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Tamási Áron — Kacsó Sándornak 

 

Kolozsvár, 937. X. 13. 
Édes Sándorkám, 
ma este utazom Pestre. A holnapi Ellenzékben jön a cikk végre, melyet esz-

méink és bajtársaink érdekében írtam. Két napig törték a Keletinél a fejüket rajta. 
Somodi végre azt mondta (véleményét rövidre fogom): Kacsót kedvező beállí-
tásban kell adjuk a Keletiben.  

Ezek után felfogásom a következő: a harcot (elvileg) tovább is folytatnunk 
kell. Mindenütt, ahol lehet. Te is, amiket úgy ítélsz meg, csináld. Gondoljunk 
azonban mindig arra, hogy közvéleményt kell teremtenünk, s nem párt vagy 
személyek ellen harcolunk. Képzelem, milyen önfegyelem kellett ahhoz, hogy a 
Sz. E. piszkos írásaira úgy válaszoltál s aztán hallgattál. 

A fiúknál nincs komolyabb baj. Jenő most közvetíteni akar Béláékkal. 
Mellékelten küldöm N. I. cikkét. Ha az Ellenzék után is szükségesnek látod, 

közöld. Rád bízom a döntést: használ-e vagy nem. 
Szeretettel ölel 

Áron 
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Tamási Áron — Tompa Lászlónak 

 

Kolozsvár, 1940. szeptember 25. 
Kedves jó Laci! 
Leveledet, melyet még szeptember elején írtál, csak ezelőtt három nappal kaptam 

meg. Már a sürgöny szövegét is megírtam, hogy ebben a lelkiállapotban ne várakoz-
zál oly sokáig válaszomra, de most mégis úgy gondolom, inkább levelet írok. 
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Leveled tartama nem lepett meg, hiszen előre meg lehetett volna jósolni 
mindazt, amit írtál. A magunkfajta ember duplán belekeveredik ebbe a helyzetbe. 
Egyrészt mindenkit érnek zavaros hullámok, másrészt a szellemileg kiemelkedő 
ember igazságot és világosságot jelent, amire még nincs szükség a gyakorlatban. 
Egyébként a hang és a nemesen mutatkozó erő, ami írásodban van, máris jelen-
tős eredmény számodra és mindnyájunk számára. Nem kell közéjük vegyülni, de 
félreállni sem kell. Megvívjuk mi a magunk harcát, László! Hála Istennek ott tar-
tunk már, hogy felemelt fővel és emberileg harcolhatunk. Mindig mondtam, 
hogy a politika ellensége a szellemnek, s az úgynevezett magyarpártiság csak poli-
tika, a legutolsó értelemben. Ezt most jól láthatod. 

Nemcsak igazságosnak, hanem szükségesnek tartom, hogy érdemeidet megköze-
lítő módon a közigazgatás területén is megadják Neked, ami jár. Ebben a pillanatban 
nem tudom, hogy kihez és miképpen fordulhatnék, de az ügyet már mondottam 
Kovács Lacinak, Kósnak, akik természetesen véleményemben osztoznak. Bánffy 
egyelőre oldalt maradt ebben a szabálytalan futásban, s így célszerűbb lesz más he-
lyeken kezdeni. Szándékomban van Pap Józsefhez elmenni, s a figyelmét felhívni er-
re; s ha alkalmam lesz, a miniszterelnök úrnál is szóvá teszem. Jónak látnám, ha ma-
gad elmennél Jáno Áronhoz, ki az ottani első hadsereg polgári kormánybiztosa. 
Pálfalvi születésű ember, s mondd meg neki, hogy én biztattalak erre a lépésre. 
Azonkívül más nyomós helyeken is adj jelt magadról, hiszen amit mi csinálunk itt, az 
még nem eredmény, csak a természetes együvé tartozás kedves kötelessége. 

Akármi történik, idejében értesítelek Téged; s közben Te is mindenről tájé-
koztass engem. 

Remélhetőleg október folyamán hazamegyek, s akkor majd, hacsak előbb fel 
nem jössz Kolozsvárra, szóban mindent elbeszélünk.  

A Miki dolgában is megteszek, amit lehet. 
Kézcsókomat küldöm, s Téged melegen ölel  
híved és barátod: 

Áron 
Vasvári Pál utca 7. 

 

16 
Kós Károly, Tamási Áron és Kiss Jenő — Tavaszy Sándornak 

 

Kolozsvár, 1944. január 14-én 
Kedves Barátunk! 
A helikoni íróknak vendégszerető házadban való utolsó együttléte alkalmával 

az írói közösség elhatározta, hogy egy állandó bizottságot küld ki és bíz meg az-
zal a feladattal, hogy figyelje a szellemi életet érdeklő eseményeket és szükség 
esetén a helikoni írók nevében állást is foglaljon. Úgy emlékszünk, hogy Te voltál 
szíves ennek a bizottságnak központi, irányító és összekötő szerepét elvállalni. 
Azonkívül, hogy a helikoni írók közösségének Te vagy szeretett házigazdája, a 
megnevezett bizottságban vállalt szereped is arra indít minket, hogy ezzel a leve-



lünkkel mindenekelőtt Hozzád forduljunk. Ugyanis figyelve az irodalmat és a 
művelődést is érintő eseményeket, és igen gyakran érintkezve íróbarátainkkal és 
más szellemi emberekkel, elérkezettnek látjuk az időt arra, hogy a Helikon írói 
megbeszélésre újból összejöjjenek, ezúttal talán Kolozsvárt.  

Ez a kívánságunk, illetve az írói összejövetel megvalósulása volna a végső célja 
annak az indítványunknak, hogy az írói összejövetel megbeszélése céljából az ál-
landó bizottság minél hamarabb alkalmas helyen találkozzék. Bizonyosak vagyunk 
abban, hogy észrevételeinket Te magad is osztod. Így természetesnek is tartod azt 
a kérésünket, hogy a bizottság összehívásáról gondoskodni szíveskedjél.  

Szíves tudomásulvétel céljából közöljük Veled, hogy jelen levelünk másolatát 
a bizottság többi tagjainak is egyidőben küldjük.  

Szeretettel és barátsággal üdvözlünk. 
Kós Károly 

Tamási Áron  
Kiss Jenő 
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Tamási Áron — Sényi Lászlónak 
 

Kolozsvár, 1944. január 30. 
Kedves Barátom! 
Szíves elnézésedet kérem, hogy figyelmes és jóleső leveledre rögtön nem tud-

tam válaszolni. Természetesen, hogy a Tompa László estélyre elmegyek. Azt 
mondja a Károly fia, Péter, hogy az estély 27-én lesz, ami nekem jobb is volna, 
mint huszadika. Lehetséges, hogy közben hazamegyek Farkaslakára: ezért nekem 
jó volna idejében tudni az időpontot. 

