
egységbe a könyv A Holnapról eddig írt 
emlékezéseket (1. Ady-Múzeum), szinte napló-
szerű részletességgel. (A szubjektív jelleg 
persze i t t is átszínezi néha a valóságot, s* 
ezért fontos a különféle források egybevetése, 
összehangolása.) 

A Holnappal emelkedik föl az akkor Vára-
don tanárkodó Juhász Gyula költó'i híre is. 
A könyv legszebb lapjai énnek a kopott , re-
ménytelenül félszeg s az életben idegenül 
tévelygő költőnek különös a lakjá t ragyogják 
be emlékező meghatottsággal, és meg-
világít ják váradi i f jú éveinek szeretetre 
szomjas magányát , a fá jdalmasan méltatlan 
Anna-szerelem felvillanó fény-árny ellentété-
ben. Sorsoknak furcsa egymáshoz sodródása : 
Juhász mellett ott él akkor Váradon a má-
sik álomjáró, Gulácsy Lajos, a festő, aki 
csakhamar még messzebb utazik : Naconxy-
pan világába. A Holnap első ünnepe után a 
Gulácsyék képeinek kiállításán rendezett 
matinén lép Ady újra a váradiak elé, miután 
közben lezajlott a zűrzavaros duk-duk affér. 
A holnaposok keményen t ámad ták Adyt az 
„árulásér t" , felbolydult az egész irodalom, 
míg végre Ady megtért igazi fegyvertársaihoz. 
Jellemző, hogy az új költői i rányt ez a szen-
vedélyes saj tóvi ta te t te igazán ismertté. 
(Vö. : Földessy : Adalékok az Ady és A Hol-
nap körüli vitához. Ady-Múz. I. 65. Juhász 
Gyula : Ady és A Holnap. Ady-Múz. 
1. 59.) 

Dutka Ákos regényes korrajznak írta meg 
könyvét, de az szándéktalanul is irodalom-
történeti forrásmunka lesz majd irodalmunk 
századelej i hőskorára vonatkozólag. Anyagán 
kívül azzá teszi a beleszőtt-iktatott sok 
érdekes dokumentum is : fényképek, rajzok, 
kéziratok másolata, kiadatlan vagy kötetbe 
föl nem vet t versek. Nemcsak a sa já t és 
Juhász Gyula verseinek születési körülmé-
nyeit , valóság-hátterét t á r ja fel Dutka , ha-
nem megvilágítja néhány Ady-költemény 
keletkezését is. 

Ezért — bár ismételjük : Dutka regényes 
emlékezést írt e műfaj kötetlenségével — a 
könyvet forgató-használó irodalmárok szem-
pontjából felhívjuk a figyelmet néhány olyan 
részletre, adat ra , amely némi írói szabadság-
gal illeszkedik bele az események sorába. 

így pl. Ady nem 1900 tavaszán (67. 1.), 
hanem január legelején, bizonyára 2-án ér-
kezett Váradra, mert 3-án jelenik meg első 
cikke a Szabadságban. — A kanonok-sorról 
szóló híres cikkét (címe : Egy kis séta, nem 
pedig Séta a Káptalan soron [Dutka szerint] 
vagy Séta a kanonok-soron, mint Ady Lajos 
említi) nem első váradi heteiben írja, „alig-
hogy körülnézett a városban" (74. L), ha-
nem csaknem másfél év múlva, 1901. ápr. 
22-én. — Rienzi Mária váradi szereplését és 
a Léda-szerelem kezdetét is csak a novellisz-
tikus szerkesztés szabadsága magyarázza 
(93. 1.), mert Rienzi Mária már 1902 végén 
Pestre szerződött, s Léda csak 1903 júliusá-
ban érkezett Váradra. — Hasonló idősűrítést 
alkalmaz Dutka a századnyitó 1900. év szel-
lemi világképének vázlatos ra jzában. Az 
Eiffel-torony „születésének esztendeje" 
ugyanis 1889. Oscar Wilde nem 1900-ban, 
Párizsban írta a De Profundis-t , hanem 
1896—7-ben a readingi börtönben. Verlaine 
már 1896-ban örökre elbúcsúzott a fény 
városától, Anatole France A fehér kövön с. 
könyve pedig csak 1905-ben jelenik meg. 

