
125 éve született Tamási Áron, 
a „Székely Homérosz”



„Műved a világegyetemet benövő kristály-levelű óriás fa…”







„Fenyőillatú 
remekmű” 

(Hegedüs Géza)

„Székely 
Homérosz” 

(Németh László)

***

Tamási Áron –
Homérosz?

Ábel –
Odüsszeusz?

Cél: hazatalálás, 
igazságszolgáltatás



Évfordulós újra-olvasások 
(értelmezések) 

HITEL, 2022/szeptember

Ismeretlen 
írások;

Németh László 
és Tamási Áron 

kapcsolata;
Tamási és a 

színház, 
bábszínház;

Műértelmezések

„A misztikum az emberi létezésre 
kiterjedő valóságot jelenti.” 

(Cs. Nagy Ibolya – idézet Tamásitól)

Regényeiben is visszatér a poétikai 
típusokhoz, szemléletfajtákhoz, 
értékszerkezetekhez. 

(Bertha Zoltán)

Lét és Nyelv, Beszéd és Egzisztencia 
eredendő összefüggései. 

(Páskándi Géza) 



Költőiség – valóság - misztikum

• Tamási Áron a Vadrózsa ágában kifejti: 

• a mondanivalónak megfelelő formát kereste;

• a költőiség nélküli valóság hamis, 

• a valóság fölötti poézis válasz nélkül hagyja a 
kor kérdéseit. 

• Nem a valóság és misztikum között ingázik, 
hanem a kettőt szerves egységbe oldja.

• „Nyelv az örökkévalóságban” (Falusi Márton)

• Retorizáltság és mitologizálás egysége.



„Nincs módunkban 
kitérni a hűség elől.”



A 125 éve született Tamási 
Áron „tündéri realizmusa”

Avagy: közlésforma, stílus és 
narráció költői „vegytana”

Az 1925-ös Lélekindulás (novellák), majd az 1928-
as Szűzmáriás királyfi (regény) megjelenése óta 
„keresik a helyesnek vélt utat az esztétikai leírás 
fogalmi útvesztőiben, merthogy az író egyetlen 
műve sem kínálja fel valamely vegytiszta 
stílusképlet bemutatásának kockázatmentes 
lehetőségét”. (Cs. Nagy Ibolya)







Digitális Irodalmi Akadémia – Petőfi Irodalmi Múzeum 



Egyetlen műve sem kínálja fel 
„vegytiszta stílusképlet” bemutatását?

• Ellenkezőleg: mindegyik műve a Németh 
László-féle „költői vegytan” eredménye!

• „A műben egymás felé áramló elemek úgy 
forrnak össze, hogy szétbontani őket többé 
nem lehet: magasabb egység keletkezett. 
[…] A mű nem sorakoztat, hanem kapcsol. 
A műben semmi sem marad magára, 
hanem minden valami más rész felé 
mutat. A mű sokszorosan rendezett élet.”

• Leginkább a novellák reprezentálják ezt. 



A részek tükrözik az egészet

• Az expresszív népi realista szellemű regény

• az „álomszerű fantasztikummal” (Bertha Zoltán) 

átszőtt elbeszélés

• a számos ábrázolási réteget rejtő dráma

• a népi humor kedélyvilágával vizionált színmű

• az archaikus mélységű, balladai sugallatú mese

• egyéni és kollektív sorskérdéseket faggató esszé

• verses formák, betétek, szövegekbe bujtatott vers

• Mindegyikben föltárul a műben szövődő 

kapcsolatok teljes hálója.



Szép Domokos Anna
prózaformájú versballada (Kádár Kata)

• „Négy kerek esztendőt, négy szörnyű 
esztendőt folyvást egyet omlék a világnak 
vére. A negyedik végén, őszre 
menendőben, lefeküvék patyolat ágyába 
szép Domokos Anna. Alig imádkozott, 
szépen elaluvék. Akkor elejébe tiszta álom 
jöve s abban az álomban egy fekete madár. 
S az a nagy fekete madár felszállott a 
házra, annak jobb szárnyára.”



