti ízlésetekben fene kényesek legyetek. Én mindjárt itt papiroshoz 
szegezem, hogy bolondokkal csak akkor állok össze, ha tehetségesek is — mint például 
Mihály László, aki igaz, hogy a versíráson túl már nem pisilik szembe a széllel, de a verset 
legalább még tudja írni. Evégből Fazakas Bertalant más nyájba ajánlom.  

A „Székely irodalmadat” olvastam az Ellenzékben. Amit írtál, jól megírtad, de hozzá-
szólásaim volnának jócskán. Hanem mivel ezen kérdésben mérges vagyok, most nem 
szólok semmit. Majd eljön az ideje, mint a leánykánál a nemi érettség nagy korszaka. Egy-
előre s kételőre is a begyembe vettem a hozzátartozókkal együtt, s ott meg is tartom. 

Kacsó Sándornak mondd meg a következőket: szívemből örvendek a történelmi 
csatanyerésnek. (Az 1000 lajit megittátok-é?) A novelláját nagyon szeretném elolvas-
ni. Olvastam: „Megnőtt közöttünk a hely”, de azt az egyet mondja meg nekem, 
hogy mi gátolja abban, hogy nem így írta a címet: Megnőtt a hely közöttünk. Aztán 
még ezeket mondd meg neki szeretettel: „férfiúi lépések”, „feléje fordult a maga há-
zának”, „egy kicsinyég”, „győzött elbámulásán a méreg”, „keményebbre szedegette 
mérge gyeplőit”, „ötölt-hatolt”, „lépésekkel zavarta ki magából az elkeseredést”, 
„Bámult az életbe nagy, zavaros mindegy szemekkel”. Ezek után pedig arra kérem 
őt, hogy a kérdezett székely ügyben írjon nekem. 

No testvér, most már csak az van hátra, hogy Te is írjál minél hamarabb. 
Ölelem mindegyik éfilegén barátomat, s Téged külön is köszöntelek Rád talá-

ló szeretettel 
Áron 
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Tamási Áron — Benedek Eleknek 
 

Kolozsvár, 1926. június 2. 
Kedves, jó Bátyám, 
újra Kolozsváron ülök s néhány napos pihenésemen immár túl lévén, nyugod-

tan írhatom meg a levelemet kedves Bátyámnak. Erre a levélre folyton ké-
szültem, amióta hallottam a végtelenül elszomorító balesetet, melyből csak a 
minket s a mi értékeinket védő Gondviselés mentette meg édes Bátyánkat is.  
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Nagyon, nagyon szerettem volna mingyárt személyszerint látni, hogy szeren-
csés épülésének örvendjek és szeretettel megköszönjem azt a sok jóindulatot és 
bensőséges megértést, melynek a könyvemről írott kritikában is olyan meghatóan 
tanújelét adta. Annál értékesebb ez az én számomra, mert az összes kritikák kö-
zött az egyetlen volt a Bátyámé, mely a lelkem igazi hangját meg tudta látni. 

Nagyjában kialakult világnézettel tértem vissza s azt gondolom, hogy messziről in-
kább megláttam az utat, amelyen immár itt maradva Erdélyben, dolgoznom kell. Ter-
mészetesen nagyon merésznek látszik ez a kijelentés, akárki részéről is történik máma 
Erdélyben, mert hazajőve olyan ellanyhulást és lemondást látok minden oldalról, ami-
lyen még sohasem volt különszakadásunk óta. Értékes embereink nagyrésze, értem fő-
leg a művészeket, igen hamar beléunt az erőfeszítésekbe s még a reménytelenségen is túl 
ül immár. Annyit bizonyára látok, hogy akik maradtak és maradni fognak, akik a válság 
hídján átviszik az erdélyi népet, csak azon kevesek lesznek, akik elég erősek és elszántak 
arra, hogy az erdélyi művész mártír sorsát végig betöltsék.  

Most, hazaérkezésem után, mozdulatok és lépések is történtek az Erdélyi Iro-
dalmi Társaság megelevenítésére, aminek csekély tehetősségem szerint egyik aka-
rója vagyok. Abban nyilvánulna ez meg, hogy a jövendő tagválasztó és tisztújító 
gyűlésen Makkai Sándort választanák az Irodalmi Társaság elnökévé s még egy 
igazán művész és aktív embert bevinnének a tisztikarba, valószínűleg Szentim-
reit. Természetesen még nem tudható, hogy mennyiben fog ez teljes eredményre 
vezetni, de az indulás meglehetősen biztató. A következők tudnak a dologról: 
Szentimrei, Jancsó Béla, Walter Gyula és Kuncz Aladár, aki az ügy számára 
megnyerte már Kovács Dezsőt és György Lajost. Csak így a ragaszkodás és biza-
lom erejénél fogva írom meg ezeket, mert gondolom, hogy örvendeni fog kedves 
Bátyám is a tervnek s arra a kellemes meglepetésre is gondolunk, hogy bejön 
majd a gyűlésre, amennyiben egészségi állapota a legkisebb veszélyeztetés nélkül 
megengedi. Valószínűleg jövő szombathoz egy hétre lesz ez a gyűlés. 