A váradi Holnap-matinén megjelenő Léda 
kedvéért mondat ja el Dutka Adyval a Talál-
kozás Gina költőjével című, Vajdát idéző 
versét, holott- a valóságban az Egy néhai 
költő (későbbi, végleges címe : Néhai Vajda 
János) versét írta erre az alkalomra, s azt 
Emőd Tamás szavalta el. Ebben a költe-
ményben nem kapcsolta össze Ady Gina és 
I.éda a lakjá t és nevét, de lázongó, forradalmi 
hangja annál inkább illett a Vajda emlékének 
a jánlot t A Holnaphoz és a neki szentelt 
ünnep hangulatához. 

A szerkesztésnek róha t juk fel, hogy Ju-
hász Gyula Episztolájának hasonmás-közlése 
és nyomta to t t szövege nem fedi pontosan 
egymást (164—6. 1.).' 

Mindezek azonban a iilológus „szakmai" 
megjegyzései. Az olvasó minderről elfeled-
kezve élvezi az ősz poéta szép könyvét , 
amely az if júságot és Várad lelkét idézve 
megérezteti vele azt a sajátos varázst , ösz-
tönző erőt, amely Adyval az élükön tehetsé-
gek egész sorát küldte új irodalmunk harcos 
és diadalmas seregébe. 

Kovalovszky Miklós 

T Ö M Ö R K É N Y I S T V Á N : A T E N G E R I V Á R O S 

(Elbeszélések 1885—1896) Sajtó alá rendezte Czi 

Elfelejtett író? Nem éppen. A halála óta 
eltelt közel négy évtized nem temette be se a 
nevét, se az életművét, de az is bizonyos, 
hogy sem az általános irodalmi közvélemény, 
sem a kritikai irodalom máig nem adta meg 
Tömörkénynek az őt megillető írói rangot , 

or János. SzépirodalmfKönyvkiadó,[Bp. 1956. 

irodalomtörténeti helyet. Igazi jelentőségé-
nek fel nem ismerése visszanyúlik arra az 
időre, amikor Tömörkény még élt. Hiába 
közölték a pesti lapok és folyóiratok is (a 
szegedi sikerek után) elég sűrűn a novelláit, i t t 
mégiscsak A Hétig ju to t t el, amely a Nyugat 
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megindulásával elveszítette igazi jelentősé-
gét. A Nyugat gárdája — Adyt kivéve — 
csak Tömörkény halálakor ügyelt fel rá. 
A két világháború között a népi irodalom 
szociográlikus tevékenysége elődjét lelhette 
volna meg Tömörkény konkrét, tárgyszerű, 
a valóságot művészi bátorsággal megmutató 
ábrázolásmódjában. A szegedi írók — Juhász 
Gyula, Móra Ferenc, Sík Sándor, Ortutay 
Gyula — élesztgették Tömörkény emlékét és 
ad ták ki műveit . A népi írók mozgalma 
keveselte Tömörkényben a nyílt politiku-
mot, a forradalmi szándékot, inkább Tolnai 
Lajost í r ták a mozgalom zászlajára Ady neve 
u tan . A Nyugat munkatársainak elzárkózása 
Tömörkénytől más tar talommal, szintén 
hasonló okokra vezethető vissza. Népiességét, 
etnográlikus érdeklődését, provincializmusát 
és némi konzervativizmusát egyaránt ide-
gennek, túlhaladot tnak, vidékiesnek érez-
hették a Nyugat körében. Ady mindenen 
á tha tó tekintete kellett ahhoz, hogy felfe-
dezze Tömörkény írásaiban a forradalmi 
szándék nélkül való forradalmi újdonságot, 
azokat a vonásokat , amik az ő munká já t 
összekötik Tömörkény művével : ,,Az, aki 
Szegeden, sőt Szögedében, ugyanazt csinálja a 
tanya-nyelvvel s tanya-gondolattal, mint a 
városival és raffinálttal, a légvárosibb, leg-
raffináltabb és legbetegebb irózseni, ö is az én 
emberem és tanúm." 

