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Erdélynek hagyományosan inkább elbeszélői és krónikásai voltak, mint költői, 

mintha a történelem folytonosan ismétlődő kihívásai edzették volna az epikus 
hajlamot és tradíciót. Az erdélyi memoárirodalom a magyar regény egyik forrását 
jelenti, a magyar epika karakteres változatát, amelynek prózapoétikai szerep is ju-
tott, minthogy a magyar regény jellemábrázoló és cselekményszerkesztő hagyo-
mányai részben éppen a memoárirodalomra vezethetők vissza. Kétségtelen az is, 
hogy az erdélyi magyarság önismerete, történelmi tudata is az emlékiratokban 
kapott máig érvényes kifejezést. Kemény János fejedelem, Tótfalusi Kis Miklós, 
Apor Péter, Cserei Mihály, Bethlen Miklós, Árva Bethlen Kata, Rettegi György, 
Újfalvi Sándor, Bölöni Farkas Sándor, Wesselényi Miklós, Deák Farkas és Mikó 
Imre önéletírásai vagy memoárjai az erdélyi életnek és történelemnek tartottak 
tükröt. Egyszersmind egy sajátos elbeszélő hagyományt kezdeményeztek, amely 
erősen hatott a klasszikus erdélyi magyar regényirodalomra, Jósika Miklós, Ke-
mény Zsigmond és Petelei István munkásságára. Ennek az elbeszélő hagyo-
mánynak a körében fejlődött ki az erdélyi magyar prózairodalom mély valóság- 
és lélekismerete, biztos történelmi tudata, realista ábrázolókészsége és tragikus 
írói közérzete. 

Lényegében ez az elbeszélő hagyomány alakította ki az erdélyi magyar próza 
arculatát a húszas években, a transzilvanista irodalom kifejlődése idején. A 
transzilván ideológia mindemellett nem kevés történelmi romantikával szőtte át a 
realista elbeszélő hagyományt, megpróbálván a múltba vagy a jelenbe vetíteni a 
transzilván illúziókat, s ezeknek az illúzióknak a jegyében alakítani az epikus 
anyagot. A „transzilván regény”, igaz, romantikus ábrándokat is kifejezett, esz-
metörténeti szerepe mégis az irodalmi progresszió körében érvényesült. Az erdé-
lyi népek együttélésének biztató hagyományait mutatta be, a korabeli társadalmat 
ábrázolva a „kisebbségi humánum” eszméje mellett tett hitet. 

A születő helikoni irodalom kezdetben a történelmi műfajban találta meg a 
maga feladatait. A magyar történelmi regényirodalom korabeli felvirágzásának ál-
talánosabb hatása mellett a kisebbségi tudat és önismeret kialakításának nyilván-
való követelménye hozta létre a múlt ábrázolása iránt megmutatkozó írói igényt. 
A „történeti Erdély” felfedezésének és bemutatásának vágya vezérelte a bú-
várkodást. A kisebbségi lét mögé oda kellett rajzolni a történelmi sorsot, az erdé-
lyi magyar élet hagyományait és kontinuitását, a román és szász néppel közösen 
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végzett építő munkát vagy éppen a közösen vállalt küzdelmeket. A történelmi regény 
is a „nemzetiségi önkeresés” eszköze és kerete volt, a transzilvanista ideológia a múlt 
ábrázolásában öltött alakot. 

Az erdélyi magyar történelmi regény kifejlődéséhez természetesen a húszas 
évek magyar történelmi regényirodalma — Móricz Zsigmond, Krúdy Gyula, 
Laczkó Géza magyar történeti tárgyú művei — is hozzájárultak: a hazai és az er-
délyi történelmi regények egyaránt a nemzeti élet kereteinek átalakulásával vetet-
tek számot, a kegyetlen tapasztalatok történelmi okait és tanulságait keresték, és a 
nemzeti történelem folytonosságának teremtő helyreállítására tettek kísérletet. A 
transzilvanista eszmék képviseletén túl a nagy történelmi változások tanulságai-
nak megfogalmazására törekedett az erdélyi magyar történelmi tárgyú elbeszélő 
irodalom is, a többi között Tabéry Géza Szarvasbika, Makkai Sándor Ördögszekér, 
Nyirő József A sibói bölény, Gyallay Domokos Vaskenyéren, Bánffy Miklós Fortélyos 
Deák Boldizsár memoriáléja című regényei, Sipos Domokos, Berde Mária és Kacsó 
Sándor történelmi elbeszélései. 

