
Tamási Áron szülőhelyén  

Székelyföld legszebb hegyének lábánál, a Hargita-fennsík és az Udvarhelyi-dombvidék 

találkozásánál bújik meg egy völgy, a Fehér-Nyikó völgye. Ennek a völgynek két jelentős 

faluja Farkaslaka és Szentlélek.  

Az itteni falvak népét Tamási Áron regényei és elbeszélései tették ismertté. A Fehér-Nyikó 

völgyében, annak legfelső szakasza mentén, a 953 m magas Gordon-tető nyugati előterében, 

540-580 m magasságban települt Farkaslaka, mely Székelyszentlélekkel szinte összenőve, 

hosszan elnyúlva fekszik a völgyben. 

 Farkaslaka egyik látnivalója a helyi római katolikus templom, mely 1842-1848 között épült a 

falutól nyugatra emelkedő 581 méter magas Templom-dombon. A templom védőszentje 

Nepomuki Szent János, tornya pedig 38 m magas. De nem a templom miatt állnak meg itt a 

kirándulóbuszok, hanem amiatt, hogy Farkaslaka a magyar irodalom egyik zarándokhelye, s 

itt a templom tövében nyugszik Tamási Áron székely író, a XX. századi magyar irodalom 

egyik meghatározó alakja. A farkaslakai emlékkő Szervátiusz Jenő és fia, Tibor alkotása 

1972-ből.  

 

Tamási Áron itt született 1897. szeptember 19-én, eredetileg Tamás János néven, Tamás 

Dénes és Fancsali Márta gyermekeként. 1904-től itt Farkaslakán járt elemi iskolába, majd 

1910-től a székelyudvarhelyi katolikus főgimnázium tanulója lett, aztán pedig jogot tanult a 

kolozsvári egyetemen. 1923 júliusában, huszonhat éves korában kivándorolt az USA-ba, ahol 

banktisztviselőként is dolgozott. 1923-1925 között New Yorkban élt, kis ideig Chicago 

mellett, majd végül a nyugat-virginiai Welchben. Innét települt haza Kolozsvárra 1926 

májusában, ahol rövid időn belül az egyik legnépszerűbb író vált belőle. 



Regényei és novellái közül kiemelkedik az Ábel-trilógia: Ábel a rengetegben, Ábel az 

országban, Ábel Amerikában, továbbá a Jégtörő Mátyás, a Szűzmáriás királyfi stb. Önéletrajzi 

írásai a Szülőföldem, a Virrasztás, a Vadrózsa ága, a Bölcső és bagoly. Stílusára jellemzőek a 

székely nyelvjárási kifejezések és a metaforikus kifejezésmód, műveit áthatja a székely 

szellemiség. Tőle származik a szállóigévé vált híres mondat: „Azért vagyunk a világon, hogy 

valahol otthon legyünk benne”. 

Tamási 1966. május 26-án hunyt el Budapesten, majd június 10-én helyezték örök 

nyugalomra Farkaslakán. Érdekesség, hogy a nagy székely író holtteste tévedésből megjárta 

az ország déli részét, a Zsil-völgyi Lupény (Lupeni) városát is, a hatóságok ugyanis 

összekeverték azt Farkaslaka román nevével (Lupeni). 

 

Erdélyi utunk során ellátogattunk Tamási Áron sírjához, s megkoszorúztuk az emlékművet. 

Idén pedig, irodalomórákon találkozunk legismertebb alakjával, Ábellel. Kíváncsi vagyok, 

milyen élmény lesz! 
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