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A TÖMÖRKÉNY-SOROZAT PROBLÉMÁIRÓL 

T Ö M Ö R K É N Y I S T V Á N : H A J N A L I SÖTÉTBEN 

Elbeszélések 1905—1910. Saj tó alá rendezte Czibor János. Bp. 1958. 510 1. Szépirodalmi 
Könyvkiadó. [Tömörkény István összegyűjtött művei 4. kötet . ] 

Negyedszázaddal ezelőtt Or tu tay Gyula lényeges megállapításaiban máig időtálló 
Tömörkény-monográfiát azzal kezdte, hogy az Üj Idők 1930-ban az „elfelejtett í rók" között 
idézte az alig másfél évtizeddel előbb elhunyt szegedi írót. Akkor Tömörkény valóban az 
elfeledett írók közé tar tozot t . 1945-ig nem is változott lényegesen irodalomtörténeti sorsa: 
Or tu tay említett tanulmánya (1934), egy kötet hírlapokból összegyűjtött elbeszélés (Rónasági 
csodák. Szeged 1943), a Gerendás szobákból ú j kiadása (Bp. 1943.), három színjátékának együttes 
kinyomatása (Szeged 1942.) — ennyi mindössze, ami történt .* S bár Or tu tay monográfiája 
sokat t e t t azért , hogy Tömörkény helyét irodalmunk történetében kijelölje, igazi népszerűségét 
csak a fölszabadulás utáni esztendők hozták meg, mintegy szentesítve az irodalomtörténészi 
ítéletet. Az egyre-másra megjelent válogatások (Szirtesek a partok. 1946; Kétkezi munkások. 
1952; Vándorló földek. 1952; Válogatott elbeszélések. 1953; Föltetszik a hajnal. 1955; A ravasz 
Kabók. 1955) kelendősége megmuta t ta , hogy Tömörkény írásművészete az ú j olvasóközön-
ségben nagyobb visszhangot kelt, mint valaha. Joggal sürgettük tehát (vö. pl. IT. 1954. 254) 
összegyűjtött művei sorozatának megindítását. A Szépirodalmi Könyvkiadót dicséret illeti 
a vállalkozásért, melynek gyümölcseként immár a sorozat negyedik kötetét t a r tha t juk 
kezünkben. Elismerés jár Czibor Jánosnak is, aki az imént fölsorolt, fölszabadulás utáni 
Tömörkény-kötetek többségét is gondozta, s az író szellemi hagyatékának ápolásával, kul tu-
szának szolgálatával méltán érdemelte ki a sorozat szerkesztői megbízását. Mindjárt itt 
kell azonban megmondanom, hogy az első kötetek igen nyugta laní to t tak: amint 
erre Madácsy Lászlónak A tengeri városról (1956) megjelent bírálata r ámuta to t t 
(Tiszatáj 1956. október), a sorozat első kötetének válogató rostája szerfölött „nagy lukú" 
volt; aránytalanul sok írás áthullott ra j ta ! Mindenekelőtt túlságosan nagy időszakaszt ölelt 
föl az első kötet — 12 esztendőt, s ez még akkor is sok, ha a pályakezdés próbálkozásait , 
zsengéit természetszerűen könnyebben elhagyjuk, mint a- későbbi érettebb elbeszéléseket. 
De ennek számontartásával sem ér thet tünk egyet az olyasféle aránnyal , mely szerint a mintegy 
460, e korban írott elbeszélésből, rajzból csupán 70-et tar ta lmaz A tengeri város! (Ebből 
41 megjelent korábbi kötetekben, Tömörkény életében, 9-et azóta közölt Czibor említett 
válogatásaiban, s csak 20 olyan akadt , mely kötetbe most került először.) 

A második és harmadik kötet válogatása már megnyugtatóbb. A Szent Mihály a jégben 
(1957) és az Új bor idején (1958) mindenekelőtt csak négy-négy év termését öleli föl (1897— 
1900; 1901 — 1904) s — különösen az utóbbi — már lényegesen több olyan elbeszélést men t 
bele Tömörkény művészetének Noé bárkájába , mely eddig csak napilapok, folyóiratok hasáb-

* Megemlíthetek még egy kevéssé ismert k iadványt , mely az írónak 22 elbeszélését t a r t a lmazza : 
Tömörkény Is tván: Subavásár és más elbeszélések. Berthe Nándor előszavával. Arad, 1944. 
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]aín rej tezett . A mostani, negyedik kötet — mely a megritkuló közlések miatt az időszakaszt 
ismét megnövelte hat esztendőre (1905—1910), anélkül azonban, hogy ezzel együtt szelektált 
volna — már nem ád okot e téren aggodalomra: ennek a hat évnek szépprózai terméséből 
— mint Czibor maga mondja (499) — egyetlen darabot sem kellett elhagynia vázlatosság, 
gyengébb — csupán hírlap-színvonalú — kidolgozás vagy témaismétlés miat t . Ez akkor is 
megnyugtató , ha közben érezzük, hogy a sorozat így kissé egyenetlen, következetlen. Hiszen 
•éppen A tengeri város másik ismertetője, Vargha Kálmán állapította meg meglepetéssel 
— és joggal —, hogy a kötet egyik legfőbb tanulsága: az első két esztendő zsengéi után a 
többi tíz év termése méltó a későbbiekhez, s ezt kiválóan bizonyítja az is, hogy — amint 
ezt szintén A tengeri város mu ta t t a meg szembeötlően — a későbbi kötetek néhány közismert 
nagy novellája is éppen ennek az időnek gyümölcse (IT. 1957. 242). Meggyőződésünk, hogy 
ha a sorozat újrakiadására kerül sor — s ez néhány év múlva bizonnyal időszerűvé válik 
— az első két-három kötetet megbővítve kell közrebocsátani. 

* 

Rátérve most már az ismertetendő kötetre, Czibor statisztikája szerint a kötet 76 
Írásából 44 megjelent Tömörkény életében köteteiben (28 ebben az időszakaszban, 16 az 1910 
utáni kötetekben), 11 megjelent a posthumusz gyűjteményekben (Célszerű szegény emberek. 
1922; Rónasági csodák. 1943), és 21 most került először kötetbe (504). A közlés módszerével, 
a szigorú időrenddel egyetértünk, nem lát juk megokoltnak még azt sem, hogy a javí tot t , 
erősebben átdolgozott írásokat nem az első közlés, hanem a javí tot t változat megjelenésének 
időpontjában közli (504). 