Így Kós Károly kalotaszegi krónikája, a Varju nemzetség (1925), amely a Beth-
len Gábor halálát követő zavaros korszakot idézte fel. Két főrangú család ve-
télkedik a hatalomért: az erdélyi Bethlenek és a magyarországi Rákócziak. A 
Varju nemzetség erdélyi patriotizmustól áthatva szolgálja a Bethleneket, hűséges 
az erdélyi gyökerekből táplálkozó politika iránt, és bizalmatlan a kívülről érkező 
hatásokkal szemben. Ahogy az erdélyi emlékírók, például Apor Péter vagy Cserei 
Mihály is gyanakvással figyelték a Királyhágón túlról érkező befolyást. Kós Ká-
roly krónikája a regionális népi tudat regénye, hőse valójában nem is Varju János, 
akinek alakja különben előtérben áll, hanem Kalotaszeg népe, a kalotaszegi táj és 
népélet, a választott otthon, a szűkebb haza. „Ezt jegyeztem fel a Varju-nemzet-
ség krónikájában — írta Kós Károly a regényről — magamnak és magunknak 
kevés szóval, egyszerűen a földet és a népet, melyet vállaltam egy életre, s mely 
cserébe engem vállalt testvérül és megosztotta velem minden drágaságát, amit 
apáitól örökölt: ezt a kalotaszegi világot, melynek mindazt köszönhetem, ami 
bennem emberi és művészi érték.”1 

A Varju nemzetség az erdélyi magyarság útkeresését ábrázolta a fejedelmi kor-
szakban, és a történelmi útkeresésről szól Tabéry Géza életrajzi regénye, a Szar-
vasbika (1925) is már a reformkori Erdély körülményei között. A transzilvanista törté-
nelmi regények általában szerepet adtak a magyar—román együttélés múltjának 
is, bemutatva a közös alkotó munka és a közös szabadságküzdelmek hagyomá-
nyait. Kós Károly elbeszélése, A havas balladás hangon mutatta be a hegyvidéki 
mócok lázadó harcát, a Budai Nagy Antal históriája pedig magyar és román jobbá-
gyok összefogását ábrázolta az 1437-es parasztháború idején. 

Valójában történeti regény, minthogy egy már lezárult korszakról ad igen gaz-
dag képet Bánffy Miklós három részből álló, ötkötetes nagyregénye: az Erdélyi 
történet (Megszámláltattál, 1935; És híjjával találtattál, 1937; Darabokra szaggattatol, 
1940), amely több évtizedes elhallgattatás után éppen az utóbbi esztendőkben 
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szerezte vissza irodalmi rangját és népszerűségét. A nagyregényt a századforduló 
magyar arisztokráciájának krónikájaként könyvelte el az irodalomtörténet-írás és 
az olvasói emlékezet. A regényíró annak idején védőiratnak szánta művét, éppen 
az arisztokrácia mellett, azzal a rendkívül kritikus képpel szemben, amelyet Ta-
mási Áron Címeresek című regénye festett az erdélyi mágnások világáról. A védő-
irat azonban — és ez Bánffy Miklós elfogulatlanságát és tárgyilagosságát dicséri 
— végül is részben kritika lett. Az író igazából kettős magatartást tanúsít az általa 
felidézett és ábrázolt társadalmi réteggel szemben. Ez a kettősség az azonosulás-
ban és a szembefordulásban van, következményei az írói világképben, illetve az 
ábrázolásmódban egyaránt megtalálhatók: a világkép szintjén az arisztokrácia ha-
gyományos eszményeinek elfogadásában, ugyanakkor életmódjának kritikai el-
utasításában, az ábrázolás szintjén pedig abban az egymást kiegészítő nosztalgiá-
ban és iróniában, amellyel Bánffy saját társadalmi osztályáról nyilatkozik. 