Úgy gondolom, hogy egyik udvarhelyi látogatásomat Tompánál, azt fogom 
megírni és felolvasni. Közvetlenebb lenne, mintha én értékelésbe kezdenék, ame-
lyet Molter különben is jobban elvégez. Felolvasásom címe: Valóságos költő. (Alcím: 
Egy röpke látogatás Tompa Lászlónál.) Úgy 10-15 perces lenne a felolvasás. 

Melegen megköszönném, ha ottlétem idején a Splendidben foglalhatnál szá-
momra szobát. 

Előre örvendek az együttlétnek. A feleségem nevében köszönöm a róla való  
kedves megemlékezésedet. Barátsággal köszönt szerető híved 

Áron 
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Wass Albert — Tamási Áronnak 

 

Bajorerdő, 1945. október 7. 
Kedves Áron! 
Ez már a jónehányadik levél, amit Hozzád írok, ilyen meg olyan alkalmakat 

kilesve. Itt éldegélek Évával az erdők között, a gyerekek is mind jól vannak, hála 
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Istennek. Az ebadta németjei mindenünket elrabolták, még a gyermekruhák javát 
is, de nem tudták elrabolni a hitemet és a reményemet, hogy egyszer még vala-
mennyien otthon leszünk s élhetjük a magunk kis életét, nyugalomban és békes-
ségben, elölről kezdve az otthon építését. 

Úgy számítom, hogy már ezt a telet valószínűleg ki kell húzzam, mert bizony-
talanban nem indulhatok el a négy kis lurkóval, télvíz idején. De tavasszal csak 
hazajuthatunk, ugye? Sok itt a szomorú magyar, tele van velük a bajor erdő. 

Írj pár sort, ha lehet a Vörös Kereszt útján, hadd tudjak rólatok valamit. Itt 
úgy érzem magam néha, mintha én maradtam volna Lótként egyedül. 

Magdóval együtt szeretettel köszönt: 
Wass Albert 

Huba kézcsókjait küldi Keresztpapának! 
 

19 
Kacsó Sándor — Tamási Áronnak 

 

Kv. 946. szept. 10. (?) 
Kedves Áron! 
E sorok átadója sógornőm és doktornő is elsősorban, szóval elmondja összes 

bajait és bajomat. Arra kérlek, ha valamit tehetsz az érdekében, bármit is tegyél 
meg, már annyit, hogy igazítsd útba, hogy visszaszerezze existenciáját, amit itt 
rövidesen felszámolt. Azt is elmondja részletesebben, hogy élek és dolgozom, 
sokat gondolok rátok, ottlevőkre, és üzennék is, de olyan messze vagytok. Mar-
gitnak említsd meg a hallottakat, talán még érdekli, ha nem is tud segíteni. A szí-
vem nagyon rossz és semmi orvosság itt nem kapható emberi áron; ha könnyen 
menne, ezzel megsegíthetne. Mást nem is kérek tőletek. Szeretettel üdvözölök 
mindenkit és Margitékkal együtt a legnagyobbul: 

Sándor 
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Kovács László — Tamási Áronnak 

 

Budapest, 1954. május 29. 
Kedves Áronkám! 
Soha jobbkor nem jöhetett volna a postás utalványoddal és kedves soraiddal. 

Mert az igazság az, hogy gondok között élünk, s amikor az utalvány jött, ezek a 
gondok is ki voltak hegyeződve. Köszönjük, hogy gondoltál ránk. 

Áronkám! A gondok között való élés, sok betegeskedés, és idegeink megrom-
lása és elfáradása az oka annak is, hogy ígéretünk szerint nem adtunk hírt ma-
gunkról. Egy ideig én betegeskedtem, aztán közbe-közbe Juli is, pedig ő sokkal 
keményebb és hősibb lélek, mint én: fizikailag is, lelkileg is. Naponta olyan fárad-
tak vagyunk, kedvtelenek, hogy megbújtunk egymás mellett valami házi foglala-



tossággal, vagy egy-egy könyvvel. Nagyon magunkba zárt életet élünk. A legrit-
kább este, ha valahova kimozdulunk. Inkább csak tervezgetünk ilyen kimozdulá-
sokat, de aztán mindig a fáradságunk, kedvtelenségünk győz és otthon mara-
dunk. Így tervezgettük sokszor, hogy veletek összejövünk, de mindig megakadá-
lyozott valami. Közben — ezt is meg kell írjam — Bókay János hosszú ideig sú-
lyos beteg volt. Aztán meg Noninak volt tüdőgyulladás-féléje. János aztán állást 
kapott az evangélikus egyház központi irodájában, idegen nyelvekből fordít, ami 
egész napi fáradságos munkát kíván tőle. 

Pedig igazán sokat és sokszor gondoltunk Rád. Én a könyveidről írni is sze-
rettem volna az egyetlen helyen, ahol erre lehetőségem kínálkozott volna. De 
aztán megelőzött más egy majdnem semmitmondó kis megemlékezéssel. Gon-
dolhatod, hogy milyen nagy örömmel és szeretettel olvastam mind a két köny-
vedet. S addig is, amíg szóval elmondhatnám, annyit e levélben is elárulhatok, 
hogy a két könyv közül nekem a Bölcső és Bagoly tetszett jobban. Tudod, abban 
sokkal több meleg, sokkal több szív és bensőség van, mint a másikban. És ez a 
témájánál fogva természetes is. Úgy éreztem, hogy ez a könyved a legjobb írói 
formádat képviseli. De azt is természetesnek tartanám, ha Te a másikat jobban 
szeretnéd, hiszen a mögött több elme-munka, több anyag-összegyűjtés, több 
művészi erőfeszítés húzódik meg, mint a másiknál, amely nyilván szinte észre-
vétlenül formálódott és érett meg benned. Egyiket inkább a szíved formálta, a 
másikat a művészi akarat és formáló képzelet. Az egyik szinte lobog egy el nem 
múló és mégis meseszerű valóság felett, lírája és belső drámaisága van. A másik 
sok egyéni színnel elevenít meg egy régi kort, szinte csermelyként kanyarogva 
át egy zajló és eseményekkel zsúfolt korszakon. De hát így kapásból nem aka-
rok most: nem is ítéletet, de észrevételeket tenni írói pályád e két jelentős 
megnyilatkozása felett, csupán kínálkozott ez a levél arra, hogy valamit mégis 
írjak neked róla; s kifejezzem azt az örömöt, amit mind a kettőnek elolvasása 
jelentett számomra. Hátha lesz még az életben alkalmam arra, hogy többet és 
értelmesebbet is mondhassak róluk. Mindenesetre nagyon örülök annak, amit 
megfigyelhettem, hogy milyen örömmel fogadták az olvasók a könyveidet. 
Mind a kettőt. S jó, hogy a kényszerű hallgatás után ilyen szép és magas hangon 
szólalhattál meg az irodalom mostani többi hangjai felett. Ezt a távolságot 
szinte nehéz is megmérni, bár az is igaz, hogy én olyan túlságosan sokat nem is 
igen ismerek a mostani írói termésből, de egy néhány könyvbe azért 
belekóstolgattam, éppen a javának mondottakból. 