Zavaró, hogy a kötet fölcseréli a Fekete emberek a föld alatt és a Földbúvárokról című 
írások sorrendjét . Ennek következtében nem ér t jük, ha az első helyen közölt elbeszélésben 
az író arról ír, hogy „még mindig" ássák a földet (461), s azt sem, hogy a „ lá tó lányt" az író föl-
ismeri (462). Mindez csak akkor világosodik meg, amikor az utána következő, de időben előbb-
revaló másik novellából értesülünk az előzményekről, például arról, hogy félig tréfából 
éppen az író adja az ötletet a kincsásóknak: a sikerhez „ lá tó lány" , szűzlány kell! (471). 

Az utószó jól összegezi a szóban forgó hat esztendő publikációs kérdéseit, kiadás-
tör ténetét , és figyelemre méltó, amit a Singer és Wolfner-cég kedvezőtlen hatásáról — ismé-
telten — kifej t , az író ez időben megjelent kötetei kapcsán. Meggyőző, amit erről mond, 
különösen azt a nézetét helyeselhetjük, amit az író öncenzúrájáról vall, mert ezzel elhárítja 
a vulgarizálás veszélyét, a kiadó közvetlen belenyúlásának tetszetősebb, de aligha valószínű 
föltételezését (500—501). Egyben példa ez arra is, hogy Tömörkénynek a korabeli néplátáshoz 
való kötöttségét tényszerűben lássuk. Túlzottan egyértelműnek tar tom ugyanis, ami t erről 
Benedek Marcell (lexikonában) és most Vargha Kálmán vall: szerintük Tömörkénynél 
már teljesen elhalványult a patriarchális-idilli népszemlélet (IT. 1957. 242). Azt hiszem, még 
Móricznál sem egészen, mint ahogyan a fa lukutató irodalom, a népi írók műveiben is együt t 
van e ket tő: a kemény parasztsors sötét színű, komor ábrázolása, és a népélet egyszerű derű-
jének sokban eszményített bemutatása. Németh László mondat ja igen szellemesen a Pusztuló 
magyarok józan mérnökével a mesék szépségén lelkendező s ugyanakkor a parasztság bajain 
kesergő néprajzosnak: ,,A te meséd meg a te veszedelmed — ugyanaz a személy." (Társadalmi 
drámák. 1958. 2. k. 358.) Ebben a megfogalmazásban szimbólumát érzem annak a kettős-
ségnek, amely mindenfaj ta parasztszemléletben — még Veres Péterében is — más-más ötvözeti 
a rányban , de megvan, s amely végső fokon a valóság legbensőbb ellentétességében talál ja 
magyarázatá t . 

Ez a kötet is Tömörkény e jellegzetes parasztlátását bizonyítja. Or tu tay a „személytelen 
beolvadás t" t a r t j a (i. m. 67.) e látásmód sajátos vonásának, s jobb terminus híján elfogad-
h a t j u k ezt, ha ezen azt a közbülső álláspontot akar juk érteni, amely Mikszáth és Gárdonyi 
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rokonszenvező, de kívülről szemlélő a t t i tűd je , és Móricz vagy mondjuk Veres Péter belsőleg 
átél t , azonosult szemléletmódja közé esik. ( A két pólust természetesen szintén nem szabad 
mereven értelmeznünk, a fölsorolt nevek között is jelentős eltérések, sajátosságok vannak !) 
Ha csak fölületesen is összevetjük pl. Tömörkény és Veres Péter parasztjai t , méltán álmélkod-
ha tunk a különbségen, sőt ellentéteken. Melyik az igazi magyar paraszt: Tömörkényé vagy 
Veres Péteré? A maradi, babonás, várostól tar tó , urakkal csínján bánó, alázatos, de ravaszkás, 
csöndesen és kicsit tudálékoskodón tréfálkozó, „telektálózó" tanyai vagy az úri világgal 
egyre harcosabban szembefeszülő, racionális, „r ideg" kisparaszt? Veres Péter — ez sem véletlen, 
hanem éppen ebből a szemléleti ellentétből következik — nem szereti Tömörkényt , paraszt jai t 
nem érzi hiteleseknek, magyaroknak. Pedig szerény véleményem szerint a magyar paraszt 
olyan is, mint amilyennek Tömörkény rajzolta s olyan is, mint Veres Péter műveiben. A különb-
ségnek jól megragadható okai vannak. Az egyik történeti: Tömörkény parasztjai voltaképpen 
a századforduló paraszt életformájának emberei még, Veres Péter pedig inkább a Horthy-
korszak parasztságát rajzolja, még akkor is, ha korábbi időbe helyezi őket. A másik tényező 
talán ennél is döntőbb: Tömörkény alakjai a szegedi tanyák viszonylagosan független, földes-
ura t soha nem ismert kisparasztjai , városi bérlői, tanyásai, kapásai, míg Veres Péter parasztjai 
a tiszántúli nagybirtokok szorításában vergődő, s történetileg igen korán az agrárszocialista 
mozgalmakkal találkozó, bérharcos szegényparasztság fiai. Tömörkény népe, a szegedvidéki 
parasztság túlnyomóan vallásosan katolikus; Veres Péteré puritán kálvinista, „ tar isznyahi tű" . 
Ezek már önmagukban is elegendők e kétféle népszemlélet gyökereinek megmagyarázásához, 
de azt hisszük, hogy mindezek mellett a legdöntőbb: az írók sajátos „hozzáállása", jellegzetes, 
egyéni emberi adottságukból eredő, alapvető látószöge, az, hogy ők ilyennek látják a parasztot. 
Nyilván rej t bizonyos egyoldalúságot magában mindkettő, nem a teljes igazság egyik sem, 
de ez is, az is igaz. 