Néhányszor voltam már fent az Ellenzéknél, s megismerhettem Kuncz Ala-
dárt, s végtelenül jól esett, hogy szeretettel és melegséggel fogadott. 

Elhelyezkedésemről még semmit nem írhatok. Még eddig sem újságnál, sem 
banknál nincsenek biztos kilátásaim. 

Tervünk szerint különben ennek a hónapnak a vége felé megtartjuk az eskü-
vőt s talán csak azután veszek foglalkozást magamnak valahol. 

Hazautazásom Párizs—Bázel—Zürich—Bécs—Budapest útvonalon esett, s 
három esztendei amerikai tapasztalataimhoz sok értékeset adott. 

Kedves Bátyám, bocsásson meg, hogy felkerestem levelemmel s elmondtam 
egyetmást, de igen jól esett őszinte ragaszkodásomnak és szeretetemnek legalább 
ezt a csekély jelét mutatnom.  

Szivemből kívánok teljes felépülést, örömben való viszontlátást és vagyok 
kedves Bátyámnak 

odaadó híve: 
Tamási Áron 
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Tamási Áron — Áprily Lajos  

 

Idecsfürdő, 926. augusztus 5. 
Kedves Áprily úr, 
Világtól elzárt helyünkön sokat gondolok arra, hogy a Helikon terveinek élet-

be ültetése megkezdődött-é, s egyáltalán mik történtek azóta, itt még újságot se 
kapunk, néha berándulok Régenbe, s ott olvasok egy-egy kicsit. 

Ellenben a nyugalomra és illúziógyűjtésre nagyon jó hely ez a sósfürdő. A 
Maros, nagy mezők és erdős hegyek csupa erő és egészség. Szeptemberig nem is 
válunk meg tőlük. 

Regényemet írogatom. Ennek előtte arra gondoltam, hogy öt hét alatt meg-
írom itt az egészet, de újabb számbavevés után alighanem csak a fele leszen szep-
temberig készen, bár hevületben nincs hiba. Kós Károllyal beszéltem volt kiadás 
ügyében, s Ligetinek is említettem volt, hogy karácsonyra szeretném, de nemigen 
láttam, hogy ezen időpontra éppen az enyém kellene. Ebben különben még tár-
gyalni szeretnék hazaérkezésem után. 

Ha időközben levél érkezett volna nevemre az Ellenzékhez, kérem szépen ott 
tartani, míg jelentkezem érte. 

Kedves Lajos Bátyám, arra akarom még kérni, hogy a megindítandó szépiro-
dalmi lap vagy a Szépmíves Céh kiépítése folytán ha szükség lesz egy fizetett 
emberre, ki adminisztratív vagy más munkát végez, akkor hasson oda, hogy szá-
mítás essék reám, mert úgy a magam, mint az irodalom érdekében szükséges 
volna egy pénzbeli munka. Szívességét köszönöm, s őszinte hálám érte. (Szükség 
esetén átmeneti időre az írógépemet is szívesen felajánlom a Szépmíves Céhnek.) 

Remélem, egészség dolgában teljesen jól van már. 
Feleségem üdvözletét küldi. Én pedig szeretettel s őszinte ragaszkodással kö-

szöntöm:  
Tamási Áron 

 
5 

Tamási Áron — Molter Károlynak 
 

Kolozsvár, 1926. szeptember 1. 
Kedves Károly, 
Hajnali három óra felé megérkeztünk. Az újságok között várt reám a jelenlévő 

Erdélyi Irodalmi Szemle is. Átfutva látom, hogy a Te Özvegyországodról is van egy 
komoly és erős mértékű kritika, s mivel úgyis akartam néhány sort írni Neked, 
egyjárást menesztem a Szemlét is. 

Néhány idevaló céhbelivel beszéltem a nap folyamán. Csak futtában termé-
szetesem, mert őszi idő lévén, ilyenkor türelmetlen az íróember. Kuncz felszólí-
tott, hogy adjak novellát a Helikon Almanach s az Újságíró Almanach részére. 
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Állítólag a jövő hónapban kell. Azért írom meg, hogy ami nekem egyet, az Ne-
ked s nektek vásárhelyieknek százat jelent. 

Kós Károly bent volt. Látszólag a politika nem izgatja most, annál jobban ör-
vend s örvendeztet minket is, amint közli, hogy Bánffy visszatért Pestről, s ott a 
Szépmíves Céh részére már nyomdát vásárolt saját pénzén, hogy éltesse sokáig 
az Isten. Egy s félmillió között ingadozik az összeg. Már nemcsak az irodalmat, 
hanem a nyomdákat is lehozzák az erdélyiek Pestről. Egyébként a tegnap váro-
sunkban is felfedezett Kós két eladó nyomdát, melyeket szakértőkkel megnézett, 
s állítólag most azt veszik meg, valamelyiket helyiséggel együtt, s visszamondják a 
pestit. Különben szeptember 8-ikára mondta a céhbeliek gyűlését, melyen a lapról 
s minden egyebekről határozatok hozatnak majd, s felállítanak egy központi irodát 
is. Valószínű, hogy itt szükség lesz egy emberre, ki főleg adminisztratív munkákat 
végezzen, s kívánatos, hogy ez közülünk való legyen. Őt és Áprilyt már kértem, 
hogy amennyiben csakugyan szóba jő, úgy gondoljanak reám, tekintettel kereset-
lenségemre s tisztes (bolond) kereskedelmi múltamra. Erre téged is kérlek. 