Bár lakáskörülményeink nagyon szegényesek, de azért nagyon örülnék, ha Ti 
jönnétek el hozzánk. Ebből a célból Juli fölhív majd telefonon titeket, hogy 
megbeszélhesse: mikor. Addig is szeretettel ölelünk mindketten mindkettőtö-
ket. 

K. Laci 
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Jordáky Lajos — Tamási Áronnak 

 

Kolozsvár, 1955. szept. 6. 
Kedves és szeretett Áron! 
Ma vagyok 42 éves és kimondhatatlan öröm — igazi születésnapi ajándék 

volt, hogy meglepetésszerűleg meglátogatott Miskolczy Dezső Marosvásárhelyről 
és Rólad beszélt. 

Tíz évvel ezelőtt — 1945 szeptemberében — beszélgettünk hosszasan hár-
masban, Te, Mária meg én, egyik budapesti házban szülőföldemről. Ezt a be-
szélgetést nem feledtük el, s különösen örvendek, hogy ha rövid időre is itthon 
vagy. Tudom, hogy új könyvednek nagy sikere van. Sajnos, mi még nem tudtunk 
hozzájutni, hogy olvashassuk. De sor kerül erre is… 

Említették, hogy nem szívesen gondolsz arra, hogy Kolozsvárra is berándulj. 
Lehetséges ez? Abban a városba, amelyben kultúránk annyi emléke van. S amely 
városhoz alkotásaid túlnyomó része fűződik. Vannak kellemetlen emlékeid is? 
Bizonyára vannak. Lehetnek emberek, akikkel én épp oly kevéssé kívánom a ta-
lálkozást, amint Te is elkerülnéd. Azt hiszem joggal és helyesen. De Kolozsvárt 
vannak, akik szeretnek, és vannak, akik várnak.  

Mária meg én nagyon boldogak lennénk, ha vendégül láthatnánk kis lakásunk-
ban, abban az utcában (Kőkert-utca 39), amelyhez, azt hiszem, életednek szép 
napjai fűznek. Jöjj és nézd meg ismét az öreg akácokat, amelyeknek egyré-sze 
még áll — és sétálj végig a Kőkert-utcai kőkerítés mellett. De tudod a legjobban, 
hogy a magyar írók hogyan szerették ezt a várost; tudod, hogy Petőfi hogy csün-
gött ezen a városon. Nem hiszem, hogy elkerülöd éppen Te, akinek az elmúlt 10 
esztendőben bizonyára töméntelen fájdalmat és vágyódást jelentett éppen a mi 
drága és szép Kolozsvárunk. 

Nem tudom tovább folytatni. De melegen üdvözöllek Máriával együtt: 
Lajos 
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Szemlér Ferenc — Tamási Áronnak 
 

Sztálinváros, 1956. április 22. 
Kedves Áron! 
Nagyon köszönöm, hogy segítettél húgomnak legyőzni depressziós hangula-

tait, — de azért utólag mégis megkérlek: ne vedd rossz néven, ha az ő búbánata-
ival terheltelek… 

Roppantul sajnálom, hogy januárban nem találkozhattunk. Ennek oka azon-
ban pusztán az Igaz Szó szerkesztősége, személyesen Hajdu Győző volt, aki elfe-
lejtette, hogy telefon is van a világon s hogy Szemlér sokkal kisebb dolgokért is 
elutazott már Vásárhelyre, mint Tamási Áron vagy Illyés Gyula. Igen nehezen 
bocsátom meg neki ezt a feledékenységet. Azzal vigasztalódom, hogy legkésőbb 



nyár végén mégis találkozunk, — feleségemmel akkor akarnék kilátogatni Hoz-
zátok. 

Csakugyan sokat dolgozom. Válogatott versek című most megjelent kötete-
met elküldtem Neked is az itteni könyv-export cégen keresztül. Egyszer talán 
meg is érkezik. 

Örömmel olvasom a lapokban, hogy az Énekes madár Pesten is, vidéken is, 
rádióban is újra megy. Sok sikert kívánok hozzá. 

Tompánéra vonatkozó óhajodat teljesítettem. Ti mikor szándékoztok újra ha-
zalátogatni? Akkor pedig vedd fel Te magad azt a telefonkagylót s értesíts ittlé-
tedről. Odamegyek én, még ha az ország másik sarkában is volnátok. 

Feleségeddel együtt  
szeretettel ölellek: 

Szemlér Ferenc 
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Kós Károly — Tamási Áronnak 

 

Kolozsvár, 1956. május 23. 
Kedves Jó Áronom! 
Megkaptam volt leveledet és olyan jó volt olvasnom, hogy megfájdult bele a 

szívem. Mint ahogy megfájdul mindig, ha ma az öreg kalotaszegi hegyek között 
járok, ahonnan a sors úgy kivert engem; ha öreg magyarok száján kiszakad a szó: 
„emlékszik, mérnök úr, hogy 19… ben…”, vagy ha néha álmomban szegény, ré-
gen porladó édesanyám halk hangját hallom, ahogy varrás közben régen elfelej-
tett, divatja múlt dalokat énekelget magának. 

Tavalyelőtt temettük el itt az utolsó embert, akivel valaha együtt koptattam Apá-
czai Csere János öreg kollégiumának padjait. Tavaly utolsó építészkollégámat, akivel 
együtt jártuk egykor a József-műegyetemet és együtt álmodoztunk és tervezgettünk 
gyönyörű szép dolgokról és az eljövendő szépséges életről. A télen rajzoltam sze-
gény Gaál Gábor barátunk síremlékét, akivel annyit verekedtem, hogy melyikünk el-
gondolása szerint volna megvalósítható dolgozó népünk szebb és jobb élete. És ép-
pen most, itt az asztalomon a rajztábla, amelyiken fejfát rajzolok egy később kalota-
szegi pap sírjára, akivel 1919-ben sok éccakán keresztül sirattuk titokban közös nagy 
halottunkat, akit akkoriban temetett ez az iszonyatos világ. 