Ez a kettősség művészi értelemben igen gyümölcsöző volt, minthogy az író 
ilyen módon egyszerre lehetett az általa felidézett epikai világ bensőséges isme-
rője és kívülálló kritikusa, akinek személyes köze volt a tárgyhoz, amelyet leírt, 
világnézetileg, érzelmileg azonban már eltávolodott attól, emlékeinek, tapasz-
talatainak a nosztalgia és az irónia kettős fénytörése által adhatott érzelmi erőt, 
egyszersmind kritikai távlatot. Az írói szemléletnek az a kettőssége, amely az el-
beszélő és a tárgy viszonyában, következésképp az epikus kifejezés kettős — 
nosztalgikus és ironikus — intonációjában jelentkezett, Bánffy Miklós személyes 
helyzetére utal. Az Erdélyi történet írója maga is kettős kötődésben élt és dolgo-
zott: származása és családi hagyományai, vagyona és társadalmi helyzete az arisz-
tokráciához kötötték, személyes ambíciói és emberi vonzódásai, műveltsége és 
közéleti magatartása viszont eltávolították ettől a rétegtől, s a liberális polgárság 
szövetségében jelölték ki helyét. Elhelyezkedésének kettőssége mindenképpen 
erős függetlenséget eredményezett, márpedig ez a szemléleti függetlenség min-
den igazi művészi tevékenység alapvető feltétele. 

Az Erdélyi történet regényvilágát minduntalan átszövik a transzilvanista ideoló-
gia tanításai, pontosabban utalások ezekre a tanításokra. Ilyen a szövetkezeti 
gondolat, a kölcsönös magyar—román megértés eszméje vagy a sajátos erdélyi 
érdekek előtérbe állítása; valamennyit a regény politikai küzdelmekbe bocsát-
kozó, máskülönben magának az írónak az arcmását viselő főhőse: Abády Bálint 
képviseli. A transzilvanista gondolat mindenképpen alkalmas volt arra, hogy az 
Erdélyi történet írója belőle merítsen erőt és biztatást, midőn minden korábbi füg-
getlenedési törekvéséhez képest is következetesebben távolodott el az arisztok-
ráciától, és alakította ki azt a sajátos nézőpontot, amelyről még belülről szem-
lélhető a főrendűek élete, de már kritikailag mérhetők és ítélhetők meg ennek a 
társadalmi rétegnek a mulasztásai és vétkei. A nagyarányú regénytrilógia a tran-
szilván eszmék elfogadásának révén vált igazi számvetéssé, és az írói nézőpont 
eme személyes jellege következtében tarthatjuk számon Bánffy Miklós művét a 
harmincas évek magyar regényirodalmának megőrzendő értékei között. 
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A történelmi regény mellett hamarosan kialakult a társadalmi regény műfaja. Az a 
regény- és elbeszélésirodalom, amely a nemzetiségi népéletet ábrázolta. Kós Károly 
Kalotaszege (1926) a kalotaszegi népi élet történelmi múltját és korabeli kereszt-
metszetét mutatta be. Nyirő József Jézusfaragó ember (1924) és Kopjafák (1933) című 
elbeszéléskötetei, valamint Isten igájában (1926) és Uz Bence (1933) című regényei nagy 
szeretettel és eredeti humorral idézték fel a székely falvak életét. Tamási Áron első 
novelláskönyve, a Lélekindulás (1925) nagyrészt Amerikában készült, s a hazavágyó, 
hazakészülő író szülőföld iránt érzett szeretetét szólaltatta meg. Költői erővel, a 
népmesék és népballadák elbeszélő s szerkesztő hagyományai nyomán fejezte ki a 
székely nép küzdelmes sorsát, élniakarását és reményeit. Tamási a nemzetiségi iroda-
lom plebejus törekvéseinek adott hangot, és a magyar népábrázolásban is új utat nyi-
tott, a romantikus népi zsáner és a naturalista társadalomkritika után a költői realiz-
mus képviselője volt. Az első novellák általános sikere után gyorsan következtek to-
vábbi művei: a Szűzmáriás királyfi (1928), a Hajnali madár (1930), majd klasszikus al-
kotása, az Ábel három kötete (1932–1934). 