Az Újságnál a cirkuszi játékokból kifolyólag bevezették a cenzúrát, mely u-
gyan a szerkesztőség tiltakozása után csak kilesett pillanatokban folyik. Várják 
haza Paál Árpádot, hogy a kiegyezés létrejöjjön.  

Áprily Lajosnak a Minervánál egy könyve jelenik meg a napokban. Kacsó sza-
badságon van, s aztán a tél folyamán három hónapra Párizsba megy az alamizs-
nát elkölteni. 

A vásárhelyi nagyon kedves napomat emlékeim közé teszem, s a Te szíved 
melegségét különösképpen köszönöm, s köszöni a feleségem is. 

Odaadással és szeretettel köszöntelek, s kedves Feleségednek kézcsókomat 
küldöm: 

Áron 
 

Ui. A megismert uraknak is add át üdvözletemet, s Csergőt, kérlek, nyugtasd meg, 
mondván, hogy a nekem mondott ügy a legnagyobb nyugalommal rendben van. 
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Tamási Áron — Tompa Lászlónak 
 

Kolozsvár, 1928. június 25. 
Kedves Laci, 
Nagyon hálás és nagy szeretettel gondolok vissza Reátok. Három napja va-

gyok itthon, s már az utazás és a mulatozás fáradalmait igen ügyesen kipihentem, 
s megint használható ember vagyok. 

Hétfőn reggel jöttem be Udvarhelyre, s természetesen, hogy a közjegyzőnél 
lévő ügyem még elintézetlen volt. Ilyenformán ezzel telt el az időm nagy része. A 
végrendet körül valami komplikációk is támadtak, s írással és annak hazaküldé-
sével még azt is el kellett intéznem.  
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Így történt aztán, hogy nem tudtam újból elmenni Hozzátok. Kérlek azonban, 
hogy ezért reám ne haragudjatok, mert hiszen fiatalok vagyunk még, és ad Isten 
sok alkalmat, hogy őszinte szeretetem felől véglegesen meggyőzzelek. 

Jenőék már két nap óta Sztánán vannak. A székely tömörülés ügyében már 
nem is beszélhettem vele, de az illetékesek már tudnak itt róla. A beszélgetés fo-
lyamán az a módosítás merült fel, hogy irodalmi társaság helyett inkább Székely 
Közművelődési Egyesület alakítása volna szükségesebb annak a célnak érdeké-
ben is, amelyről ott beszéltünk, s amelynek itt is nagyon megörvendettek. 

Most, a jövő szombaton lesz a székelyek összejövetele, s azon bővebb tárgya-
lás alá kerül az ügy, s természetesen mindenről írni fogok Neked. 

Nem győztük eleget beszélni, hogy mennyire jól éreztük magunkat Udvarhe-
lyen. A feleségem is nagyon szeretne látni Titeket, és azt üzeni ő is velem együtt, 
hogy siessetek, és jertek fel Kolozsvárra, s legyetek nálunk.  

Bizonyosra veszem, hogy az idéni helikoni összejövetelre eljössz, s akkor még 
komoly irodalmi dolgokról is beszélgetünk. Igen érdekes tüneteket látok minden-
felé, ahol ifjú magyar írók vannak és dolgoznak. Most egy Ady-ünnepséget rendez-
tek a pesti fiatalok, főleg egyetemi hallgatók, s ebből az alkalomból egy röpiratot 
adtak ki mintegy tizenöt igen figyelemre méltó írással. Ebből kitűnik, hogy ők is 
pontosan azt akarják, amit mi, nagyon kevesen, de nagyon, Erdélyben.  

Ne búsulj, győzni fogunk, ez már bizonyos! 
Kedves Feleségednek a leghálásabban csókolom a kezeit. Tégedet őszinte ra-

gaszkodással és szeretettel ölellek: 
Tamási Áron 
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Tamási Áron — Benedek Eleknek 
 

Kolozsvár, 929. márc. 8. 
Drága jó Elek bácsi, 
a dolog onnan úgy néz ki, hogy minket mulasztások terhelnek, azonban sok 

mindent csináltunk mi, aminek eredményei még talán ismeretlenek. A hírlapi 
működés kiosztatott, s mihelyt felérkezünk, rögtön intenzíven hozzákezdünk. 
Itthon pedig már megtörtént, amit szükségesnek láttunk. A banda együtt van, s 
ki-ki várja az indulást. Nem lehet egykönnyen vázolni, hogy útlevelünkkel meny-
nyi minden baj volt a mostani törvényes világban. Reám például 5000 lej adót 
róttak ki ebből az alkalomból, azonban mai napig nem fizettem meg, de kényte-
len leszek az esztendő folyamán számításaim közé felvenni. 

