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Illyés Gyula egy tamási vonatkozású művéről 

 

      Illyés Gyula műveiben gyakran találkozhatunk Tolna megyei településekkel. 
Nem meglepő ez, hiszen az író ezer szállal kötődött szülőföldjéhez és iskoláinak 
helyszíneihez. Munkáiban ugyanakkor nemcsak Rácegres, Ozora, Simontornya, 
Dombóvár vagy Bonyhád neve bukkan fel sokszor, de szűkebb vidékünk is. 
Talán kevéssé ismert, hogy Illyés Gyula Templomtalan torony (A tolnai Regöly 
határában) címmel versbe foglalta a somolyi templomromot, és Tamási nevét – 
ha csak érintőlegesen is – többször megörökítette. 
     Városunk neve egyik legtöbbet forgatott művében, a Puszták népében 
bukkan fel legtöbbször. A „tamási erdő” kétszer is szerepel: itt bujdosott az író 
apai nagyapja az 1848-as szabadságharcban és utána. A harmadik említés nem 
túlságosan hízelgő: „Tamásiban a lányok is borotválkoznak” – jegyezte fel egy 
paraszti költő-hírversíró egyik „művének” címét Illyés Gyula. 
      Tamási kapcsán azért szívmelengetőbb utalások is felbukkannak: a Szellem 
és erőszak című 1978-as kötet tartalmaz egy beszélgetést a 75 éves alkotóval, 
aki egy helyütt így vall: „Legfőbb álmom volt jegyző lenni Ozorán, erdész a 
tamási erdőben s tanárrá válni Szekszárdon, ez egyenesen az Olimposz tetejének 
ígérkezett.” A második világháború utáni dunántúli földosztásról szóló, 
Honfoglalók között című 1945-ös riportsorozatban pedig az alábbiakat 
olvashatjuk: „Ozora után jószerivel épp hogy elhelyezkedünk a kocsiban, s máris 
a Koppány hídján vagyunk, Tamási előtt. Gyönyörű, olaszországi táj és tavasz.” 
      Mindezt azért tartottam szükségesnek előrebocsátani, hogy lássuk: az Illyés-
művekben feltűnő Tamási-említések szinte kivétel nélkül a konkrét helyszínre, a 
tágabb szülőföld egyik, többször felkeresett településére utalnak. Van azonban 
egy olyan irodalmi részlet, ahol városunk neve átvitt értelemben tűnik fel, egy 
hirtelen gondolat kapcsán merül fel és nem a község nevén van a mondanivaló 
lényege. 
     Illyés Gyula külföldi útirajzai 1966-ban jelentek meg először összegyűjtve, 
Szíves kalauz címmel. Ennek egyik írása, az 1946-ban íródott Franciaországi 
változatok (Öt hét Párizs) az író háború utáni párizsi látogatásáról számol be. A 
Vámos című nyitó fejezet azt mutatja be, hogy az olasz-francia határon milyen 
megalázó tortúrának veti alá a költőt egy gyanakvó, rosszindulatú vámos, 
hogyan teszi próbára Illyés Gyula türelmét. Az író művészi módon fogalmazza 
meg a hivatalos személy által megalázott mindenkori hétköznapi ember érzéseit, 
akinek semmi takargatnivalója nincs, mégis hibát találnak benne. Az író 
csomagjainak feldúlása, zsebeinek kiforgatása után a vámos felteszi a kérdést: 
 
„– Miért utazik Párizsba? 
»El fogom lopni az Eiffel-tornyot. Éjfélkor Charentonnál ások egy óriási árkot, s 
a Szajnát Párizs elkerülésével egyenest Saint Cloud-nak vezetem, ami mellesleg 



rövidebb út is! Előzően azonban madzagot kötök a Szent Lajos szigetére, sőt a 
Citére, kihúzom a tengerre, aztán a tengereken, a Dunán, a Sión, a Kaposon és 
Koppányon át Tolnatamási alá vonszolom, ott majd kereshetitek.« Ilyen 
részletesen mindezt csak késôbb, esprit de l’escalier-ként1 gondoltam el, akkor 
épp csak átsuhant rajtam. Helyette ezt mondtam: 
– Szeretném látni, mi történt a franciákkal.” 
 
     Az útirajz többi részét minden érdeklődő elolvashatja, ha a gondolatban 
Tamásiba „lopott” Eiffel-torony kapcsán kedvet kapott hozzá. E rövid írás 
legyen adózás az éppen 25 éve elhunyt író emléke előtt és apró adalék a 
Tamásival kapcsolatos szépirodalmi vonatkozások ismeretéhez. 
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