
TÖMÖRKÉNY ISTVÁN : VÁLOGATOTT ELBESZÉLÉSEK 

Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1953. — Szépirodalmi Kiskönyvtár 63. sz. 
a bevezető t anu lmányt írta Vargha Kálmán. 

Válogatta és 

Mint egész irodalmunk, Tömörkény is most 
válik igazán népünk kulturális közkincsévé. 
Örvendetes, hogy az elmúlt években több 
elbeszéléskötet t e t te dolgozóink, ifjúságunk 
széles rétegei számára hozzáférhetővé az 
író nehezen megszerezhető régebbi kötetei-
nek legszebb novelláit : 1946-ban Ortutay 
Gyula válogatásátfan (Szirtesek a partok), 
1952-ben pedig Czibor János gondozásában 
(Kétkézi munkások, Vándorló, földek) jelen-
tek meg Tömörkény legjellemzőbb írásai ; 
némelyik kötet több kiadást is ért. Bizonyára 
éppen a különféle válogatások kapóssága, 
olvasóvá vált népünk megmutatkozó igénye 
késztette arra a kiadót , hogy 1953-ban a 
Szépirodalmi Kiskönyvtár sorozatban, korlá-
tozott terjedelemben ugyan, de még nagyobb 
példányszámban és még olcsóbban jelentesse 
meg a Tömörkény írói arcát leghívebben 
visszatükröző 17 novellát. Majdnem harminc-
ezer példányt ado t t könyvkiadásunk az 
utóbbi két évben dolgozóink kezébe annak 
az írónak műveiből, akit a fölszabadulás 
előtt csak a legnagyobbak — a Tolsztojok, 
Adyk, Móriczok, Juhász Gyulák, Krudyk, 
s a legszűkebb szegedi földijei ismertek és 
szerettek igazán. Még Keresztúry Dezső is 
csak afféle »népies kismestert« lá to t t benne 
1947-ben, sőt a hivatalos irodalom ennél is 
jelentéktelenebb provinciális népieskedőt. 
S akik szerettó)< is népi realizmusát, bensősé-
ges parasztábrázolását, kicsit azok is félre-
ismerték. Az igazi Tömörkény portréját 
egy dombormű plaszticitásával csak az újabb 
válogatások nyomán tapinthat tuk ki : Czibor 
János újszerű válogatása és Sőtér István 
tanulmánya az egyik válogatás bevezetője-
ként ezt a teljesebb, hozzánkszólóbb írói 
arcot mutat ták föl. S a kezünkben lévő kis 
kötet, benne Vargha Kálmán tömör esszéjé-
vel, még élesebbé, kirajzoltabbá teszi irodalmi 
hagyományaink egyik legtiszteletreméltóbb, 
s csak mostanában méltányolni kezdet t telje-
sítményét, Tömörkény István éle tművét . 

A bevezető tanulmány az íróra vonatkozó 
életrajzi irodalom, főként Juhász Gyula és 
Ortutay Gyula tanulmányainak summázata-
ként vázolja Tömörkény életútját , s közben-
közben jól jellemzi írói-művészi arculatát , 
sajátos témakörének és elbeszélői eszközeinek 
fejlődését. A vázlat helyesen ragadja meg a 
tömörkényi írásművészet erényeit és korlátait . 
Ha mégis néhány megállapítást v i ta tha tónak 
érzünk, azt csupán a Tömörkényre vonat-
kozó újszempontú analitikus tanulmányok, 
valamint a Tömörkénynyel kapcsolatban is, 
de az irodalmi népiesség problematikája 
révén általában fölvetődő irodalomelméleti 
t isztázások hiánya magyarázza, hiszen egy 