Az volt a tervünk, hogy a szabadjegyek készen vannak, csak le kell küldeni. 
Erre úgy határoztunk, hogy meg fogjuk várni, illetőleg legkésőbb kedd délig vá-
runk, mert csak a mi első csoportunk számára 2500 lejt jelent legalább. Lehetsé-
ges azonban, hogy én már vasárnap vagy hétfőn elmegyek elöl, hogy Elek bácsi-
nak segítsége legyen. Halljuk és látjuk, hogy micsoda fürgeséggel s eredménnyel 
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dolgozik Elek bácsi, hát mi ehhez mérhető munkásságot igaz felmutatni nem tu-
dunk, de pótolni fogjuk. 

Csak apró-cseprő újságok vannak, miket el fogunk beszélni. A csatolt levelet 
ezzel egy időben Szőts Ernőnek, a rádió igazgatójának küldöttem. Elek bácsiék 
hogy vannak? Hallottam, hogy Lolli pártomat fogta, de hála az lesz is. Gergely 
Pali valami olyan dolgot beszélt, hogy Elek bácsiék Erzsikét s engemet odavár-
nak. Én nem tudom, hogy miképpen lehet az, hogy még Pesten is megnyomorít-
suk. De közös megegyezéssel mindenesetre úgy lesz, ahogy Elek bácsiék akarják. 
Érkezésünket tudatni fogjuk. 

Addig is szeretetteljes sok kézcsókot a hölgyeknek a megkezdett úton, a ma-
gyar nemzet nagy dicsőségére. 

Kezét csókolja 
Áron 

 

Ui. A Rádió igazgatójának küldött levélmásolat elromlott, csak a műsort szakí-
tottam ki s mellékelem.  
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Tamási Áron — Kuncz Aladárnak 
 

Kolozsvár, 931. június 4. 
Drága Dadikám! 
Hetek óta, elmeneteled óta, folyton készülök megírni Neked ezt a levelet. Az-

tán, ha egyedül voltam, elgondoltam úgy és annyi melegséggel, ahogy férfiember 
azt levélben leírni szinte nem is tudja. Ha pedig együtt voltunk, a mi asztaltársa-
ságunk, folyton beszélünk Rólad, és azt hisszük, hogy Te ezt mind megérzed. Ha 
néha megírsz közülünk valamelyiknek egy lapot vagy levelet: az kézről kézre jár, 
és nagy az öröm. Irigyeljük, aki felmehet Hozzád, és örömet szerezhet Neked 
azzal, hogy Erdélyről híreket és ragaszkodást visz. 

Nagyon hiányzol itt mindenkinek, ismerősöknek és nem-ismerősöknek egy-
aránt; különösen amióta megjelent a regényed. Mind személyesen, meleg 
kézfogással, csillogó szemmel szeretnének gratulálni Neked. Remélhetőleg már 
nem sokáig kell várnunk Rád: hazajössz, és együtt fogunk nagy sikerednek 
örvendezni. Itt aztán, a jó erdélyi levegő s földön megerősödöl ismét, s ősszel új 
lendülettel állsz neki egy második könyvnek és az Erdélyi Helikonnak. Van egy 
nagyszerű novellatémám, s azt arra a számra tartom, amit ismét Te fogsz 
csinálni, s olyan novellát fogok írni belőle Neked, amilyent még a Nyugatban se 
igen írnak. Különben itt most a legnagyobb újság és öröm a Te könyved, melyről min-
denki (még az írók is!) a legnagyobb elismeréssel beszélnek. Ezt egyébként bizto-
san már sokan megmondták és megírták Neked, közöttük Hunyady Sándorka is, 
ki mindnyájunk ölelését és szeretetét vitte Hozzád. 
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Hát, édes Dadikám, nagyon várunk haza: mi is, az erdélyi irodalom is. Öröm-
nap lesz, amelyen ismét itt fogunk látni. 

Mindennapos Rád gondolással sok jót, teljes felépülést és minél hamarabb va-
ló viszontlátást kívánok, s meleg szeretettel ölellek: 

Tamási Áron 
 

9 
Tamási Áron — Méliusz Józsefnek 

 

Kolozsvárt, 1931. június 4. 
Kedves Józsi! 
Második kedves leveledet végre nem akarom válasz nélkül hagyni, mert az el-

sőre akartam írni. Azonban, tudod, lusta természetű ember vagyok s amíg le is 
írom a választ, addig százszor is elküldöm gondolatban. Tehát megkaptam az el-
ső olyan nagyon „hosszú” leveledet is. Olvastuk, hogy nagyon jól mulatsz s vár-
tuk, hogy vége legyen a mulatós évszaknak. 

A két könyvet, miről korábban írtál, tényleg nem küldtem el, de talán jól is 
tettem, mert alig értem volna be a gazdáit velük. 

Fent jártam a Helikonnál és a könyvet, a Fekete kolostort, elküldettem Édes-
apádnak. Előttem kiírták a leveledből a címet s eddig talán ott is van a könyv. 
Majd ősszel ki fogod fizetni. 