Ami Tömörkény írásművészetének e sajátos parasztszemléleten kívül még jellegzetes-
ségét ad ja , közismert néprajziassága. Némelyik „elbeszélése" nem is több, mint szépírói 
eszközökkel és igénnyel megírt népélet-leírás, életkép, „ r a j z " . Ebben a kötetben pl. a Dudák 
és vízidudák vagy az Alku a szülével bízvást helyet kaphatna egy olyan válogatásban, amely 
— Oyörffy István Nagykunsági krónikájának,Szűcs Sándor Pusztai krónikájának, Kiss Lajos 
,,Szegény ember — szegény asszony" könyveinek mintájára — Tömörkény népszerű néprajzi 
írásait gyűjtené egybe. De úgyszólván minden „novel lá ja" közöl néprajzi szakismereteket. 
Hosszan sorolja a népi hiedelemvilág érdekes adata i t (53. kk.), köztük a Bornemisza Ördögi 
kísérteteiben is előforduló „haj igálásokat" (55), rövid leírást ad a nyomtatásról (69), a szögény-
piacon áruba kerülő paraszt szerszámokról (75), a gulyás mesterségbeli tennivalóiról (128-29), 
a halászatról, ciklantásról, a paprikáshal készítéséről (136—37), a munaknélküliek, a vízen-
járók életéről (143—46), a népi hangszerekről (193. kk.), a kubikosok egy típusáról, a barábe-
rokról (jellemző, hogy maga is azt í r ja: hallotta az elmondandó „adatokat" \ — 224), a tűz-
helyekről (260), a gyümölcstermesztés kérdéseiről (283), a disznópörkölés és kopasztás módoza-
tairól (308),a pipák típusairól és a pipázás művészetéről (336. kk.), a vendégfogadók, bormérések 
és csárdák világáról, a kocsiállásról (411—15), a szegedi tiszai halakról (435. kk.), a disznó-
vágásról (474. kk.) s még számos apróbb néprajzi érdekességű mozzanatról. Lehet-e véletlen, 
hogy pl. csak éppen ennek a kötetnek anyagából két olyan fontos néprajzi jelenségre, mint 
a baráber vagy a „csikó" — Tömörkény egyik legfőbb forrása a kérdés mai szakkutatójának? 
Katona Imre a baráberről írott tanulmányában (Ethn. 1956. 17. kk.) Tömörkényt éppúgy 
idézi (e kötet Baráberok c. írását), mint a többi néprajzi szakírót, a „csikó" munkájáról szólva 
pedig ugyanő (Ethn. 1957. 110) Tömörkény e kötetbeli Péter tanul c. írásából vet t idézetről 
azt mondja , hogy ez ad a „csikó" munkájáról a legrészletesebb leírást (Uo. 10. jegyz.). 

Érdekes néprajzi adalék az is, hogy ha férfi és nő együtt megy, a férfi megy elől, utána 
az asszony (88). Tömörkény racionálisan magyarázza: a gyalogösvényen nem férnek egymás 
mellett; pedig ősi, egyetemes paraszthagyomány. Hasonlóan érdekes múltszázadi szokást 
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árul el az Öreg Sötét Julis számadó neve (130); a Bach-korszakban lánynevet ad tak a f iú -
gyermekeknek is olykor, hogy ne vihessék el katonának. Ismerik ezt az oroszok is (Golubkova: 
Két világot éltem. Bp. 1951. 253—54.), Móra is többször említ hasonló esetet (Négy apának 
egy leánya. Bp. 1955. 76. — Véreim — Parasztjaim. Bp. 1958. 74.), s szegedi újságközlemény 
is megerősíti adataik hitelét. Néprajzi és társadalomrajzi megfigyelésnek egyként érdekes 
apróság, hogy 1908-ban a haladást a tanyai építkezésben többek között a befelé nyíló ablak 
jelentette (258). A tanyai településtörténet egyik nyelvbeli emléke, hogy még a kint születettek 
a jkán is Szeged, a Város az „ o t t h o n " (249); ez a származás hagyományosan továbbélő erős-
tuda tá t jelzi. 

Mindez azt az egyébként közismert megállapítást igazolja, hogy Tömörkény írásai 
a szegedi népélet történeti forrásai is; Banner Jánosnak a szegedi egyetemen t a r to t t , ,Tömörkény 
és a magyar néprajz" c. előadásanyaga sajnos elkallódott, de bizonyára akad majd k u t a t ó , 
aki — talán éppen e sorozat végeztével, ennek anyaga alapján — összefoglalóan és részleteiben 
is számbaveszi, mit köszönhet a néprajzkutatás Tömörkény életművének, beleértve szépprózai 
műveit is. 

Ám a szépirodalmi alkotás értékét mégsem a néprajzi ku ta tás szemszögéből ér tékel jük, 
s joggal vethető föl, amint a korabeli kritika szóvá is tet te , nem nehezíti-e meg Tömörkény 
írásainak élvezését a néprajzias jelleg, sőt egyáltalán: a föntebb idézőjelek közé rakot t „elbeszé-
lései" és „novellái" valójában — sui generis — elbeszélések, novellák-e? Egyik-másik ta lán 
inkább riport, mint elbeszélés (pl. Kódorgás közben). Megint másik elmélkedés, olykor tudákos-
is (pl. A világító állat és a vadrózsabokor). Ismét Or tu tay eredményeire kell u ta lnunk: ő eredezteti 
Tömörkény elbeszéléseit — helyesen — abból a „szegedi m ű f a j n a k " t a r to t t karcolatból, 
tárcából, amely a rendőrség előtt lejátszódó érdekes esetek riportszerű megírásában gyöke-
rezik (50). Talán nem is novellák csak igazában, vagy legalábbis kevés bennük a rögtön 
tárgyra térő, röviden exponáló, „klasszikus" novella. Az „elbeszélés", de méginkább a „ r a j z " 
műszó illik rá juk. Sőtér István emlegeti a Vándorló földek bevezetésében (11) Maupassant 
novella-záró csattanóit, várat lan, bravúrosan fordulatos befejezéseit, r ámuta tva , hogy a szegedi, 
író is él ezzel a technikával. Annál kevésbé maupassanti azonban Tömörkény novella-kezdése. 

A Budapesti Szemle korabeli kritikusa, Kéky Lajos erre élesen muta to t t rá: „Hosszú , 
terjengős, minden költőiség híján való részletrajz előzi meg azt a gyönge lélegzetű novellisz-
t ikus fordulatot vagy azt a genre-szerű jelenetecskét, amely a terjedelmes néprajzi értekezések 
végén a mellőzött költészet kiengesztelésére van szánva" — írja (Bp. Szle. 1912.150. k. 149 kk.). 
Ebből — ha az elfogultság szemmel látható is — annyi igaz, hogy Tömörkény gyakran nem 
törődött a szerkezettel. Az a kétféle „szerkesztési mód" , melyet Or tu tay a Tömörkény-féle 
rajzforma fejlődése során mint végsőleg kialakult t ípust megfigyel (i. m. 88—92), szerintem 
lényegében ennek a dekomponáltságnak ösztönös eredménye. A mozaik-kompozíciót volta-
képpen csak a cím ta r t j a össze, az egész elbeszélés nem egyéb, mint egyetlen főmotívum 
variálása kitérőkön, elkalandozásokon át , mint e kötetünkben pl. a Rónasági csodák, Baráberok, 
Új hit és az idők végezete stb. A másik, a kettős kompozíció már megközelíti a novella klasz-
szikus fogalmát: itt csak a bevezető rész a terjengősebb, leíró s olykor szétkalandozó, de vala-
melyes novellisztikus formát ad neki a rövid, tömör, rendszerint dramatikus jellegű második 
lezáró rész. 