Az utóbbi esztendőben sok halottnak kellett síremléket rajzolnom, Áron. De 
ez a munkám a közeljövőben már nagyon meg fog apadni: nem lesz már, aki 
meghaljon kortársaim közül, elfogynak az én korosztályombeliek. Az az együttes, 
amelyikkel együtt léptem az Élet nagy színpadára, már régen eljátszotta a maga 
színjátékát, amit a Sors számára kijelölt volt; a darab is, akit valamikor szépnek és 
igaznak hittünk, anachronizmus lett, divatját múlta, lekerült a műsorról. A régi 
társulatból, aki még él, régen nem játszik már, s aki játszik, az is csak néha sta-
tiszta ma, vagy legfeljebb kegyelemből kap címszerepeket.  
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A régi színpadon új együttes játszik, új darabot, új díszletekkel, új kosztümök-
ben, új szöveggel, új közönségnek. S én már a szöveget is alig értem, a szépségü-
ket nem látom szépnek, igazságait igazságnak nem tudom vállalni, sem örömüket 
a magam örömének, sem sírásukat a magam sírásának. 

Valami hiba van itt, s az valószínűleg bennem van. 
Felteszem magamnak sokszor a nehéz kérdést: volt-e értelme annak, amit egy 

életen át csináltam és csinálunk még néhányan hittel, jóakarattal, munkával, ma-
radt-é bár egy kicsi élő csíra abból a hitből, reménységből és akaraterőből, amit 
az emberek lelkébe igyekeztünk beépíteni annak idején, amiért annyit töprenked-
tünk, virrasztottunk, verekedtünk, lelkesedtünk, gyűlölködtünk, amiért annyit 
marcangoltuk magunkat és másokat, amiért imádkoztunk és átkozódtunk mi és 
velünk azok is, akik ma már csak néma porszemei ennek a szegény, áldott és át-
kozott Transzilvániának. 

Látod-látod, édes Áron, hogy futtatta el pennámat ez az én öreg, megfáradt, ár-
va fejem. De ez csak azért van, mert éppen mostanában sokszor kellett és kell hát-
ranéznem, ami pedig nem volt szokásom és nem is okos dolog. De síremlékeket, 
fejfákat tervezek. Jókor vagy Te is, mert mostanában kaptam meg és olvastam a 
Bölcső és Bagoly című könyvedet s az is visszafordította fejemet a múltba. Ráadásul a 
minisztérium is oka, aki arra szólított fel nemrégen, hogy írjam meg számára építé-
si életmunkám pontos történetét, a miértekkel és hogyanokkal együtt. Tehát akár 
akarom, akár nem, vissza kellett néznem múltamba.  

De hiszen Te is ezt csináltad, amikor a Bölcső és Bagolyt elgondoltad és megír-
tad. S bizonyos, hogy ez a visszanézés megfájdította a Te szívedet is, pedig Te 
nem vagy 72 esztendős. 

De mos már elég ebből a morfondírozásból. Künn süt az áldott nap, virágzik 
a májusi sétatéren a gesztenyefa és csupa illat a levegő a Rákóczi úton. S arra 
gondolok, hogy a nyáron ide jössz Te s még nehány amolyan igazi ember, akivel 
nekünk ma jó találkoznunk.  

Mert lásd, a 22 esztendőben, aki elmúlt, másképpen volt és másképpen is kel-
lett lennie. Akkor mi jártunk Kicsinen és az az érzésem, hogy nem üres tarisz-
nyával (de lehet, hogy ebben nincsen igazam). Ma, azt hiszem, fordítva kellene 
csinálni. Te nektek kell ide hozzánk jönnötök, és hoznotok kell ide nekünk: biz-
tonságot, jó szót, tiszta levegőt és vinnetek kell innen odaki: a mi valóságunk 
tiszta meglátását. Ezért jó, ha jöttök és ezért kell jönnötök. 

Egyébként én jól vagyok, panaszom nincsen. Egészséges vagyok és minden 
vérbeli hozzámtartozó él, egészséges és itt van, körülöttem és mellettem. S bé-
kességben, szeretetben élünk és egyetértésben vállaljuk az életmunkát, akit a Sors 
reánk kiosztott. A magunk módja szerint dolgozunk, építünk, alkotunk. Szolgál-
juk az igazságot, az emberséget, a szépséget, gyűlöljük a hazugságot, képmuta-
tást, gyávaságot és árulást. És hiszünk a szebb, jobb jövendőben. 

Nagy áldás ez rajtam, hogy ilyen gyermekeim vannak. Akkora, hogy szinte fé-
lek dicsekedni vele… 



Kovács Laciékról van két esztendeje, hogy semmit sem tudok. Egy időben el-
vesztettem a címét és nem válaszoltam egy levélre. Aztán a húgával találkoztam, 
megtudtam a címét, írtam is, de szó választ nem kaptam. Most megint írok neki 
annál inkább, mert nemrégen pesti fiatal barátaimtól nem éppen jó híreket kap-
tam felőle. 

A régiek közül Bartalis János és Szentimrei vannak itt élők. Szentimrei nagyon 
beteg ember, súlyos szívasztmája van. De még tanít Vásárhelyt, mert a 40-44 
éves katonatiszti szolgálatának terhével nem tudja megkapni az állami nyugdíjat. 
De talán segít rajta valamelyes kegyelem, mert mostanában igen-igen megvonalo-
sodott. 

Bartalis évekig nagyon nagy nyomorúságban élt. Tavaly óta javult a helyzete 
és talán hamarosan egészen rendbe jön anyagilag. 

A vásárhelyi régiekről, Kemény Jánosról, Molter Károlyról bizonyára többet 
tudsz, mint én; megvannak és ki-ki olyan, amilyen a múltban is volt. 

Tompa Lászlóról szót se írok, mert azzal találkoztál mostanában. Annyit tu-
dok, hogy azóta is jól, nyugodtan, gond nélkül él. 

Lám, be is számoltam nagyjában Neked. Ha eljössz hozzánk, ahogy ígérted, 
úgy itt jó lesz találkoznod egykori kortársaid közül László Dezsővel, Mikó Imré-
vel, Nagy Gézával, Jancsó Bélával is. A maguk helyét derekasan állják.  

De nem akarok tanácsokat adni, nem is illik, nem is való. Csak kicsúszott a 
számon és leírtam, ha talán nem is kellett volna. 

Most pedig kívánok tiszta szívvel, őszinte szeretettel elsősorban is egészséget 
Neked és ismeretlenül is feleségednek. És végül hálásan köszönöm leveledet.  

Szeretettel ölel öreg barátod és testvéred 
Kós Károly 
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Tamási Áron — Kacsó Sándornak 
 

Budapest, 1957. február 11. 
Kedves Sándorkám! 
Nagyon szépen megkérlek, hogy az Ifjúsági Kiadó s a magam mellékelt levelét 

Nagy Imre festő barátunkhoz juttasd el; illetőleg segítsd a Kiadó emberét, hogy 
Imrének átadhassa. Arról van szó, hogy rajzokat csinálna az Ábel trilógiához, 
melyet a nyár végén díszes kiadásban szeretnének kiadni. Jó volna, ha létre jönne 
a dolog, mert esetleg egyszer Ti is ki tudnátok majd adni ezt a könyvet. Ha Imre 
arra kérne, hogy a megrajzolásra alkalmas szövegrész kiválasztásában légy segít-
ségére, akkor segíts neki. Ha lehetséges megcsinálni és el is küldeni onnét a raj-
zokat, ezt is gondozd el, mert egyik kiadó rövidebb és szakszerűbb úton tud 
kapcsolatot tartani a másik kiadóval. 