A versed későn érkezett a júniusi Helikon számára, de majd megpróbálom vagy 
ott a következő számban, vagy a Pásztortűzben elhelyezni. Teljes sikerrel azonban 
nem biztatlak, mert sokmindenféle szempont jön elő, ha ilyen dolgokról van szó. 

Nagy langyos köd van itthon. Semmi elevenség, vagy lendület. Akiben pedig 
van, az veszedelmesen magéra marad. Semmi jelentős dolog nem történt mosta-
nában. Egyedül a könyvem megjelenése és az a megrökönyödés, amit előidézett. 
Vagy inkább megbotránkozásnak lehetne nevezni. Általában, különösen ami a hi-
vatalos erdélyi irodalmat illeti, a könyv nem tetszik. Különösen hangja és világné-
zete. Részleteit veszik ki és azokkal igyekszenek menteni az egészet. Krenner írt a 
Pásztortűzben egy mamut-ismertetést, Molter az Ellenzékben, Berde Mária a He-
likon mostani (jövő) számában. Élénken és sokat tárgyalják, miközben én már a 
következő regényen jártatom az eszemet, ha éppen gondolkozni akarok.  

Cimboráid készülnek az antológiára. Úgy látszik, hogy mégis meg fog valahogy 
jelenni, csak az nem bizonyos még, hogy a nyáron-e, vagy az ősszel. De a terje-
delmét leszállították s így többen kiestek. Te, úgy hallom, még mindig benne vagy. 

Gyenge vállalkozásnak tartom az egészet, különösen szellemi szempontból. A 
tehetség nem nagyon dühöng a fiatalokban. Azt hiszem, hogy jó volna itthon 
lenned a jövő évadban és valamit csakugyan csinálni. Odaértek már a dolgok, 
hogy muszáj mindenkit kikerülni, ha egyáltalában fontos itt valakinek a jövendő. 

Dsidának felmondtak a Pásztortűznél s ugyancsak fel Nyirőnek is a Keletinél. 
Amennyit rontással lehet fejleszteni, annyit mégis fejlődnek a dolgok. 
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Ezzel a levéllel egyidőben az Ungarisches Institutnak is küldök egy könyvet, s 
a Te számodra csatolok egy előfizetési lapot. Ha kell valakinek a könyv, írja alá. 
Márkában nem tudom, mennyi. 

Június 27-ikére lemegyek Temesvárra valami gyűlésre. Sohasem jártam még 
ott s örömmel megyek. Vajjon nem kerülsz-e vissza addig? 

Erzsike melegen üdvözöl s nagyon szeretné, ha itt láthatna nemsokára. Én u-
gyancsak. 

Sok jól kívánok, nagyon barátságos üdvözlettel: 
Áron 
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Tamási Áron — Reményik Sándornak 
 

Farkaslaka, 934. V. 17. 
Édes Barátom, 
Nagyon kedves és megtisztelő leveledre jobb választ szerettem volna írni. A 

jobb válasz azonban Istennél van, ki már 6 hete görcsös fejfájással próbál méltó-
vá tenni arra, hogy megérdemeljem az olyan jóbarátot, amilyen Te vagy. Utóbbi 
időben az orvos el is tiltott minden szellemi munkától. Attól ugyan még írhatnék 
a Pásztortűznek, de nem tudok semmi jót művelni most, mert amint kiderült, 
mégsem csak szívvel ír az ember, hanem fejjel is. 

Kedves Károlynak két levelére nem válaszoltam. Bocsásson meg érte. Ígérem 
azonban, hogy mihelyt jobban leszek, első lesz a Pásztortűz. Te pedig beteg sem 
vagy hozzám képest, de ne is légy! Én is rendbejövök majd s Kolozsváron meg-
birkózunk, de egyik sem fogja levetni a másikat. 

Szeretettel ölellek s a barátainkat is! 
Áron  
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Tamási Áron — Molter Károlynak 
 

Budapest, 1934. október 26. 
Édes Károly Barátom, 
Néhány nappal ezelőtt kaptam meg kedves és Ábeles leveledet, ma pedig a másikat, 

amelyben a Kemény Zsigmond Társaság november 11-i irodalmi estéjére csábítasz en-
gem. Elhiheted, hogy nagy csábítás nem kéne nekem, sem a honorárium kérésén nem 
akadnék fel egy pillanatra sem, de a regénnyel nagy bajba vagyok, és a sietős munka mi-
att még Debrecenbe is alig mehetnék, nemhogy Vásárhelyre. Az újságban való közlés a 
nyakamon van, de ott van a könyv is, melynek december elején meg kéne jelennie. 