A néprajziasság s vele összefüggő terjengősség mellett Tömörkény művészetének gyön-
géje még a gyakran fölbukkanó modorosság. Ez sem független egyébként a kompozíciós 
nehézségektől: gyakran az elveszett fonal erőltetett újrafölvételéből fakad. Az ilyesmikre 
gondolunk: „Forgassuk egyébként másfelé is a dolgunkat, mert amúgy is ráérünk és különben 
sem esnek le az aranygyűrűk az ujjainkról ebben a foglalatosságban." (170) Aztán, mintha 
ezt felejtené, ugyanebben az írásban, hasonló funkcióval, de az ellenkezőjét mondja: „No, 
mindegy, ezen már segíteni nem lehet és ne sokat tárgyaljunk, mert múlik az idő." (172) 
De zavaró az ilyen közbeszúrt „megállapítás" is: „Persze, hogy itt vannak, mikor i t t vannak."" 
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(182) Vagy: „Mindegy ez különben." (182) Másutt : „A dolog így megvilágít tatván, t é r jünk 
á t a homoki hajózatra, minthogy úgyis ráérünk." (323) Egy novellában sok ez a három 
„á tha j l á s" : „Különben nem ér ez a sok beszéd egy semmit sem." (330) Pár sorral alább: „De ez 
mindegy." A következő lapon: „Ez azonban mostmár mindegy." (331) Zavaró a néhol tudákos , 
fals tréfálkozás is. A kötet címadó novellájában — egyik legszebb írás a könyvben — a leg-
komolyabb pillanatokban, amikor a jégbeszakadt gyári lányok segítségért kiáltoznak, 
Tömörkény — nem a legjobb alkalmat választva a német románok kifigurázására — záró-
jelben a jajok u tán hozzáteszi: „Tudniillik, ilyenkor nem németből fordí t ják a Hilfét ." (178) 
Másutt ezt a sikerületlen szójátékot szúrja be: a múlóban lévő télről beszél, mondván, hogy 
még „mentében (de nem mentebundában) ha lehet, ö l" (423). Sorolhatnánk még az ilyen 
példákat (pl. a 187. lapon egy egész bekezdésnyi morfondírozás, hasonló a 436. lapon is), és 
a stiláris modorosságokat (a nono és a nini gyakori használatát , pl. 205, 308, 413, 451), 
a pongyolaságokat (ilyen szórend : megásni birták : 34 ; hiányzó névelő : az adókönyv: 89; rossz 
egyeztetés: 414; a már és még időhatározó, szócskák szokatlan együttes használata: 69, 201, 
211, 292, 426; a hogy kötőszó halmozása: 22, 389, 424; a végette okhatározó értelmű használata: 
19; a vonatkozó névmás kétszeres használata; amik... amik — 23; „a német dal különösen 
szentimentális katona-nótákat ismer": 25; „a l a k a t j a . . . lakatra j á r " : 214; a szó accusatívu-
sának szavat a lakja : 303; germanizmus, mint lecáfolt: 316; s.í.t.). 

Zavar ja az olvasót a gyakori ismételgetés is. Or tu tay helyesen magyarázta ezt az 
újságbeli közlés természetével (i. m. 82.), de ha tud juk is okát, maga a jelenség zavaró marad . 
Az, hogy az Útban közanyánk felé voltaképpen az Öreg embör napáldozatja a lapmotívumának 
újraföldolgozása, vagy hogy A szögénypiac t émájá t újra megkapjuk az Ünnepi vásárban; 
hogy A bicska főgondolata a Dugott báléval azonos, s.í.t. még önmagában nem baj , mert csak 
amolyan déjà-vu módjára rémlik föl az olvasónak a már ismert írás, s az ú jban is sok érdekeset 
talál. Bosszantóbb, ha rövid időközökben újra és újra elmesél valamit az író, s hagyja, hogy 
mintegy ra j takap juk . Egymás után kétszer említi pl. a pör a la t t álló hajót , amelyben egy 
kicsapott kispap húzta meg magát (178, 189). Kétszer is elmondja, hogy egy tanya ablakán 
megjelent Szűz Mária képe, s mindaddig ot t imádkoztak előtte a tanyaiak, mig — az első 
változatban a pusztázó lovaskatona (55), a másodikban egy cseh zsandár (462—63) puska-
tussal ki nem ütöt te az ablakot. Amikor Tömörkény — nyilván néprajzi gyűjtése közben — 
megismerkedett a gondolkodószékkel, majdnem egymásután következő két novellában is föl-
emlegeti, s másodszorra meg is magyarázza, miért hívják joggal így (355, 370). Valaki elmesélte 
neki, hogy a pákászemberek hogyan sütik szabad tűzön a sárba göngyölt tojást ; erre ezt is 
kétszer egymásután megírja (143, 189). A Tápé felől a napot az égre fölfelé toló „ha t t ó t o k " 
e kötetben ugyan csak egyszer szerepelnek (269), de Tömörkény egyéb írásaiban tucatszor is. 
Hogy a „kérdözze mán, mér gyü t t em" fordulat oly sokszor előjön (36, 143, 202, s vál tozatként 
291 is), magyarázható abból, hogy a parasztéletben is stereotíp formula. De gyakran talál 
az író egy-egy szólásra, közmondásra, melyet aztán fölkap s egy darabig újra és újra fölemleget. 
Ilyen, hogy kezébe került a biblia, s aztán egymás után kétszer is bő passzusokat idéz belőle, 
összefüggésbe hozva egyéb mondanivalójával (421, 433—34). Megtudhatta valakitől, hogy 
az embernek halála előtt a pipa se ízlik; kevés időközzel kétszer is elmondja nekünk (152, 
210). Ezek az ismételgetések aztán — így, kötetben, folyamatosan olvasván — bizony, 
a modorosság benyomását keltik, még akkor is, ha másfelől nézve éppen Tömörkény realiz-
musának bizonyítékai. Hiszen ezek akaratlanul is vallanak Tömörkény módszeréről és 
forrásairól, s szinte időzítik egy-egy motívumának, a lakjának, szólásának, olykor szavának 
megszületését (Csak közbevetőleg jegyzem meg: hasonlóan árulkodik pl. Forel Ágoston 
nevének fölbukkanása — 260 — arról, hogy Tömörkény ekkoriban kapcsolatba került az 

antialkoholista mozgalommal, de ő maga sem sokáig bírta az absztinenciát. Vö. IT. 1959. 58.) 