Domináns lírai hang
(példa: A legényfa kivirágzik c. novella)

• animisztikus metafora: 

„a negyedik zajverésre […] lassú 
medvegázolásban az ablakhoz jött”

• népnyelvből vett érzéki hasonlat: 
„berzenkedik belsejében, mintha selyem 
fűszállal birizgálnák a vérét

• megelevenítő szófordulatok:

„megunta a nyakra meresztő hívogatást”; 
„lipinkázik a melle”



• fogalmi metonímia: 

„meghökkenve lesi a jövőt”

• szinesztetikus hangulatfestő árnyalatú 
szerkezet: 

„odavetvén egy ropogós köszöntést”

• atmoszférateremtő oximoron: 

„az arcokon derű villámlott át”

• többszörösen metaforikus 
megszemélyesítés: 

„a hajnal szerelmében virágzik […] 

a legényfa”



• Expresszív és idősűrítő, a belső vívódást 
költői eszközökkel, hiteles nyelvkészlet-
használattal, drámai sűrítéssel ábrázoló 
szövegrész az alábbi: 

• „Vajon kezdjek-é valamit? – tusakodott a 
setétben. Szíve erősen vert, a vér 
rózsaszínűre festette arcát, és elévillant 
egyszerre a délutáni emlék, s érezte, hogy 
most, most üti le a lábáról. Szerencsére a 
falnak támaszkodott hirtelen, s a hűvös 
érintésre helyrejött egészen.”



Lírai élethangulat (egyén és lelkiállapot); 
epikai világkép (világ és élet);
drámai morál (ember és sors)

• Tamási Áron novelláiban együttesen, 
irreverzibilis módon egymáshoz 
szervesülve jelenik meg az epikai, a 
drámai és a lírai jegy. 

• Minden történet mögött általános lét- és 
világállapotok, személyiségszituációk, 
metafizikai és egzisztenciális távlatok 
fedezhetők föl. (Bertha Z.)





Mi az a „tündéri realizmus”?

• Németh László szerint van valami irreális a 
hanghordozásában. 

• „A világot, amelyről ír, aprólékosan 
megfigyelte s mégis, amikor ír róla, kedvesen 
valószínűtlen.”

• „Tér és idő közt, irreális dimenziókban 
folynak az események.” (Ő is beleszól s 
elbölcselkedik.)

• A költészetet jelző „hangulati rugalmasság” 
révén „bármelyik pillanatban, zökkenő 
nélkül” képes átváltani „a természeti erők, 
durva férfiak harcából virágos szívek 
enyelgésibe”.



(Epilógus)

• Szabédi László (1942): Tamási Áron novellái a 
magaskultúra formavilágában jelenítik meg az 
autentikus népi műveltsége.

• Németh László (1935 – A költő és faluja): a 
székely falu nem az író képzeletének a szülötte. 

• „Amikor a vízér dombjai közt a falucska 
feltűnt, el voltam szánva, hogy azért sem látom 
benne az Énekes madárszínpadát. De mihaszna, 
ezt a falut nem Tamási költötte, elébb őt a falu 
[…]. Milyen szerencsés ez az író, gondoltam. 
Ehelyett a faluja dolgozott, s a népe lelkét 
színesre verő évszázadok.”



A tündéri realizmust megteremtő 
biblikus-látomásos (expresszív) nyelv

„És összebújtak a kerítésben a juhok, és vonított a kutya 
a megjelent csillagok felé fejjel; és állának a rengeteg 
erdők fái, mint a temető székelyek együtt; és a hegyek is 
állának, mint a nép mögött a pogány nagy idők; és ezer 
hangon muzsikált a máglya a holtnak, és szóla az Isten a 
tűznek nyelvén; és a láng legyőzé magasságával a 
hegyet, és legyőzé erejével a vizet, és tisztaságával 
legyőzé az emberi lelket.
És világosság leve éjjel a mezőben, s kiáltott a lobogó 
tűzhegy: Istenhez menyen a székely! És a félelmek 
templomában egyszerre mosolyogni kezdett a leány, s a 
máglyánál nagyobb örömtűz gyúla ki benne. Mozdult, 
mintha táncolni akarna.” (Szűzmáriás királyfi)