Mai leveled nélkül is készültem írni neked, s éppen a meghívással kapcsolatos 
ügyben. Ugyanis mintegy másfél esztendővel ezelőtt Tabéry Géza arra kért, hogy 
a nagyváradi klubban nem tartanék-e egy hosszabb előadást, melynek tárgya a 
székely népi irodalom. Félig-meddig megígértem neki a dolgot, s időközben a 
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kérdésen is törtem a fejem. Most az a tervem, hogy a regény befejezése után ne-
kilátok, s előadásom anyagát összehordom. Szeretnék ennek az előadásnak erős 
szellemtörténeti és szociális alapot építeni, természetesen csak erdélyi vonatko-
zásban, de ott már nem kizárólag magyar népit, hanem népit és emberit. Erre 
építem aztán mindazt, amit a háború utáni „székely” irodalomról és annak lehe-
tőségeiről szeretnék elmondani. Előadásom körülbelül másfél órás lenne, s így 
műsorba nehezen illeszthető belé. Azt gondolom azonban, hogy valamilyen for-
mát mégis lehet majd találni arra, hogy Vásárhelyen is tudjam ezt elmondani. 

Úgy gondolom, decemberben.  
Egyébként nagyon remete módjára élek, és sokat kínlódom a regényemmel, 

mert nehezen tudok foglalkozni, és a humor is gyengén szolgál. Kezdek rájönni, 
hogy milyen nehéz mesterséget választottam. 

A Tanú átalakult a 30-40 évesek folyóiratává, s az első szám meg is jelent. 
Nem hátborzongató, de most nincs jobb. Németh Laci bekerült a Rádióhoz 
mint irodalmi tanácsadó, s talán vesszük is valami hasznát. 

S ha már ilyen nagy híradásban vagyok, azt a lehetőségemet is szeretném kö-
zölni Veled, hogy huzamosabb időt töltenék majd Vásárhelyen. Rokonszenves 
város volt nekem mindig, s mivel most már nincsen hazám sehol, talán nem vol-
na rossz egy ideig ott meghúzódni. 

Alkalomadtán majd írd meg, hogy jelzett előadásomat miképpen lehetne ott 
nyélbe ütni. Még egy hónapig bizonyosan itt maradok. 

Köszönöm a Társaságnak és neked a szíves meghívást, és szeretettel ölellek: 
Tamási Áron 

 
12 

Tamási Áron — Kacsó Sándornak 
 

Kolozsvárt, 937. IX. 24. 
Sándorkám, 
Megkaptam előadásod szövegét, figyelmesen elolvastam. Boldogan látom: ezt 

is nagyon komolyan vetted. Előadásod bátor és határozott. Tekintve, hogy kér-
ted is hozzászólásomat, a következőkben teszem meg: 

1. Minden körülmények között kerüld ki a „revízió” szót. Erre, ahogy Te 
leszámolsz véle, még nem érett meg a közhangulat. Az erdélyi magyarság ezt nem 
is tudja még elviselni. Azonkívül közöttünk olyan pánikot idézne elő, melyet nem 
akarsz. Még maradjon mindenkinek ki nem mondott ügye. Természetesen: szük-
séges és kell hangsúlyozni, hogy itt véglegesen akarunk berendezkedni, hiszen ez 
a mi földünk is. 

2. Igaz: a világ legmegbízhatóbb kisebbsége voltunk eddig s kívánunk is lenni; s 
igaz: felajánljuk mindazt, amit Te írsz, de annak árát fejtenéd ki jobban. (Egyenlő 
jogú állampolgárság — mikben —, anyanyelv az iskolákban s ahol többségben 
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vagyunk, törvény előtt is. Erdély háromnyelvű.) Az állami totalitás hajszolása be-
lőlünk mártírokat csinálhat. 

3. Helyes: dunai békénk előharcosai leszünk, ezzel román—magyar érdekeket 
szolgálunk, tehát ilyen harcunkban messzemenő mértékben támogassanak, mert 
éltető nép nélkül nem lehet ilyen harcot vívni. 

4. Mondataidat egy kicsit bontsd fel (néhol), hogy súlyosabban essenek. A határo-
zati javaslatot csináld meg, de ne fűzd az előadásodhoz. (Viták utánra készen álljon.) 

Irodalmi estélyre így készülj ha a Kollégiumban lesz, politikát nem lehet. 
Mindenképpen a Találkozóról kéne beszélni. — Előadásod itteni példánya má-
solat, így gondolom, csak magammal viszem. Ügyvezetés dolgában, ha kell, Asz-
talos van.  

Ölellek: 
Áron 
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Tamási Áron — Szabédi Lászlónak 
 

(Dátum nélkül) 
Kedves Barátom, 
a Vásárhelyi Találkozót irodalmi estéllyel zárjuk, melyen szerepelned kell. Leg-

jobb volna versekkel, de ha ragaszkodol hozzá: rövid prózával. 
Kissé rosszul esett nekem, hogy távol tartottad magad az ügytől. Vásárhelyen an-

nál jobban részt kell venned a vitákban. Ti vagytok az őrei annak, amit csináltunk. 
Irodalmi estély ügyében egyenesen Molterhez fordulj. (Str. Regele Carol 6.) 
Szeretettel ölel 

Tamási Áron 

����
Jegyzetek�Jegyzetek�Jegyzetek�Jegyzetek�����

 
1. Tamási Áron — Benedek Eleknek. New York, 923. aug. 11. 
Mikor tíz év múlva visszamegyek — Tamási Áron eredetileg tíz esztendőre ter-

vezte amerikai tartózkodását, amiből végül is három év lett: 1926 júniusában ha-
zatért Erdélybe. 