* 
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Ennyi művészi gyöngeség, nehézkesség fölsorakoztatása után csodálkozva kérdezhetné 
az ember: mi hát Tömörkény írásművészetének varázsa, mi a t i tka, hogy ezek ellenére bátorosan 
klasszikusnak t a r tha t juk , s szereti, olvassa — kortársainál is jobban — az utókor? Az elmon-
dot tak után talán ellentmondásnak tűnik, de mégis így van: egyik oka a stílusa, sajátos, 
művészi í rásmódja. Tömörkény nem tudo t t „szerkeszteni", de elbeszélni mesterien tudot t . 
Or tutay joggal mondja: „Szeged népének, Szeged irodalmának egyik leggazdagabb, leg-
maradandóbb ajándéka a magyar irodalom számára: Tömörkény stílusa." (I. m. 107.) Népi 
realizmusa, konkrétsége, dialógusainak hiteles íze, a leírásait is átszövő szubjektív pátosza, 
s ugyanakor az elbeszélést fölfokozó dramatikus jellege, sokat mondó tömörsége, drámai 
sűrítése — ezek teszik Tömörkény írásait művészi értékűekké s egyben népszerűkké. De nem-
csak ez, hanem talán elsősorban az egyszerű és bensőséges együttérzés, rokonszenv, szeretet, 
amely írásaiból a hősei — a szegedi parasztok és más egyszerű szegény emberek — iránt 
kisugárzik. Szeretete a katonáéknál kitanuló szegény kubikos, részvéte és megrendülése az 
árvízkor özvegyen marad t asszony, a jégbe veszett lány, a kölcsönkapott kendőt eladni kény-
szerült munkásasszony iránt, együttérzése a sztrájkoló gyárimunkásokkal — minden bajba 
ju to t t , szomorú sorsú szegényemberrel. 

„A gyár gőzdudája hat órakor, illetőleg lehetőleg hat óra után öt perccel búgja el, hogy 
h^t óra van . . . És az emberek teljes egészükben odaadják magukat az elvnek, hogy nyolc óra a 
munka, nyolc óra a szórakozás és nyolc óra a pihenés . . . A kalapácsot újra fölvenni nem 
lehet, mert az elv szent és a szent elvek mindenki által betar tandók. Modern, ú j és fölöttébb 
tiszta elmék által szerkesztett bibliák tan í t ják ez t . " (314) Ebből a pár sorból a munkásmozgalom 
időszerű kérdéseivel (pl. a három „nyolcas" mozgalommal) t isztában levő, azzal rokonszenvező, 
a mozgalmat vezérlő elvek s az elveket megteremtő elmék iránt megbecsülést tanúsító emberre 
következtethetünk. Tömörkény a 90-es években még a nép lázítóinak ta r t ja a szocialistákat 
(vö. Or tu tay: i. m. 56.) s politikai nézetei azóta sem vál tozhat tak gyökeresen, ám valóság-
tisztelete, realizmusa közben mégis sok mindenre megtanítot ta . Az 1905-ös orosz forradalomnak 
nincs közvetlen nyoma életművében, de az orosz forradalom nyomán hazánkban is fölparázsló 
gyári és arató sztrájkmozgalmak valamiképpen mégis beszüremkedtek írásaiba. 1906-ban 
ír ja: „Más lett a v i lág . . .Gazda is, munkás is megváltozott, olykor elkomorodva nézik egymást ." 
(120) Műveiben egyre gyakrabban szerepel a gyár, amely az ő paraszti világával szemben 
az „idegen" kapitalizmust jelképezi: „A gyárak valahonnan messziről, idegen országokból 
kerültek erre a vidékre . . . " (176) Nincs jó véleménnyel a gyárról, mely számára, írásaiból 
kitetszően, az újszegedi kendergyár képében jelent meg először, mint modern, kapi tal is ta 
üzem, szemben a manufaktúra-jellegű korábbi, szegedi kendergyárral, a Bakai-gyárral. Apró-
ságokból is kiolvashatjuk idegenkedését: ilyen az előbbi idézetben az a megfigyelése, hogy 
a gyári duda öt perccel később jelzi a munkaidő végét, meg az is, hogy ha a munkás három 
percet késik, „megbírságolja a gyár" (315). Érdekes megfigyelni a sztrájk szó funkcióját 
ekkori írásaiban. A kölcsönvett kendőt eladni kényszerült Tatár Julis nyomorának közvetlen 
kiváltó oka a sztrájk. „Az isten áldja meg az urat , t ud ja bizonyosan, hogy mi az a sztrájk, 
meg a kizárás, meg ilyesmi. Há t még mennyire tud ja a munkás. De senki sem tud ja anny i ra , 
mint a munkásnak az asszonya, a kis családdal." (184) S férjéről szólva hozzáteszi: „ D e 
dologba nem állhatott , mert nem engedte a többi . " (Uo.) E fordulatból kínálkoznék egy 
konzervatív szemlélet számára a tanulság: a sztrá jk az oka mindennek ! Tömörkény, ez a 
magányos, de népét szerető író még polgári radikális sem volt, azonban a valóságot mindennél 
jobban ismerte és tisztelte. Rokonszenve mindvégig a Tatár Julisoké, s a sztrájkolóké marad t , 
mert magában, ki sem mondot tan fölismerte, hogy a sztrájk szükségszerű: önvédelem csupán 
a nyomor végső oka, a tőkés gyár ellen. 1908 nyarán írja: „A pár vasutas, akik szintén a vonatra 
várnak , még mindig a sztrájkról beszél. A vélemények abban kulminálnak, hogy mégiscsak 
az aradiak vol tak a pecsovicsok . . . " (279) Keyéssel később az almatermesztésről szól s 
közben ezt mond ja : „Nagy szocialista az öreg almafa és sztrájkol ." (284) 1910-ben egy csillagról, 
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amely nem jöt t föl az égre, azt írja, hogy „sztrájkolhatot t valahol" (426). Sehol egy elítélő 
megjegyzés: mindenüt t a valóság regisztrálása. Még ahol félig tréfásan emlegeti a „szervezett 
magya r t " (409), ott is barátságos és jóindulatú, nincs gúny a hangjában. A Sztrájktanyán, 
amely 1909-ben konkrét élményből, a szegedi sztrájkmozgalmakból született, a legismertebb 
példa s legjobban muta t j a Tömörkény szolidaritását a munkássággal. Ezt fokozza azzal, 
hogy önmagát is szerepelteti írásában, harmadik személyben írva sa já t alakjáról. (Bár Czibor 
téved [503], amikor azt mondja , hogy ez az egyetlen novellája, melyben Tömörkény önmagát 
ábrázolta; hiszen ő A tőkék közül vendége [121], s az Alku a szülével kiskapun belépő embere 
[201. kk.] is, hogy csak ebből a kötetből idézzünk példát; de kétségtelenül ennek az ön-ábrá-
zolásnak leglényegesebb funkciója éppen a Sztrájktanyán c. írásban van !) S fokozza még 
azzal is, hogy a munkásember nemzetközi szolidaritását is ragyogóan, erőltetettség nélkül 
ábrázolja: az Erdélyből sztrájktörőnek hozatot t románok vezetője kijelenti: „Nem t u d t u k , 
hogy mire hívtak bennünket. Mi nem dolgozunk a magyar testvérek ellen." (340) 