Az Ábel az erdélyi magyar irodalom bizonyára leginkább népszerű műve lett, 
nemcsak jelképpé magasodó hőse miatt, akinek alakjában az író a székely nép 
életrevalóságát és önbizalmát fejezte ki, hanem költői realizmusa következtében 
is. Költészet és valóság: talán ez a kettő adta a Tamási-regény igazi varázsát, egy-
szersmind művészi karakterét. Nem csak az író szándéka következtében, nem 
csak morális megfontolások miatt. A költészet és a valóság szerves egységének 
létrehozása a két háború közötti elbeszélő irodalom törekvései közé tartozott. 
Szerb Antal a „hétköznapok és csodák” jegyében írta le a modern prózairodalom 
egy egész irányzatát.2 Francia és angol regényírók a „csodát” hozták el a „hétköz-
napok” közé, a költészet révén adtak új értelmet a valóságnak. Tamási Áron mű-
ve az övékével rokon. Midőn, talán nem is tudván a modern európai próza költői 
törekvéseiről, csodába, mítoszba, egyszóval költészetbe burkolta a szegényes, di-
dergő székely hétköznapokat, a kor egyik nagy elbeszélő igényét valósította meg. 
Az epika költője a magyar regény és novella megújítója lett. 

Tamási mellett Kacsó Sándor ábrázolta legnagyobb írói erővel és hiteles rea-
lizmussal a székely paraszti világot. Utoljára még megkapaszkodunk (1925) című el-
beszéléskötete szigorúbb tárgyiassággal vetett számot a nemzetiségi szegénység 
gondjaival. Kacsó már a romániai magyar „valóságirodalom” (Nagy István, Asz-
talos István, Bözödi György és Kurkó Gyárfás) későbbi eredményei felé nyitott 
utat. A havason élő emberek küzdelmes életét mutatták be Kemény János Kákócz 
Kis Mihály (1929) és Kutyakomédia (1934) című regényei. 

A születő erdélyi magyar regénynek volt egy „városi” ága is, amely az értelmi-
ségi és kispolgári rétegek elemző ábrázolását végezte el. Voltaképpen ebben a 
„városi” regényben folytatódott az erdélyi próza Tolnai Lajos, Petelei István és 
Thury Zoltán által kezdeményezett „oroszos” vonulata, amely mind teljesebben 
és mélyebben tárta fel a városi kisember lelki világát és életmódját. Petelei elbe-
szélő művészetéhez tanítványa, Kovács Dezső kapcsolta a helikoni prózát; az 
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Apostolok és csavargók (1924) novellái együttérzéssel keltették életre a kisvárosi tár-
sadalom kallódó embereit. Hasonló sorsokat ábrázoltak a korán meghalt maros-
vásárhelyi Balogh Endre Hajótöröttek (1922) és Mesét írok neked (1925) címmel 
megjelent kisregényei és elbeszélései. Az átélt háborús szörnyűségekkel vetett 
számot Kuncz Aladár híres önéletrajzi regénye, A fekete kolostor (1931), amely a 
korabeli európai irodalom színvonalán vetett számot az első világháború ember-
telen következményeivel, s elemző módon vizsgálta meg annak az írástudó ér-
telmiségnek a helyzetét, aki minden indok és vétség nélkül kerül a háborús erő-
szak pokoli bugyraiba. 