 
2. Tamási Áron — Jancsó Bélának. New York, 1924. január 15. 
nagy zúgolódás támadt Némethonban — 923. január 8-9-én volt Münchenben Hit-

ler puccskísérlete; erre céloz itt Tamási. 
Egyéb véleményemet megírtam Sándor testvérünknek — Kacsó Sándornak. 
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„Székely irodalmadat” olvastam — Jancsó Bélának az Erdélyi irodalom — székely 
irodalom című tanulmánya a kolozsvári Ellenzék 1923. december 23-i számában je-
lent meg. 

szívemből örvendek a történelmi csatanyerésnek — Kacsó Sándor díjat nyert a Keleti 
Újság novellapályázatán. 

 
3. Tamási Áron — Benedek Eleknek. Kolozsvár, 1926. június 2. 
Lépések is történtek az Erdélyi Irodalmi Társaság megelevenítésére — A Bartha Miklós 

és Petelei István kezdeményezésére, gróf Kuún Géza elnökletével 1888-ban 
megalakult Társaság Kolozsváron a konzervatív szemléletű írók egyesülete volt, 
és csak a következő évszázad húszas éveitől kezdve engedett merev akadémiz-
musából; ezt a törekvést támogatták Tamásiék is. 

Walter Gyula: (1892–1935) költő, szerkesztő. 
Kovács Dezső: (1866–1935) író, kritikus, szerkesztő. 
Ellenzék — Kolozsvárt megjelenő napilap, minek irodalmi melléklete jelentős 

szerepet töltött be az erdélyi magyar irodalmi élet alakításában. 1923-tól Kuncz 
Aladár, majd Áprily Lajos szerkesztette az újság vasárnapi mellékletét. 

 
4. Tamási Áron — Áprily Lajosnak. Idecsfürdő, 926. augusztus 5. 
Néha berándulunk Régenbe — Házasságkötésük után Tamási feleségével, Ho-

litzer Erzsébettel a Szászrégen közelében lévő fürdőhelyen nyaralt. (Feleségének 
rokonai Régenben éltek.) 

Regényemet írogatom — Ez a regény: a Szűzmáriás királyfi. 
Kós Károllyal beszéltem volt a kiadás ügyében — Az 1924-ben létesült Erdélyi 

Szépmíves Céh kiadónak volt az igazgatója Kós Károly. 
Ligetinek is említettem — Ligeti Ernő (1891–1945), író, szerkesztő, publicista; az 

Erdélyi Szépmíves Céh egyik alapítója volt. 
 
5. Tamási Áron — Molter Károlynak. Kolozsvár, 1926. szeptember 1. 
Molter Károly Özvegyország című regényéről Kovács László írt kritikát az 

Erdélyi Irodalmi Szemlébe (1926. 2. sz.). 
Helikon Almanach — A Helikon íróinak első közös jelentkezése volt az Erdélyi 

Helikon anthológiája (1927), amit Áprily Lajos szerkesztett. Ebben Tamási az Ör-
dögváltozás Csíkban című novellájával szerepelt. 

Újságíró Almanach — A Kós Károly által tervezett évkönyv végül is Kuncz 
Aladár szerkesztésében jelent meg Kolozsvárt.  

Bánffy visszatért Pestről — Gróf Bánffy Miklós Erdélybe való visszatérése után 
1926. július 6-án tette le a román állampolgársági esküt a bukaresti koronatanács 
előtt. Állampolgárságot azzal a megszorítással kapott, hogy legalább 10 évig nem 
politizál — amit be is tartott egészen 1939-ig. 
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felállítanának egy központi irodát is — Tamási többeket megkért, hogy ezzel kap-
csolatban gondoljanak rá mint alkalmazottra. Végül is soha nem volt az Erdélyi 
Szépmíves Céh fizetett alkalmazottja. 

Áprily Lajosnak a Minervánál egy könyve jelenik meg — 1926-ban Áprilynak két 
könyve jelent meg Kolozsvárt: a berlini Ludwig Voggenreiter Verlag impresszu-
mával kiadott s a Minervánál nyomtatott Rasmussen hajója, és az Erdélyi Szépmí-
ves Céhnél kiadott Vers vagy te is. 

Kacsó… Párizsba megy — Az első helikoni találkozón a Kemény János és fele-
sége által felajánlott harmincezer lejes díjat Kacsó Sándornak ítélték oda — 
párizsi tanulmányútra. 

Csergőt, kérlek, nyugtasd meg — Csergő Tamás (1888–1946) író, szerkesztő volt 
Marosvásárhelyen. 

 
6. Tamási Áron — Tompa Lászlónak. Kolozsvár, 1928. június 25. 
Jenőék már két nap óta Sztánán vannak — Szentimrei Jenőéknek Sztánán volt 

házuk, Kós Károly villája közelében. 
az idéni helikoni összejövetelre — A harmadik találkozót 1928. július 5-7. között 

tartották Marosvécsen. 
a pesti fiatalok… egy röpiratot adtak ki — Az Ifjú szívekben című röpirat a magyar 

fiatalság hitvallása volt Ady költésze mellett. 
 