Egyébként megvagyunk. Sokat és szívből emlegetjük az őszi kedves találko-
zást és együttlétet. Reméljük, ebben az esztendőben is sor kerül a látogatásra. 
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Közös barátainkat üdvözlöm, a Feleségednek kézcsókomat küldöm, s Téged ba-
ráti szeretettel ölel: 

Tamási Áron 
Bpest, XII., Alkotás utca 51/b. 

 

U. i. kérlek szépen, a mellékelt néhány sort egy borítékban küldd el öcsémnek, 
kinek a címe így szól: Tamási Gáspár, Comuna Lupeni—Farkaslaka, Raionul 
Odorheiu, Rg. Aut. Magh. 
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Sütő András — Tamási Áronnak 
 

Marosvásárhelyt, 1957. május 5-én. 
Kedves Áron bátyám, 
Ama jó kívánsággal kezdem e levélkét, hogy találna téged jó egészségben, al-

kotókedvben és hasonlóképpen kedves feleségedet is. Amikor itt jártatok, nem 
gondoltuk volna, hogy oly tragikus napok következnek s azt sem, hogy az iro-
dalmi életben annyi mindent újból kell kezdeni. 

Mi itten úgy tudjuk, hogy rendületlenül dolgozol s őszinte örömünkre szolgál 
a magyar rádiónak minden rád vonatkozó híradása. Ami bennünket illet, mi is 
dolgozunk, az eredményből aztán az idő majd kiválogatja a legjobbakat. 

Egyebek között most a romániai magyar írók Irodalmi Évkönyvét szerkesztjük s 
meg szeretném lepni itteni olvasóidat egy új írásoddal, novelláddal, vagy regény-
részleteddel. Nem kell taglalnom, hogy neved mit jelentene ebben az Évkönyvben, 
amelyet úgy próbálok megszerkeszteni, hogy magyarok s székelyek napok alatt meg-
vásárolják. Hogy hivatalos szóval éljek, felkérlek hát s egyben meg is kérlek: küldj 
nekünk valamit. Megtisztelnél vele. Nem hozom most fel indokul, hogy amíg a 
megbolygatott élet a magyar folyóiratok tekintetében is rendbe jön, az Irodalmi Év-
könyv hézagpótló lehet. Remélem, az is lesz, ha nem utasítod vissza kérésemet. 

Egyebekkel most nem zavarlak, nem lopom idődet. Összes itteni barátaid és tisz-
telőid üdvözletét küldöm s kedves feleségednek is népes családom jókívánságait. 

Sütő András 
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Bartalis János — Tamási Áronnak 

 

Kolozsvár, 1957. május 28. 
Kedves Áronka, 
a múlt ősszel, kolozsvári ittlétedkor beszélgettünk arról, hogy jó volna, ha egy 

kötet versemet Budapesten is ki lehetne hozni, sőt egy nagyobbat és gazdagabb 
válogatást, mint amilyen itt jelent meg a múlt év folyamán; mert Bartalis-kötet 



egyáltalán nincs forgalomban Magyarországon és a tíz év óta felnőtt magyar ifjú-
ság előtt teljesen ismeretlenek az én verseim, sok más társaméval együtt. 

Ugyanez volt a véleménye Illés Bandinak is, akinek a múlt nyáron, pesti tar-
tózkodásom idejében találkoztam. Azonban terveink a közbejött események mi-
att konkrétabb formát nem ölthettek. Én hetekkel ezelőtt írtam egy lev. lapot Il-
lés Bandinak, a Szépirodalmi Kiadóhoz, a New York palotába, azonban válasz 
tőle nem érkezett; azt sem tudom, megkapta-e lapomat, vagy nem. 

Kérlek, Áronka, ha veszed soraimat és ha van találkozásod Illés Bandival, be-
szélj a kötet ügyében és pár sorban tájékoztass a helyzetről. Hogy vagytok? Sora-
idra föltétlen számítok. Feleségednek add át szívélyes kézcsókom, Téged szere-
tettel ölellek: 

Bartalis János 
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Sütő András — Tamási Áronnak 

 

(Dátum nélkül) 
Kedves Áron bátyám, 
Leveled s nagyon szép írásodat megkaptam. Köszönöm. Az évkönyv jellegé-

ről nem írhattam; még nem tudom, milyen lesz. Ha egyáltalán elkészül, akkor 
küldök belőle. Ha meg minden kötél szakad és elképzelésemet nem sikerül meg-
valósítanom, akkor novelládat alkalmas időben — s engedelmeddel — az Igaz 
Szóban közöljük. 

Könyveid kiadása itt valóban késik, ámbár a Bölcső és Bagoly nyomdában van 
s ha a Jégtörő Mátyást itt is megrendelték, akkor már jó úton vagyunk. Azt talán 
nem kell mondanom, hogy a magyar események legalábbis átmenetileg megza-
varták a közös kiadás régi, már-már tökéletesedő formáit. Sok elvágott eret kell 
összekötözni, hogy egyenesbe kerüljünk. 

Arra kértél, nézzek át Magdihoz. Ő most Marosfőn nyaral, nem sikerült vele 
beszélnem, de Miklós a következőket mondotta: Gáspárnak nemrégen 2000 
(kettő ezer) lejt adtak, a te pénzedből, kölcsönbe. Ilyenformán, — ha úgy véled, 
hogy ez okos eljárás, közölhetjük vele, hogy a 2000 lejből 500-at tegyen félre 
ajándékul. Vagy mi mást írjak neki? Ebben neked kell döntened. 

Hogy egyebet is írjak: új lapot indítunk, kéthetenként megjelenő színházi, ze-
nei, képzőművészeti lapot. Én fogom szerkeszteni s örülök neki, mert szép s 
nemes ügyet szolgálhatok vele. Remélem, ha elkészül a színdarabod, ennek az új 
lapnak is része lesz belőle valamilyen formában. 

Alizkának Éva üdvözletét s kézcsókomat küldöm, Téged pedig sok szeretettel 
üdvözöl  

Sütő András 
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Szántó György — Tamási Áronnak 

 

Budapest, 1957. június 10. 
Kedves Áron! 
E levelemnek kettős célja van. 1. SZ. GY. nevű olvasód akar neked öreg fejjel 

hálát köszönetet mondani azért a sok szép és derűs óráért, amelyeket regényed-
del, novelláiddal és drámáiddal szereztél neki és Adél nevű feleségének. 