Sipos Domokos Istenem, hol vagy (1922) és Vajúdó idők küszöbén (1928) című 
novelláskötetei Gorkij és az expresszionista próza hatását mutatva keltették élet-
re a háborús és forradalmi idők erdélyi eseményeit, tömegmozgalmait. A kastély-
tető fellángol és Templomrabló című elbeszélései expresszív lendülettel mutatták be a 
társadalmi feszültségeket. A forradalmi idők ábrázolását adta a torzóban maradt, 
a KELETI ÚJSÁG 1925-ös évfolyamában közölt Gátszakadás című regénye is. 
Szántó György ugyancsak az expresszionizmus vonzásában kezdte írói pályáját, 
Sebastianus útja elvégeztetett (1924) című regénye, A kék lovas (1924) című elbeszé-
léskötete személyes útkeresését fejezte ki, azt a küzdelmes folyamatot, amelynek 
révén a háborús sérülése folytán megvakult fiatal festő ismét megtalálta az élet-
ben a helyét. Egyszersmind a háborút és forradalmat átélt értelmiség közérzetét 
és eszmei tájékozódását mutatta be. Különösen kéziratban maradt s csak a má-
sodik világháború után kiadott lázadó hangú regényében, Az ötszínű emberben ér-
vényesült ennek az eszmei tájékozódásnak a végső következménye: az író vonzalma 
a szocialista ideálok iránt. A helikoni széppróza „oroszos” vonulatát jelezték Ka-
rácsony Benő kisvárosi regényei: a Pjotruska (1927) és az Új élet kapujában (1932) 
is. A kolozsvári író regényeit, különösen a Napos oldalt (1936) leleplező irónia és 
bölcs humor szőtte át. 

Ezek a regények érzékletes és árnyalt képet adtak az erdélyi magyar kisváros 
társadalmáról vagy a nemzetiségi értelmiség törekvéseiről, a transzilván eszmék 
azonban csak távolabbról éreztették bennük hatásukat. Mindenekelőtt abban, 
hogy ők is vállalták a „kisebbségi humánumot”, a nemzetiségi és világnézeti tole-
ranciát. Más regények közvetlenebbül vállalták a transzilván eszmények képvise-
letét. Így Ligeti Ernő Föl a bakra (1925) című regénye az erdélyi magyar közép-
rétegek megváltozott életét ábrázolta, s a tevékeny munkában jelölte meg a nem-
zetiség fennmaradásának zálogát. Berde Mária Földindulása (1924-ben írta, 1931-
ben jelent meg) a földbirtokreform után kialakult helyzetet mérte fel, s a nemze-
tiségi létbe való beilleszkedés, a cselekvő kisebbségi élet mellett nyilatkozott. Má-
sik regénye, a Szentségvivők (1935) a nemzetiségi irodalom születésének történetét: 
a marosvásárhelyi ZORD IDŐ körül zajló küzdelmeket dolgozta fel. Makkai 
Sándor Holttenger (1923) című regénye egy mezőségi falu életének rajza során fej-
tette ki a konzervatív reformizmus eszméit. Molter Károly a Metánia Rt (1929) 
című szatirikus regény után írta Tibold Márton (1937) című művét, amely regényes 
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önéletrajzban számol be arról, hogy egy bácskai német anyanyelvű fiatalem-
berből miként lesz magyar író, aki az erdélyi kisebbségi életben találja meg a ma-
ga igazi otthonát és hivatását. 

A transzilván eszmékkel kialakuló belső vitában született Kacsó Sándor Vak-
vágányon (1930) című regénye, amely az európai modelltől eltérően fejlődő romá-
niai társadalom éles kritikáját adta, s a magyar és román dolgozók testvéri össze-
fogása mellett emelte fel szavát. Kacsó Sándor elutasította azt az osztálybékét, 
amelyet a transzilván ideológia konzervatív reformokra törekvő változata hirde-
tett, s leplezetlenül mutatta be az erdélyi társadalom szociális feszültségeit. Ta-
mási Áron Címeresek (1931) című regényében is a megalkuvást nem ismerő tár-
sadalombírálat öltött alakot. E két regény igazából már nem is tartozott a heli-
koni elbeszélő irodalom körébe, hiszen ugyanazt hirdették, mint a harmincas 
években kibontakozó baloldali „valóságirodalom”. Azt ugyanis, hogy a nemzeti-
ségi életet és politikát nem a „történelmi” osztályra és a középrétegekre, hanem a 
dolgozó osztályokra kell építeni. 