7. Tamási Áron — Benedek Eleknek. Kolozsvár, 929. márc. 8. 
sok mindent csinálunk mi — A székely írók magyarországi látogatásának előké-

születeiről van szó ezúttal. A budapesti fellépésről Benedek Marcell írt beszámo-
lót a Brassói Lapok március 22-i számában, említvén, hogy az estélyen jelen volt 
például Móricz Zsigmond, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső is, de „a hivatalos 
irodalom képviselői, az irodalmi társaságok kényelmes és méltóságos tagjai, a 
Budapesten élő díszszékelyek kivétel nélkül a távollétükkel tüntettek”. 

Loli — Benedek Flóra. 
Gergely Pál — (1902–1982), irodalom- és művelődéstörténész, a budapesti Híd 

szerkesztője, Tamási Áron közeli barátja volt.  
 
8. Tamási Áron — Kuncz Aladárnak. Kolozsvár, 931. június 4. 
Drága Dadikám — Kuncz Aladárt barátai nevezték Dadinak. 
Irigyeljük, aki felmehet Hozzád — Kuncz súlyos beteg volt már, amikor regénye, 

a Fekete kolostor megjelent s műve fogadtatásának első jelei, a méltatások napvilá-
got láttak a lapokban. Íróbarátai a budapesti betegágyban fekvő szerzőnek beszá-
moltak a regény nagy sikeréről. 

 
9. Tamási Áron — Méliusz Józsefnek. Kolozsvárt, 1931. június 4. 
a Fekete kolostor elküldtem Édesapádnak — Kuncz Aladár regénye 1931-ben je-

lent meg első ízben az Erdélyi Szépmíves Céh kiadásában. 
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versed — Méliusznak a Nem haltál meg című verse az Erdélyi Helikon 1931. júliu-
si számában jelent meg. 

a könyvem megjelenése — a Czimeresekről van szó. 
Krenner írt a Pásztortűzben — 1931. 11. sz. 
Molter az Ellenzékben — 1931. 127. sz. 
a következő regényem — Ábel a rengetegben. 
 
10. Tamási Áron — Reményik Sándornak. Farkaslaka, 934. V. 17. 
Kedves Károlynak — Császár Károly (1887–1966) a Pásztortűz főszerkesztője 

volt ekkoriban. 
 
11. Tamási Áron — Molter Károlynak. Budapest, 1934. október 26. 
a Kemény Zsigmond Társaság irodalmi estje — Az 1934 őszén Marosvásárhelyen 

megtartott irodalmi esten, melyre Molter hívta, Tamási végül is nem volt jelen. 
a regénnyel nagy bajban vagyok — Ekkor írta Tamási az Ábel Amerikában-t, ami 

folytatásokban jelent meg a Brassói Lapokban. 
tartanék egy hosszabb előadást — Tamásinak a székely irodalomról tervezett elő-

adására soha nem került sor. 
a Tanú átalakul — Németh László egyszemélyes folyóiratáról van szó. 
most már nincsen hazám sehol — Ezek a szavak minden valószínűség szerint Ta-

mási Áronnak az első feleségétől való válása időszakának zaklatott lelkiállapotát 
érzékeltetik. 

 
12. Tamási Áron — Kacsó Sándornak. Kolozsvár, 937. IX. 24.  
megkaptam előadásod szövegét — Kacsó a Vásárhelyi Találkozón megtartandó 

előadásának szövegét küldte el Tamásinak.  
Asztalos — Asztalos Sándor kolozsvári ügyvéd, jogi szakíró tevékenyen részt 

vett a Vásárhelyi Találkozó előkészítésében, munkálataiban.  
 
13. Tamási Áron — Szabédi Lászlónak. (Dátum nélkül.) 
A keltezés nélküli levél kétségtelenül 1937 őszén, a Vásárhelyi Találkozó szer-

vezésének napjaiban íródott. 
 
 

(Folytatás a következő számban)
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Hömpölyög, tart lefelé 
a völgyben a Küküllő, 
mint lassú, áttetsző láva,  
szembejön velem 
Zete vára alatt, 
de a „súgóban” már repül, 
s hívogató hangjával köszönt, 
mint a havas hírnöke, 
mint a szent hegy 
örökké daloló tündérleánya. 
 
Mintha itt születtem volna 
a fenyves jászlában, 
mintha nem is ismernék 
más tájat s más világot, 
mintha szikár ormodnak 
testvére lennék, 
gyermeki ámulattal 
látogatóban 
úgy megyek föl 
hozzád vasárnap. 
 
Piros a rét az orbáncfűtől, 
„Jézus vére” 
mintha folyna, 
a szélben libeg, hullámzik 
keresztül a dombon. 
Olyan a rét, mint egy 
hímzett takaró, 
amit a természet 
sok színes virággal 
telerajzolt. 
 
Lám, kiszáradtak 
az út menti kerítések. 