2. SZ. GY. író akarja letörleszteni egy régi tartozását azzal, hogy most, sok év 
múltán bocsánatot kér tőled egy helytelen és igaztalan véleményért, amelyet egy-
kor Ábelről alkotott magának, sőt éretlen fejjel meg is jelentette az Erdélyi Heli-
konban. 

Annak az volt a summája, hogy a székely sorsot korántsem vetíti ki az Ábel 
olyan bensőségesen, mint a Szűzmáriás királyfi, mert sokkal inkább a játékos gó-
béság felé hajlik, mintsem egy igen nehéz sorsú nép küzdelmes múltját és jelenét 
adhatná vissza. 

Nos, ez egyszerűen nem igaz. Örökbecsű műve ez a székely léleknek és a ma-
gyar irodalomnak. És éppen azzal, hogy játékos humora szövi át aranyfonállal 
egy nép nehéz és küzdelmes sorsát, amelyet egyetlen szóval sem említesz, mégis 
ott él a hármaskönyv minden sorában. És annak mély gondolatait, bölcs szavait 
futtatja be a derűvel, ezzel az isteni adománnyal. 

Nem röstellem bevallani, hogy meg kellett öregednem ennek megértéséhez és 
átérzéséhez. Mert ugyanígy voltam Mozarttal, akit gyermekkorom óta könnyed-
nek, játszinak és felületesnek tartottam.  

Csak néhány éve, hogy másként vélekedek róla, hogy öregségemnek legszebb 
és legboldogabb óráit ő adja és talán éppen örökbecsű mély gondolatainak csillo-
gó humorú átfestésével. 

Hogy egy rangba helyezlek vele és éppen az Ábel második olvasása közben, 
ezzel mindent megmondtam. 

És hogy benned egy székely Mozart születhetett, ez mutatja annak a népnek a 
zsenialitását, hiszen ő az egész világé, és hiszem, hogy te is az leszel. 

Tudom, nem helyénvaló itt az ilyen meghatározás, hiszen te sohasem gondol-
koztál zenében, talán bizonyos fokig idegen is számodra a zene világa. Én azon-
ban gyermekkorom óta zenében is gondolkoztam, főleg éreztem. És ha azt kell 
mondanom, hogy műveid összessége keleti lelkünk legcsodálatosabb muzsikája, 
ezt azért teszem, mert nem tudom magam másképpen kifejezni. 

Szerető szívvel írom neked ezeket a sorokat, ezért bízom abban, hogy meg is 
fogod érteni kései mondanivalómat. 

Adjon Isten néked erőt, egészséget. 
Gyurka és Adél 
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Tamási Áron — Szántó Györgynek 

 

Balatonalmádi, 1957. június 
Kedves Gyurkám! 
Leveled úgy jött, mint égből az aranyeső. Nemcsak jólesett, hanem meg is ha-

tott. Szerető érzéseimnek, íme: kézírással akarok kifejezést adni, bár itt van (par-
lagon) az írógép is. 

Meg kell azonban mondanom, hogy az Ábel-ügyben [kiolvashatatlan] a ne-
heztelésemet, mert bennem ilyen nem volt. Minden becsületes embernek mindig 
becsültem a véleményét. De természetesen jobb az, ha az embernek egy kitűnő 
és fontos barátja a lehető legjobban vélekedik a munkájáról. 

Negyedik hete itt vagyunk. Szükségem volt már a pihenésre, de az ember már 
csak találgatja, hogy vajon mi volna neki jó. Készülök valamit írni: a szerszám 
nemesebb, mint eddig, de gyengébb. 

Közben megjelent a Jégtörő; ha hazamegyünk, majd átnyújtunk egy példányt. 
Istvánnak is, kit szeretettel üdvözlök. 

Kívánok Neked jó egészséget és jó munkát. Adélnak szerető kézcsókjaimat 
küldöm, Téged baráti szeretettel ölel: 

Áron 
 

Mindebben Aliszka is osztozik; most családi ügyben egy napra fölment Pest-
re. 
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Tamási Áron — Sütő Andrásnak 
 

Budapest, 1957. július 10. 
Kedves András! 
Majdnem két hónapig nem voltam itthon. Akkor sürgönyöd megérkezett, 

mindjárt választottam egy elbeszélést. Ezt mellékelten az Irodalmi Évkönyv 
számára küldöm is. Hát természetesen nem tudom, hogy mi lesz a könyvben, de 
reád bízom magam. Én már olyan sokat adtam azért, amit szellemi tisztességnek 
tartok, hogy nem könnyen közlök írást. Jelen vonatkozásban még külön aggálya-
im is vannak, melyeket azonban a Te személyed nagyban enyhít. Aggályaimat két 
jelenség táplálja. Egyik az, hogy már három könyvem romániai magyar nyelvű ki-
adására van szerződésem, a három közül kettőre már legalább két éve. S ezek 
mai napig nem jelentek meg. A másik a két háború közötti irodalom újraértéke-
lési folyamata, mely szerintem rosszul indult és rosszul halad. Kár, mert amit új-
jáértékeltek, azt majd ismét újra kell értékelni. 

Kérlek, tartsátok ébren azt a gondolatot, hogy alkalmas időben hosszasabban 
szeretnék a szülőföldön élni.  
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Nagyon szépen megköszönném Neked, ha alkalomszerűen átmennél Magdi-
hoz a Köteles Sámuel utcába s megmondanád neki, hogy ismert nagylelkűségével 
küldjön az öcsémnek ötszáz lejt. (Címe: Tamás Gáspár, Lupeni—Farkaslaka, 
raion Odorheiu.) S az utalvány mellett egy levelezőlapon írja meg, hogy a pénz 
az öcsém lányának szól, esküvői ajándék. 

Nagyon jólesett, hogy szerető aggodalommal gondoltál reám. Elég jól va-
gyunk, csak a gondjaink, különösen lelkileg, elég nagyok. Most jelent meg a Jég-
törő Mátyás című könyvem, román részről is rendeltek belőle s így bizonyára lát-
játok. Készül egy dráma, erdélyi színhellyel, 1944-ből. Remélem, lesz valami be-
lőle. 

Feleségednek tisztelő kézcsókomat küldöm, Aliszka barátsággal köszönti. Té-
ged abban az örömben üdvözöllek, hogy könyveidnek itt komoly sikere van. 

Tamási Áron 
 

31 
Tamási Áron — Áprily Lajosnak 

 

Visegrád, 1958. I. 29. 
Kedves Lajoskám! 
Köszönöm a figyelmes meghívást. Vasárnap nem tudtam menni, mert a fele-

ségem jövetele valószínű volt. Tegnap (kedden) a négy órással el akartam menni, 
de nem tudtam feljutni a kocsira. Még mások is, legalább tizenöten, lemaradtak. 
A durva tolakodásban még a kalauznőhöz sem tudtam jutni, hogy legalább üzen-
jek neked. Ha künn voltál a kocsinál, láttad bizonyára a helyzetet s kitaláltad el-
maradásom okát. 