A nemzetiségi irodalom hőskorában azonban még többnyire az „erdélyi gon-
dolat” hatotta át a születő prózai műveket. Néhány regény és elbeszélés határo-
zottan arra vállalkozott, hogy epikus keretbe foglalja a transzilván ideológiát. E 
transzilván „irányregények” közé tartozik Kuncz Aladár és Tabéry Géza egy-egy 
munkája. Kuncz Aladár Felleg a város felett (1931) című regénye a vidéki város rea-
lista ábrázolásának indult. Két társadalmi réteget mutatott be, a vidéki értelmiség 
különc típusait és a vidéken élő arisztokráciát. A választott (s részben önéletrajzi 
elemekből kialakított) hős: Szentgyörgyi Tamás a polgári radikalizmus eszméit 
képviseli, s éles kritikával fordul az arisztokrácia konzervatív életvitele ellen. A 
bírálat azonban csakhamar elhalványodik, a realista társadalmi regényből ro-
mantikus szerelmi história lesz. Időközben ugyanis Szentgyörgyi Tamás radika-
lizmusán felülkerekedtek a transzilván illúziók, a társadalmi osztályok és világ-
nézetek békés összefogásának gondolata. Kuncz Aladár már nem radikális elve-
ket hirdetett, hanem békés kiegyezést, politikai kompromisszumot a reformista 
arisztokrácia és a progresszív értelmiség között. „Aki itt — olvassuk — valamit 
csinálni akart, annak számolni kellett minden érdekkörrel, a legnagyobbtól a leg-
kisebbig. És aki már tudott és akart annyi különböző kis embercsoportot meg-
mozgatni, az ügy mellett vagy ellen megnyilatkoztatni, az meg is valósíthatta, bé-
késen bele is vihette a közélet kincstárába azt, amit akart. Az ellentétek ügyes ki-
egyensúlyozásán alapszik a társadalmi élet, kedves igazgató úr. Így tanítja ezt en-
nek a kis országnak történelme. Erdély a maga soknyelvű, sokfajtájú, sokvallású 
és sokmeggyőződésű népe számára mindig meg tudta találni a békés együttélés 
lehetőséget. Jöhetett ide tatár, török vagy osztrák, jöhettek ide az egyvállásúak 
véres kezű apostolai. Közéleti bölcsességünk minden erőszakon ki tudott fogni. 
Mi megmaradtunk sokszínűeknek és sokalakúaknak, mint amilyen maga az élet. 
Az ő egységet parancsoló erőszakuk pedig elillant, elfoszlott, mint valami sötét 
rémálom…”3 Kuncz Aladár korábban a polgári radikalizmus híve volt, a kisebb-
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ségi lét nehéz körülményei között azonban úgy látta, vállalnia kell a kompromisz-
szumot, meg kell fékeznie társadalombírálatát. A transzilván ideológia ebben az 
esetben a regény belső epikai logikája ellen hatott. 

Tabéry regénye, a Tűzmadár (1926) jelképes értelmű fantasztikus regény, amely 
egy képzelet teremtette országban, Kékes-földön játszódik, és a többségi nemzet — 
a liburok — és a nemzeti kisebbség — a gitánok — viszonyát ábrázolja. A libur po-
litikusok elnyomó nemzetiségi politikával próbálják beolvasztani a gitánokat, a gitán 
pártemberek pedig egymás ellen acsarkodva mulasztják el kötelességeik teljesítését. 
A nemzetiségi küzdelmek kiábrándító világából mégis nyílik kivezető út: a két nép 
sohasem gyűlölte egymást, kölcsönös megértésük a jövő záloga lehet. A szimbolikus 
mese értelme nyilvánvaló, Tabéry a román—magyar együttélés kérdéseit vetette fel, 
s ítéletet mondott mind a román, mind a magyar uralkodó osztályok nacionalizmusa 
felett. „Nem a többségi vagy a kisebbségi népeket kritizálom — szögezte le —, ha-
nem azokat a politikusokat és közéleti konjunktúra-férfiakat, akik a jó hazafiság jel-
szava alatt saját érdekeik előbbre vitelére törekednek. […] Azt akarom kifejezni, 
hogy igenis van rá mód, hogy az emberies, haladó politikával a jelen antagonizmusát 
a kisebbségi és többségi népek közül egyszer s mindenkorra kiküszöböljük. A Tűz-
madár az általános emberi megértés felé mutatja az utat szárnycsapásaival…”4 
Tabéry Géza meseszerű „kulcsregénye” a nemzeti gyűlölködést utasította el, s a bé-
kés együttműködés távlatának felrajzolásában a transzilvanizmus haladó eszmé-
nyeinek adott szerepet. 