Tömörkény témakincse a hagyományos tárgyköreihez — a tanyai és a vízi élet ábrázolásá-
hoz, valamint a katonaemlékek újból és újból fölbukkanó földolgozásához — képest a munkások 
sorsának bemutatásával éppen ebben a kötetben gazdagodott a legjelentősebben. (Hajnali sötétben, 
Pör, Szombat este, Sztrájktanyán.) 

* 

Még három apró adalékát hadd emeljem ki. Nem újság, hogy Móra merített Tömörkény 
írásaiból (vö. IT. 1959.132—33). Most kiderül, hogy a tanyai ember Ág Illését Tömörkény már 
1914 előtt megírta: 1909-ben (342). S íme egy újabb bizonyíték ahhoz, hogy Móra hogyan 
vet t át — akarva vagy akarat lan, nem tudha t juk — író-elődjétől motívumokat . Tömörkény 
írásában két öreg magyar v i ta t ja egymás közt a szegedi múzeum Munkácsy-képét, a Hon-
foglalást szemlélve, lehet-e, hogy Árpád apánk olyan kicsi, mint ott látszik? „Nem így igaz ez. 
Árpád apádnak még az uj ja is vastagabb volt, mint ezön a képön az egész embör ." (446) 
Móra is elmeséli ezt, majdnem így, csak éppen Szél ángyó és az ura szájába ad ja a népi véle-
kedést (Móra: Véreim — Parasztjaim, 172). Ugyanit t azt mondja Tömörkény: „Sönkit se köll 
a hifibe zava rn i . . . " (447). Móra elvet csinált Tömörkény népi bölcsességéből, sajátos paraszti 
liberalizmusából: sokszor emlegeti mint kedvelt ax iómájá t : „Nem szeretek senkit se a hitéből 
kiverni ." (I. m. 255.) 

Tömörkény szemérmes író, akár Gárdonyi. Ez a tulajdonsága nehezen birkózik meg 
néprajzi, népnyelvi hitelességével, hűségével és közlési vágyával. Nem tud ja megállni, hogy 
el ne mondja, ha már tud ja , mert érdekes várostörténeti ada tnak véli: a szegedi Kistisza u tcá t 
valamikor Kéri Ka ta ölének nevezték (307). Eufémizmus ez; a Szegedi Szótárból ismerjük az 
eredetit: Kéri Ka ta luka. Hát nem jellemző ez Tömörkényre? 

* 

Tömörkény-kéziratok ismerete híján nem tudnám biztosan megmondani, hogy az író 
hibázik-e olykor az ő-zés ha-sználatában vagy a nyomdászra hárí thatom az e tekintetben meg-
mutatkozó hibákat . Az utóbbit föltételezem, s ebben megerősít, hogy a mostani hibák jó része 
e kiadásba csúszott be, a korábbiakban még helyesen volt. Például: erödjötök (269), helyesen: 
eredjetek (Ne engedjük a madarat , 17); meggyüttetök (327), helyesen: möggyüttetök (Ne engedjük, 
136); verekedős (352), helyesen: vereködős (Ne engedjük, 219); kerösöm (353), helyesen: keresőm 
(Ne engedjük, 223); megkövetöm (432—33), helyesen: mögkövetöm (Bazsarózsák, 39—40) — ez 
kétszer is ! s.i.t. Ezeket tehá t egészen bizonyosan a szöveggondozás, illetve a korrektúra szám-
lájára írhatjuk. De talán a korábbi kiadásokban is ilyesféle hibás alakok sem az írótól valók, 
hanem az egykori szedőtől: csengelei (67), helyesen: csöngőiéi ; engöm is megvertek (91), helyesen: 
mögvertek ; felváltva (93), helyesen: fölváltva (itt annál föl tűnöbb a hiba, mert a fel igekötő 
Öreg Dobó Mihály beszédében szerepel, míg a következő, rákérdező mondatban az ügyvéd 
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viszont ugyané szót a föl igekötővel használja; ha fordítva lenne a dolog, szóvá st tennénk, 
hiszen a tudatos nyelvi ábrázolás szándékát látnánk ebben; így azonban mindenképpen követ-
kezetlenség !); szöditek (104), helyesen: szöditök; férjhez (204), a szövegösszefüggésben helyesen: 
férjhöz ; szemfödöm (205), helyesen: szömfödőm ; éljönek (210), helyesen: éljenek ; tögyönek (294), 
helyesen: tögyenek ; megmérgesedtem (331), helyesen: mögmérgesödtem ; kétölködik (468), he-
lyesen: kételködik. 

ígérem, többé nem veszem sorra kiadványaink ö-zésbeli hibáit, nem terhelem vele 
nyomdászaink figyelmét, nem élek vissza az olvasó türelmével. De most az egyszer még meg 
kellett tennem — ahogyan Móricz Rózsa Sándorával kapcsolatosan (Tiszatáj 1952, 152. kk.) 
és a Móra-sorozat első kötetének szövegproblémáiról szólva (IT. 1959, 132) megtettem — mert 
ceterum censeomként, nyomatékkal szeretném hangoztatni e kérdés óvatos, de következetes meg-
oldásának szükségét. Tömörkény jól ismerte a szegedi nyelvjárást , erről tájszógyűjteménye is 
tanúskodik; meggyőződésem tehát , hogy az ö-zésbeli hibák nem az ő hibái, hanem — mint 
az e kiadásba becsúszott, a korábbiakban még nem szereplő hibák bizonyítják — a sajtóhibák 
egy fajtáját jelentik. Éppen ez jogosít föl bennünket arra, hogy a szöveggondozás kötelességét 
erre is kiterjesszük, s a következő kötetekben, kiadásokban elkerüljük — nemcsak a hibák 
szaporítását, de a korábbi következetlenségek konzerválását is. 

