
M
int sok szé-
k e l y u d v a r -
h e l y i n e k ,  
számomra is 
megadatott, 
hogy néhány 

alkalommal elbeszélgethessek 
Bakk Sárával. A kétezres évek 
elején néha bejárt az Udvarhelyi 
Híradó szerkesztőségébe, de az is 
megesett, hogy jómagam a Beth-
len utcai ház hangulatos kertjé-
ben kávéztam az idős asszonnyal. 
Fogtam a kezemben Tamási tollát, 
amit az általa „négylevelűeknek” 
hívott Bakk családnak adott, hogy 
Sára azzal írja meg emlékiratait, 
láthattam a szobában azt a per-

zsaszőnyeget, amit Csanády Za-
lán, a Székely himnusz szövegíró-
jának édesapja készített egykor, 
és 1966. június 10-én az került Ta-
mási koporsója alá, az azt szállító 

teherautóra... És beszélgethettem 
vele nagyon sokat. 2010 késő ta-
vaszán terveztem, hogy kibőví-
tett emlékiratainak megjelenése 
kapcsán hosszabb interjút készí-
tek vele, ám sajnos egy utamról 
hazatérve az Oláh István akkori 
kollégám által megírt, igen szép 
nekrológ fogadott az újságban.    

 „Magát szereti az Isten, maga 
tudja, én meg látom” – emléki-
ratai szerint ezt a szép mondatot 
Tamási Áron mondta Bakk Sára 
orvosnőnek, aki megfogadva az 
író tanácsát és megfogva az em-
lített tollat, a rendszerváltás után 
papírra vetette emlékeit.

A Hazulról haza – Székelyud-
varhelyről Székkutasra című me-
moár 1997-ben jelent meg először 
magánkiadásban, majd 2009-ben 
annak kibővített változata is nap-
világot látott a Kriterion kiadónál. 
Abban az évben a Marosvásárhe-
lyi Könyvvásáron volt a bemuta-
tója. „Minden sora kordokumen-
tum” – ezzel a címmel írt cikket 
Jakab Árpád a könyvről az Udvar-
helyi Híradó 1997. szeptember 16-
ai lapszámában.

A könyv 300 oldala tömény 
hely- és kultúrtörténelem, egy-
szerre család- és közösségtörté-
net. A Bakk családnak ugyanis 
nem akármilyen szerepe volt Szé-

kelyföld kultúrájának megőrzé-
sében: ma is álló Bethlen Gábor 
utcai házukban vagy homoród-
fürdői villájukban a legnehezebb 
időszakokban, a negyvenes-ötve-
nes-hatvanas években a magyar 
kultúra olyan nagyságai fordultak 
meg, mint Tamási Áron, Móricz 
Zsigmond, Féja Géza, Németh 
László, Tompa László, Nagy Imre 
festőművész vagy az akkor még 
„fi atalabbnak” számító Kányádi 
Sándor és Sütő András. Utóbbiról 
– felismerve leendő írói nagyságát 
– azt mondta Tamási Bakkéknak 
1957-ben: „Erre a fi úra vigyázza-
tok”. Bakk Takács Sára szerepe 
azonban túlmutatott az írói közös-
ség összetartásán: Tamási Áron 
1966-ban bekövetkezett halála 
után ő volt az, aki megszervezte a 

koporsó hazahozatalát Budapest-
ről és a farkaslaki temetést.

A „négylevelűek”

A Bakk családról sok írott anyag, 
visszaemlékezés maradt fenn, 
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A címként adott kifeje-
zést Tamási Áron írta 
naplójába Bakk Elekné-
ről a hatvanas években. 
Dr. Bakk Takács Sára, 
a Magyarországról 
Székelyföldre került 
orvosnő személye meg-
kerülhetetlen Székely-
udvarhely városának 
hely- és kultúrtörténe-
tében. Pontosan tíz éve, 
2010. június 21-én, 88 
éves korában hunyt el. 
Emlékező írásunk sa-
ját élmények, egykori 
újságcikkek, valamint 
életében megjelent 
emlékiratai, a Hazulról 
haza című kötet alapján 
készült.

AZ ÁTÜLTETETT ALFÖLDI AS

A Bakk család háza Szé-
kelyudvarhely városában 
az irodalom, a művésze-
tek, és így a nemzeti 
gondok otthona volt.

Tamási Áron testvéreivel és a Bakk 
családdal utolsó farkaslaki látogatásán

A későbbi orvosnő tablóképe 
a hódmezővásárhelyi 
gimnáziumban

#Dr. Bakk Takács Sára