ilyen rövid terjedelmű szintézis csak i lyenekre 
épülhetne biztonságosan. Gondoljunk csak 
Tömörkény néprajzias-környezetrajzos nehéz-
kességére, amelynek — mutat is mutandis — 
mai irodalmunkban analóg jelensége lehet 
a Veres Péter ú jabb írásaiban h ibázta to t t , 
de makacsul megmaradó szociografikus rész-
letezés ; érdemes lenne ezt a kérdést — eré-
nyeit és gá t j a i t— külön is vizsgálat t á rgyává 
venni. Vagy a Tömörkény nyel kapcsolatban is, 
mai irodalmunkban való funkciója szem-
pont jából is oly problematikus nyelvjárásos-
ság nem érdemelne-e meg végre egy komoly, 
konkrét irodalmi anyagon végzett elemzést? 
Mert hiszen nem lehet véletlen, hogy e 
kérdésekben — pro és kontra — Tömörkény 
föllépése óta folyik a vi ta , s amit egykori 
kri t ikusai épp a néprajziasság, nyelvjárásos-
ság terén kárhoztat tak, nerrf kisebb í róbará t 
értékelte pozitívumként, mint Juhász Gyula . 
Mindaddig tehát, míg e máig eldöntetlen 
kérdésekben nincs v i ta thata t lanul egyértelmű 
esztétikai álláspontunk, csak nagy á l ta lá-
nosságokban beszélhetünk róluk. »A paraszt 
a m a g a nyelvén beszél Tömörkény legtökéle-
tesebb írásaiban« — mond ja Vargha Kálmán , 
de pár sorral elébb »negatívan ér tékelhető 
nyelvi népieskedésnek« ítéli a népnyelvi 
fordulatok, szólások által »töményített« 
népiességet. Jó volna — persze nem i t t , e 
szűkre mért helyen — pontosabban szem-
ügyre vennünk : mi az a népnyelviesség, 
amit a realizmus kri tériumaként fogadhatunk 
el, s mi az, ami túlmegy ezen, naturalizmusba, 
netán göregáboroskodásba téved. Azt, hogy 
Tömörkény paraszt jai néhol »bonyolult, 
tudákos modorban beszélnek, a népi és a 
hivatalos nyelv sa já tos keverék-nyelvén« — 
én ismét konkrét anyagon nézném meg, 
há tha különleges funkciója, a »hivatal« 
népre t e t t hatását tükröző, t uda tosan 
jellemző szerepe v a n az egyes í rásokban. 
Tömörkény, mint rendőri riporter, t u d j u k , 
jól megfigyelhette épp ezt a jelenséget. 

Apróság, de tán érdemes említésre, hiszen 
Tömörkény nagyságára vet -fényt, hogy a 
nagy orosz író, Tolsztoj, nem csupán »meg-
említi« a mi Tömörkényünket egyik könyvé-
ben, hanem idézi is egyik írását 1904-ben 
laikus »breviáriumában« (Für alle Tage, ein 
Lesensbuch). Még kisebb pontatlanság, de 
miért ne igazítanánk ki , hogy Banner J ános , 
aki a húszas évek közepetáj t Tömörkény 
néprajzáról adott elő a szegedi egyetemen, 
nem a néprajz, hanem a régészet professzora 
volt Szegeden is. 

A kötet válogatása — melyet a végén lévő 
jegyzet meg is okol — az adott ter jedelmen 
belül kifogástalannak mondható. Százharminc 

253' 



lapon is viszonylag kerek képet ad Tömörkény 
életművéről, tematikájáról , s t í lusáról . Más 
kérdés, hogy az i t t szereplő novellák — két-
ségtelenül a Tömörkény oeuvre legreprezen-
tánsabb darabjai — három kivételével mind 
szerepelnek az 1952-ben megjelent Czibor-
féle válogatottak valamelyikében, sőt egyik-
másik (Szt rá jk tanyán, Kétkézi munkások, 
Szent Mihály a jégben) immár mindhárom 
kötetben is napvilágot látott. Ez persze nem 
a válogató hibája , hiszen neki az ú j kiad-
ványban is a teljes képet kellett megalkotnia 
az író műveiből, s ezek nélkül kétségtelenül 
csonkát nyú j tha to t t volna csupán. Azzal 
pedig, hogy a Czibor-féle közlésekben indoko-
latlanul megcsonkított szövegeket az író 
szándékához híven visszaiktatja, lényegében 
az eddigiek közül a leghitelesebb, legmegbíz-
hatóbb kiadást n y ú j t j a . De az eddigi kiadá-
sok tanulsága sürgősen veti föl a Törrtörkény-
nyel kapcsolatos ú j föladatainkat is. Most, 
miu tán dolgozóink, tanulóink három válo-
gatásból is egészében hű összefoglalását 
kaphat ják Tömörkény életművének, hozzá-
láthatna irodalomtudományunk és könyv-

kiadásunk egy többköte tes sorozat megindí-
tásához, amely az írónak — ha nem is összes, 
— de összegyűjtött művei t adná megfelelő 
ü t emben népünk kezébe, s hozzáférhetővé 
t enné nemcsak az egykori posthumus Tömör-
kény-köteteket , de Ortutay bibliográfiája 
segítségével, sőt azt kiegészítve a köte tbe 
mindeddig nem g y ű j t ö t t tárcák, novellák 
legjobbjai t is. 

H a Juhász Gyula talán kissé a lokál-
pa t r ió ta túlzásával jellemezte is Tömörkényt 
»a magyar földmíves szegénységének leg-
nagyobb írójaként«, annyi bizonyos, hogy 
Tömörkény több, nagyobb, mint ahogy a 
polgári irodalomtudomány értékelte. Erre 
bizonyság lehet ez a hasznos, ügyes kis 
kö te t is. De épp ez in the t bennünket a r ra is, 
hogy Tömörkényt akkor tesszük egészen 
nemzet i kultúránk - közkincsévé, ha e jól-
s ikerül t válogatás u t á n hozzálátunk Tömör-
kény többi, még alig ismert írásának újra-
kiadásához is. 

Péter László 
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