S ha már itt t a r tunk, tegyük szóvá: föltűnően sok az egyéb sajtóhiba is, közte nem egy 
értelemzavaró. íme néhány: őrangyalja (32), helyesen: őrnagyalja; tonditur dies die (112)-
helyesen: truditur ; elmék ünni (112), helyesen: inni (ünni alakot nem ismer a szegedi nép, 
nyelv sem!); öt ujjon szőrözte (114), helyesen: szőrözte (ti. szerezte)-, falhalmot (115), helyesen 
fahalmot ; annak voltak kövei a kövek között (140), értelem szerint valószínűleg: rései a kövek 
kőzött ; kis hús (150), helyesen: a még háromszor előforduló szó többi írásmódja szerint egybe-
írva; tovább való szólásban (175), helyesen: szólásban ; löjjenek (kétszer, 191), helyesen: lőjenek, 
hanem tudja, Csongrádon az újságba olvastam (198), helyesen: a Csongrádon után vessző kell; 
sajnározzák (198), helyesen: ajnározzák ; fölpróbáltam azt a pruszlikot (204), helyesen: föl-
próbáljam ; a macskát se kergetöm le róla, hogy aludjon (206), helyesen: hagy a ludjon; tanyai 
(211), helyesen: tanya ; körözött (223), helyesen: körözött ; ő tette be a garast (309), valószínűleg: 
tette le ; mozgósítás (311 —12) háromszor is rövid o-val; közös lónak túrós a háta (327), helye-
sen : túros ; nincstelenek (327), helyesen (Tömörkénynél is, Juhász Gyulánál is majdnem 
ebben az esetben a Ne engedjük a madara t 137. lapjának tanúsága szerint föltétlenül) nin-
csetlenek ; egy füzet bakancszsinór (343), helyesen: füzet ; muslica {kétszer, 352), helyesen (vö. 
Ne engedjük, 221): muslinca ; így szerepel itt is a következő, 353. lapon; a bor így olykor nyúlós 
(376), helyesen nyúlós ; pionner (393) helyesen: pioneer ; baggores legény (444), helyesen: bag-
geros ; a 469. lapon az első bekezdés végén elírásként szerepel alsótanya ; az előbbiekből ki-
tetszően /е/sötanyáról van szó; szeretet alapját (481), helyesen: alapján. A ta r ta lommuta tóban: 
végzete (509), helyesen: végezte. 

Alighanem sajtóhiba miat t érthetetlen ez a mondat is: ,,Az ország nyelvének szabályos 
ismerete rideg falakat építvén a nép és katonaság közé" (49). A nyelvismeret nem építhet falat , 
ellenkezőleg: a nyelv nem ismerése. Kiderül a továbbiakból is, hogy az író ezt akar ta mondani, 
mer t ellenpéldaként idézi a zombori ezred katonáinak esetét, akik éppen azért, mert ismerték 
az ország nyelvét, paj táskodtak az ottvalókkal, össze is vesztek velük és jónéhányan ot t -
hagyták a fogukat . Nyilvánvaló tehát , hogy az idézett mondat ta l Tömörkény olyasmit aka r t 
mondani, hogy az ország nyelvének hiányos (?) ismerete épített falakat a nép és a szegedi 
bakák közé. 

A jegyzetekben a három utolsó elbeszélés forrásmegjelölése lemaradt (506), s hiányzik 
Az utas jegyzeténél a Ne engedjük a madarat c. kötet rövidítése. A hírlapok lapszámánál jobban 
örülnénk a keltezésnek; ez (vö. ITK- 1958. 100) többet mondana, egyebek közt megkönnyítené 
egyes események (pl. a különféle sztrájk mozgalmak) összefüggésbe állítását az elbeszélések 
megszületésével. 