A transzilvanista eszmények az együttélő népek: magyarok és románok testvé-
riségét hirdették, s ez mindenképpen az „erdélyi gondolat” progresszív szerepé-
nek igazolása volt. E „transzilván testvériség” kivételes költői erővel szólalt meg 
Tamási Áron Erdélyi csillagok (1929) című elbeszélésében. Két ifjú ember: egy 
székely leány és egy fiatal román csendőr kivirágzó szerelméről, ennek a szere-
lemnek az akadályairól s a fiatalok tragikus pusztulásáról szól története. Az író 
mint megfigyelő és kommentáló személyesen kíséri végig az eseményeket. A szé-
kely leány és a román fiú találkozása kezdetben aggodalommal tölti el, úgy érzi, 
neki, a székely férfinak meg kellene oltalmaznia a népéből való leányt az idegen 
közeledésétől. Ebbe az érzésbe okvetlenül belejátszik az a tény, hogy a román fiú 
csendőr, vagyis az elnyomó államhatalom fegyveres képviselője. Aztán ahogy 
töpreng, mégis megszületik benne a belátás, a felismerés: „Ama leány nem szé-
kely leány volt. És ama katona nem román katona volt. Hanem emberek voltak 
mind a ketten, akiknek nem az parancsoltatott, hogy származásukkal büszkélked-
jenek, hanem az, hogy szaporodjanak és népesítsék be emberrel a földet.”5 Ta-
mási úgy látta, hogy az erdélyi szerelmesek, felülemelkedve a nemzetiségi válasz-
falakon, a humánum körében találhatták meg egymást. Ez a gondolat vezette el 
az erdélyi népek testvériségének eszméjéhez. A székely leány és a román fiú el-
lenséges indulatokkal megküzdő őszinte szerelmén tűnődve fejtette ki a maga 
transzilvanizmusát: „Akkor egy reggel, nem tudom honnan és hogyan, az a szó 
jött a számra: Erdély. Többször elmondtam magamban, s mindinkább olyan lett 
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ez a szó, mint egy óriás hajó, amelyre fel lehet szállni, s amellyel új partot is lehet 
érni talán. Éreztem, hogy élet kezd áramlani a tagjaimban ismét. Új gondolat 
napja sütött a szemeimbe, az erdélyi gondolaté! Új utat láttam az emberi szívhez, 
s ez az út az erdélyi út volt.” 

Ezen az „erdélyi úton” közeledett a két fiatal szerelmének megértéséhez, az 
„erdélyi gondolat” jegyében fogadta szeretettel a székely leány és a román fiú 
kapcsolatát. A transzilvanista megbékélés eszméje azonban, tudta ezt Tamási is, 
nem diadalmaskodhatott könnyen. Az Erdélyi csillagok sem idill lett, ellenkezőleg, 
tragédia, ám a két szerelmes kegyetlen halálának, mint minden igaz tragédiának, 
katarzisa volt: korai pusztulásukban is a két erdélyi nemzet megbékélésének 
ügyét képviselték, ennek az ügynek lettek vértanúi. Tamási Áron részvéttel és 
szeretettel beszélte el kényszerű vértanúságukat; a humánus értékek megvaló-
sulásában látva a nemzetiségi megbékélés zálogát. 
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