Ha bent jársz, üzenj vagy gyere el hozzám, hogy mikor tehetem tiszteletemet 
Nálatok. 

Addig is Feleségednek tolmácsold tisztelő kézcsókomat, Téged régi szeretettel 
üdvözöl: 

Tamási Áron 
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Szemlér Ferenc — Tamási Áronnak 

 

Bukarest, 65. 11. 22. 
Kedves Áron, 
tíz napja vagyok idehaza — csak azért nem írtam mostanig, mert ígéretemhez 

híven másokat is meg akartam kérdezni abban az ügyben, melyről legutóbb be-
szélgettünk. Általános és egyöntetű vélemény szerint semmi akadálya vagy ne-
hézsége sem lehet annak, hogy Te szabályszerű útlevél vagy betétlap alapján ta-
vasztól őszig ne tartózkodhass Farkaslakán. Amennyiben tehát útlevéllel rendel-
kezel, akkor itthoni meghívó levél alapján megszerzed az Általad óhajtott időtar-



tamra szóló betétlapot, és ennek alapján megváltod a vasúti jegyet — mert külön 
beutazási vízumra nincs szükség. Ami a helyi hatóságokat illeti, Sütő András — 
úgy is mint országgyűlési képviselő, úgy is mint tartományi pártbizottsági tag, 
úgy is mint a Központi Vezetőség nemzetiségi bizottságnak tagja — biztosított 
arról, hogy — amennyiben különleges tartózkodási engedélyre volna szükség — 
a tartományi rendőrhatóságoknál ők mindent kellő módon és időben elrendez-
nek… Most már csak azt szeretném tudni, hogyan érzed magad az utóbbi idő-
ben? Reménykedem, hogy betegséged mégis csak kienged egy kissé szorításából, 
és talán olykor-olykor már a doktorok is engedélyt adnak rövidebb-hosszabb fel-
kelésekre… Mindenesetre hamarosan ismét olyan vidámnak és gondtalannak 
szeretnélek látni, mint a fényképed a Károlyi palotában rendezett kiállításon. Lát-
tad-e Te ott magadat?... Egyébként, ha tavasszal hazajössz, máris bejelentek egy 
látogatást Farkaslakán feleségemmel együtt. Remélem, szívesen fogadsz… 

Őszinte baráti szeretettel ölel és minden jót, egészséget kíván 
Szemlér Ferenc 
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Sütő András — Tamási Áronnak 
 

Mv. 1965. szept. 1. 
Kedves Áron! 
Judith asszony átadta üdvözletedet; köszönöm, hogy megemlékeztél rólam. 

Szívből kívánom, hogy mihamarabb meggyógyulj. Ezt kívánják összes itteni hí-
veid: Győző, Miklós, és mind a többi. Amilyen makacs székely vagy, bizonyára 
most is a sarkodra állsz és egészségesen járod majd végig a szülőföldet. 

A napokban, Udvarhely felé menet, lekanyarodtam a rossz útra, be Farkas-
lakára. Vasárnap volt, szép napsütés; a gyerekek a patakban feredőztek, és úgy 
örvendeztek annak a kicsi víznek, akár a tengernek. Ágnes nénit otthon találtam. 
Jól van, azt mondja, egészséges. A szülőházba is átmentünk; magyarországi ven-
dégem le akarta fényképezni a helyet, ahol felnőttél. Öcsédet is otthon találtuk; 
másféléves-forma unokája mellett aludt a fa alatt. Őt is lefényképeztük, bár tilta-
kozott ellene, mert hogy még nem borotválkozott volt aznap. Azt mondta ő is: 
jól van, a többi valahogy eltelik. Emlegették, hogy tavaszra kellett halasztanod az 
utazást. De legalább akkor biztosan eljössz! 

Addig is, még egyszer gyógyulást kívánok; hasonlóképpen Éva is, aki azt 
mondotta volt nekem, amikor nálunk hajnalig beszélgettünk: „No lám, mikor le-
szel olyan fiatal, mint Áron!” Úgy legyen. 

Szeretettel ölel: 
Sütő András 
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Jegyzetek  
 
14. Tamási Áron — Kacsó Sándornak. Kolozsvár, 937. X. 13. 
Keleti: Keleti Újság; kolozsvári napilap. 
Jenő most közvetíteni akar Béláékkal — Szentimrei Jenő. Béláék: Jancsó Béláék, az 

Erdélyi Fiatalok és köre. 
 

15. Tamási Áron — Tompa Lászlónak. Kolozsvár, 1940. szeptember 25. 
a Miniszterelnök úrnál — Gróf Teleki Pál volt ekkor Magyarország miniszterel-

nöke. 
Kovács Laci — Kovács László (1892–1963), kritikus, szerkesztő. 
Miki dolgában — Tompa Miklós meghitt barátja volt Tamásinak. 
 

16. Kós Károly, Tamási Áron és Kiss Jenő — Tavaszy Sándornak. Ko-
lozsvár, 1944. január 14. 

Az Erdélyi Helikon állandó bizottságának utolsó ülését (feltehetően 1944. már-
cius 29-én) Kemény János kolozsvári, Múzeum u, 7. szám alatti lakásán tartották 
meg. Erről a találkozóról nem készült jegyzőkönyv; csupán Kiss Jenő hagyatéká-
ban maradt egy pár soros feljegyzés. 

 

17. Tamási Áron — Sényi Lászlónak. Kolozsvár, 1944. január 30. 
Tamási a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság ünnepi ülésén, 1944. 

február 27-én olvasta fel Valóságos költő című előadását Tompa Lászlóról. (Első 
ízben az Erdélyi Helikon közölte ez évben, a folyóirat márciusi számában.) A 
hatvanéves ünnepelt Régi út porában című versét olvasta fel ezen az összejö-
vetelen. 

 

18. Wass Albert — Tamási Áronnak. Bajorerdő, 1945. október 7. 
Éva: Wass Albert felesége. 
Magdó: Tamási Áron felesége. 
Huba: Wass Albert fia. 
 

19. Kacsó Sándor — Tamási Áronnak. Kv. 946. szept. 10. (?) 
Margitékkal együtt — Margit: Kacsó Sándor felesége. 
 

20. Kovács László — Tamási Áronnak. Budapest, 1954. május 29. 
Suli: Kovács László felesége. 
Bókay János (1839–1961), író, költő. 
 

21. Jordáky Lajos — Tamási Áronnak. Kolozsvár. 1955. szept. 6. 
Jordáky Lajos (1913–1974), szociológus, kritikus, egyetemi tanár. 
különösen örvendek, hogy ha rövid időre is itthon vagy — Tamási a háború után 

1955-ben jött haza először Erdélybe, meglátogatni beteg édesanyját Farkas-
lakán. 