.126 



Tömörkény írásai tárgyi és szómagyarázatok nélkül igen nehezen érthetők és nem élvez-
he tők zavartalanul . Igaz, hogy a tá jszavak foglalkozási műszavak, szólások javát maga az író 
megmagyarázza, körülírja (pl. a csatlólánccal kevert pálinkát a 63. lapon csak említi, i t t még 
nem igen é r t jük ; a 90. lapon magyarázza; hasonlóan a betyárkocsit [124] vagy süketkocsit [390]; 
a szövegösszefüggésből megtudjuk, mi a luntra és a burcsella [145, 166]; megmondja, mi a 
zellefelle [119, 147, 282], a vermes [148]; a kishús [150]; ha nem is teljes világossággal, de ki-
tűn ik a dóié, ez a méta-szerű népi játék értelme is [166]; megmagyarázza, mi a darvadozás 
[265], miért kázsél a szerb [324] stb.). De számos szót, szólást a kiadásnak kellene meg-
magyaráznia. Nem közérthetők, így magyarázatra szorulnak pl. ezek: copf (22), itt vaskala-
posság értelemben; Trauermarsch (26), gyászinduló; a víz sebje (31, 406), azaz sodra; Bernáth 
Gazsi (34), az anekdoták hőse; a sóskalács (37, 263) táblában árult , fonott péksütemény; 
prűjung (44) vizsga; Péter tartotta a napot (45), azaz ő volt az ügyeletes; a csársia (47, 100) 
nincs bent semmiféle idegen szavak szótárában, bizonyára török falut jelent; vén gugás rác 
asszony (66), a gugás i tt golyvást jelent; a nargilé (66) sajátságos, hosszúszárú pipa; tartományos 
(162) az olyan, aki tar t valamitől ; többször előfordul a sumár (171, 172, 186, 300), de nemcsak 
az átlagolvasó, de még a legműveltebb nem-szegedi sem tudha t j a , hogy fűzfabokros, cserjés 
Tisza-parti területet jelent; a boragár (202) csak Tömörkény írásaiból ismert: a fogyasztási 
hivatal fináncait tisztelte így a homoki nép; a keppi (223) nyilván a francia kepi (ellenzős 
sapka) a szegedi bakák száján; az olasz osztéria (234) kocsmát, a polenta (234) kukoricakását 
jelent; az elemetök (243) az emeletök népetimológikus ejtése ugyan, de magyarázat nélkül az 
olvasó vagy nem érti, vagy saj tóhibának véli; talán a csizma sör (244) sem olyan közismert 
ma már, hogy magyarázat nélkül érthető lenne; a Mideli (246) könnyű bécsi nőcskét jelent; 
a bas ugyancsak Tömörkénytől ismert csupán (264), s az itteni szövegösszefüggés kevés 
ahhoz, hogy pontos jelentését — a hajó orrában levő fülke — megértsük ; magyarázatra 
szorulna a kaszárnyaárestánc (267, 269) és a capistráng (269) is, ha a tágvakkot vagy a generál-
marsot é r t jük is (267). A hetrefüles (268) szeleburdi. Az öreg Budaváry (287) szegedi piarista 
latin—görög tanár , Homérosz-fordító; elavulóban levő, tehát magyarázatra szoruló a grándián 
(293), azaz gvárdián, a ferences házfőnök tisztsége, s a kárakatna (293), ismertebben kárakatona 
is. A captié (300) — úgy sej t jük — a török csendőr neve. Kakoje si fos? — kérdezi a karóra 
t ű z ö t t szerb rabló vigyorgó feje (302), de az olvasó nem köteles szerbül tudni, hogy megértse, 
mit is kérdez. Azt kérdi: hogy vagy még? (Helyesen: kakoszi jos?). A frisling-malacról (309) 
sem derül ki elsőre, hogy vágni való fiatal disznót jelent. A kurcina (310) nem szegedi szó, de 
tájszó, töpör tyű t jelent. ,,No, ez csakugyan jó bor, mert ennek kerepeltek" — mondja a Sztrájk-
t anyán „úr fo rma" idegene, maga az író (338). Ez sem érthető, ha nem tud juk , hogy a seregély 
ellen szokás kerepölni (fából készült kereplőt rázogatni), így a hamisítatlan szőlőbor az olyan, 
melynek kerepöltek. Telektálódzni annyi t tesz (379), mint szórakozni, kedvét tölteni — ezt a 
szót is csak Tömörkény szókincséből ismerjük. Májkó (406) az anya becézett szerb neve; 
a kasamadiner (415) régi osztrák köszönő formula, ,,alászolgája"-féle; a matralista bolt (440) 
a vegyeskereskedés (Materialen-Wahren-Handlung) régi neve; a baggeros (444) vagy inkább 
bágeros legény a kotróhajó munkása. Végképp értelmetlen, hogy János két pénzért semmit kér 
a pat ikában (488), ha nem tud juk , hogy semminek egyfaj ta szemorvosságot hívott a szegedi 
nép. S bár Juhász Gyula verséből sokan ismerik a sömlyéket, talán mégsem ár tana a Tömörkény 
írásaiban semjék alakban előforduló szót (58, 61 ,70 ,73 ,119 , 214 stb.) tüzetesebben megmagya-
rázni. Mindebben Bálint Sándor Szegedi Szótára (1957) segítséget nyú j tha to t t volna a saj tó 
alá rendezőnek. 

Néhány tájszó azonban nincs benne a Szegedi Szótárban sem: így a béka hangját utánzó 
ung (122), az öreg nénit jelentő nenö (134), a kolna (120), melynek jelentése ismeretlen előttem; 
a kandozás (169) — ha nem sajtóhiba — szintén nem világos értelmű; a finak (271) valamiféle 
edény, de hogy mi, nem derül ki; a kelempászmadár (310) mókus. A dágvány (460) ká tyút jelent. 
A taluntum (13) ugyancsak alakváltozata a ta lentumnak, de esetleg nem ismeri föl az olvasó. 
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Problematikus egyes szavak régies írásmódja: pl.limondileot (26); ezt nyilván á t í rha t -
nánk így: limonádot, hiszen így ej thet ték. 

* 

Nem szeretnék sem magam, sem mások számára precedenst teremteni hosszúra nyúlt 
ismertetésemmel; kivételesnek tekintem egy kiadvány ilyen részletességű boncolását, de szük-
ségesnek ez esetben, mert ezzel egy egész sorozat kiadási problématikájához akar tam hozzá-
szólni. A válogatás korábbi szűkmarkúságán ugyan már csak a sorozat új kiadása segíthet ; remé-
lem, hogy mint ennél a kötetnél, a továbbiakban sem lesz okunk már erre panaszkodni. Fokozottabb 
szöveggondozást kívánunk a szerkesztőtől, beleértve a nyelvjárási hibák kiküszöbölését, de a közön-
séges sajtóhibák kiirtását is, tökéletesebb időrendet és jorrásmegjelölést ( utánközléseket is, a kötetek-
ben lapszámot is szívesen vennénk), végül tárgyi és szómagyarázatokat. A hátralevő mintegy 
két kötet már alkalmat ad ennek megvalósítására, de ha pár év múlva az egész sorozat ú j 
kiadására kerülhetne sor, érdemes lesz az eddigieket is a javasolt módon átdolgozva meg-
jelentetni.* 

* 

* Cikkem megírása (1959. febr . 28.) óta a sorozat további há rom kötetével lezárul t Tömörkény 
szépirodalmi műveinek e vál lalkozás keretében való kiadása. (A 8. köte t , a tervek szerint, Munkák és 
napok a Tisza partján c ímmel az író eddig könyva lakban meg nem jelent r ipor t j a i t és emlékezéseit , v a l a -
min t t udományos , régészeti és népra jz i t á rgyú írásait t a r t a lmazza m a j d . Ismer te tésemből k i tűn t , hogy a 
korábbi kötetek néhány írásának is megfelelőbb helye lenne ebben a sorozatzáró kö t e tben . ) A szépirodalmi 
termelésről c i m m u t a t ó t kész í te t tem (Betűrendes m u t a t ó Tömörkény I s tván összegyűj tö t t művei köte te i -
hez. Szeged, 1961. A Somogyi -könyvtá r kiadása) , s ennek során megá l l ap í tha t t am, hogy a Szépirodalmi 
Könyvkiadó e sorozatra t ö b b min t 6o olyan Tömörkény- í rás t hagyo t t el, amely korábban már kö t e tben 
szerepelt s nagyobb részük — szám szerint 47 — az író életében, a maga v á l o s a t t a k i adásokban . Mellőzé-
sük nem látszik mindig kellően megokoltnak. — Bár kr i t ikám már nem szolgálhat ja a szóban forgó soro-
za to t , remélem, a későbbi Tömörkény-kiadások megjobbí tásához hozzá já ru lha t . 
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