 



22. Szemlér Ferenc — Tamási Áronnak. Sztálinváros, 1956. április 22. 
Tamási 1956 januárjában járt ismét itthon: édesanyja temetésére jött haza ekkor.  
A Válogatott versek című Szemlér-kötet 1956-ban jelent meg Bukarestben.  
Tompánéra vonatkozó óhajodat — Tompa László Székelyudvarhelyen élő felesé-

géről van szó. 
 

23. Kós Károly — Tamási Áronnak. Kolozsvár, 1956. május 23. 
Kovács Laciék: Kovács Lászlóék. 
Szentimrei: Szentimrei Jenő ekkoriban Marosvásárhelyt a Szentgyörgyi István-

ról elnevezett Színművészeti Intézet tanára volt. 
László Dezső (1904–1973), társadalomtudományi és egyházi író, szerkesztő. 
Mikó Imre (1911–1977), jog- és államtudományi író, szerkesztő, műfordító. 
Jancsó Béla (1908–1967), kritikus, szerkesztő, közíró, orvosi szakíró. Tamási 

leghűségesebb barátai közé tartozott. 
Nagy Géza (1914–1981), irodalomtanár, tanulmányíró, szerkesztő, műfordító. 
 

24. Tamási Áron — Kacsó Sándornak. Budapest, 1957. február 11. 
Kacsó Sándor ekkor az Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó kolozsvári szer-

kesztőségének munkatársa volt. 
Imrének — Nagy Imre festőművésznek. 
Az Ábel-trilógia „díszes kiadása” akkor nem jelent meg. 
Reméljük, ebben az esztendőben is sor kerül a látogatásra — Tamási 1956 októberé-

ben járt ismét Erdélyben; egy romániai írószövetségi küldöttség magyarországi 
látogatását viszonozta. Október 11-én a marosvásárhelyi Kultúrpalotában, az 
Igaz Szó szerkesztősége által rendezett irodalmi esten Radu Boueranu román író, 
és régi barátja, Tompa László üdvözölte az írót, aki a háború után ekkor és itt lé-
pett először közönség elé. Találkozott Kolozsvárt Kacsó Sándorral is. 

 

25. Sütő András — Tamási Áronnak. Marosvásárhely, 1957. május 5-én. 
A tervezett Évkönyv soha nem készült el; Sütő időközben visszalépett a szer-

kesztéstől. A kért és elküldött Tamási-novella sorsa ismeretlen. Ezt megelőzően 
a bukaresti Állami Irodalmi és Művészeti Kiadónál 1956 végén napvilágot látott 
az 1957-es irodalmi Évkönyv, s ebben egyetlen magyarországi író kapott helyet: 
Illyés Gyula Erdélyben című, 1956-ban írt versével. 

 

26. Bartalis János — Tamási Áronnak. Kolozsvár, 1957. május 28. 
Illés Bandi: Illés Endre (1902–1986) irodalomkritikus, aki ekkor a budapesti 

Szépirodalmi Kiadó szerkesztője volt. 
 

27. Sütő András — Tamási Áronnak. (Dátum nélkül) 
nézzek át Magdihoz — Tompa Miklós feleségéről van szó. 
Miklós: Tompa Miklós. 
Gáspár: Tamási Áron testvéröccse. 
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új lapot indítunk — 1957-ben indult meg — Sütő András főszerkesztésében — 
Marosvásárhelyt a Művészet című képeslap, aminek rövidesen folytatása lett az Új 
Élet. 

 

28. Szántó György — Tamási Áronnak. Budapest, 1957. június 10. 
Szántó György (1893–1961), író. 
 

29. Tamási Áron — Szántó Györgynek. Balatonalmádi, 1957. június 
a Jégtörő — Tamásinak a Jégtörő Mátyás című regénye 1957-ben új kiadásban je-

lent meg Budapesten. 
Adél: Szántó György felesége. 
Aliszka: Tamási Áron harmadik felesége, Basilides Aliz. 
 

30. Tamási Áron — Sütő Andrásnak. Budapest, 1957. július 10. 
Amikor sürgönyöd megérkezett, mindjárt választottam egy elbeszélést — A tervezett 

Évkönyv számára kért írásról van szó, amit Tamási elküldött Sütő Andrásnak. 
Készül egy dráma — Minden valószínűség szerint a Hegyi patakról van szó. Az 

1957-ben írt színdarab ősbemutatója azonban Tamási halála után tizenegy évvel 
volt Sepsiszentgyörgyön, Tompa Miklós rendezésében. 

Könyvednek itt komoly sikere van — A Félrejáró Salamon című Sütő-regényt említi 
itt Tamási. 

 

31. Tamási Áron — Áprily Lajosnak. Visegrád, 1958. I. 29. 
Tamási Áron ekkor Visegrádon tartózkodott; ott várta a feleségét, Alizt. 
 

32. Szemlér Ferenc — Tamási Áronnak. Bukarest, 65. 11. 22. 
Élete utolsó szakaszában — immáron betegen — Tamási azt tervezte, hogy 

huzamosabb ideig — tavasztól őszig — Farkaslakán szeretne tartózkodni, s en-
nek érdekében kérte Szemlér Ferenc segítségét is. (Szemlér ekkor a Romániai 
Írók Szövetségének titkára volt Bukarestben.) 

bejelentek egy látogatást Farkaslakán — Erre a látogatásra már nem kerülhetett 
sor: 1966 tavaszán meghalt Tamási Áron. 

 

33. Sütő András — Tamási Áronnak. Mv. 1965. szept 1. 
Judith asszony — Chirvăsuţă Judit az Új Élet szerkesztőségében Sütő András 

titkárnője volt. 
Győző: Hajdu Győző. 
Miklós: Tompa Miklós. 
Ágnes néni: Tamási testvére Farkaslakán 
Öcsédet is itt találtam — Az öccs: Tamási Gáspár. 
Éva: Sütő András felesége. 
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Gyolcsszínű lett az óriás, 
a hegy, 
mély hangú évszak 
költözött ide, 
a tél, az ismerős, 
az izmos évszakvándor, 
a nagy hidegben 
nem tétovázott sokat: 
havasi gyopár- 
jégvirágokat karcolt 
kis kunyhóm ablakára. 
 
A fenyők 
fehér cserepei alatt 
csillogó tűlevelű 
tincsek között 
kézen fogva 
muzsikálnak, 
s körtáncot járnak 
a sűrűn hulldogáló 
hópehely-virágok. 
 
A fenyveseket 
— a Hargita lantját — 
nem ember, 
s nem földöntúli lény, 
hanem a mítosz pengeti. 
Ha legény vagy, 
légy legény te is, 
vándor, 
s gyere, pengesd, 
csalogasd ki a Szent Hegy 
lelkének indítékait. 
 
Fent, 
a magasba szökkenő 