Mélyen reális népi szemléletét, a nép életé-
nek gazdag ismeretét értékeljük benne leg-
jobban — mai olvasók. A századvégére fel-
hígult, hamissá vált népszínművek népiessé-
gét gúnyolta és megvetette, de nemcsak a 
népszínművön ju to t t túl, hanem Mikszáth és 
Gárdonyi idilli és sokban még patriarchális 
jellegű parasztábrázolásán is. Mikszáth liatal-
kori írásait, a Jó palócok és a Tót a tyaf iak 
elbeszéléseit romantikus-idilli hangulat szövi 
át , és Gárdonyi sajátos falu-poézisének, 
Az én falum történeteinek is nem a nép az 
igazi hőse, hanem maga Gárdonyi, a falu 
népéhez megértéssel és szeretettel forduló 
néptaní tó. Tömörkénynél már teljesen el-
halványult a patriarchális-idilli nepszemlé-
let. A nép életét, mint összefüggő egészet, 
mint önálló világot szemléli. Móriczig nincs 
még egy prózaírónk, akinek népismerete 
ilyen gazdag, akinek műveiben a nép életé-
nek ennyi hiteles eleme megtalálható. Gyak-
ran ugyan elnyomja Tömörkényben a nép-
rajzi felfedező a művész, a. szépíró újrate-
remtő erejét, de ez is részben helyes írói 
törekvéséből következett : igazabb, valóságo-
sabb, tehát anyagszerűbb, tárgyszerűbb képet 
akar t adni a nép életéről, mint a korabeli 
irodalom. A nép életéből nemcsak a néprajzi 
érdekességeket, a lemetszett mezei virágokat 
veszi észre, hanem olyan reális és sokszor 
tragikus jelenségeket is, amelyeket Móriczig 
nem lát meg ra j ta kívül más magyar író. 

Merőben más világ ez, keményebb, keserve-
sebb és kegyetlenebb, mint Mikszáth vagy 
Gárdonyi népiessége, ahol a legszomorúbb 
tör ténetet is megszépíti, időtlenné, elvonttá 
teszi az idilli mese vagy a balladás költőiség. 
Egyik korai elbeszélése, az 1893-ból va 16 
Megöltek egy legényt az alföldi juhászok életé-
ből, lelkivilágából olyan jellegzetes vonásokat 
muta t meg, amelyeket majd évtizedek múlva 
Móricz remekművében, a Barbárokban nyer-
nek tökéletes művészi igazolást. A tragikus 
vonások mellett a népi élet v idámabb színeit 
is meglátja. Nem volt naturalista, ál talában 
mentes maradt a kor művészi divathullá-
maitól, talán ezért is őrizte meg ennyire az 
idő legjobb írásait. Ha a nagyobb társadalmi 
és történelmi összefüggések ábrázolására 
nem is volt igénye vagy ereje, az élet apró 
részleteiben is mindig az egészet keresi, az 
embert. Ha sokszor el aprózza is a környezet-
rajzot , ha le kötik is ügyeimét a néprajzi érde-
kességek, a népi jellegben is mindig az altalá-
nos emberi vonásokat keresi. ,,A részvét 
elvitte őt azokhoz is, akik mintegy a társadalom 
kerítésén kívül rekedtek — írja róla Juhász 
Gyula — a nincsetelenekhez, a magyar vidék 
pusztai és külvárosi elhagyatottjaihoz és ki-
tagadottjaihoz és ezzel Tömörkény írói művé-
szete nagy emberi, szociális értéket is nyert, 
amelynek történeti jelentősége csak nőni fog a 
szálló és haladó idővel." 

A most megjelent kötet az irodalomtörté-
net és a könyvkiadás egyik régi adóssága 
törlesztésének kezdetét jelzi. A tengeri város 
az első kötete egy most induló Tömörkény-
sorozatnak. Az író működése első tizenkét 
évének (1885—1896) terméséből válogat ták 
össze régi Tömörkény-kötetekből és régi 
újságlapokból az új kötet anyagát . Mire a 
sorozat utolsó kötete is megjelenik, világossá 
válik számunkra Tömörkény egész írói 
pályája, fejlődésének ú t ja . 

Mit árul el az új kötet Tömörkény írói ú t já -
nak első szakaszáról? Az első meglepetés, 
hogy Tömörkény néhány kiváló, nagy 
novellája (amit különböző Tömörkény-köte-
tekből, keltezés nélkül ismertünk már ed.dig is) 
ebből az időszakból való. liven a címadó 
novella, A tengeri város, továbbá a Förgeteg 
János, mint közerő ; Néhány birkák irányában, 
A roham, Csata a katonával, A szárnyékember, 
A ravasz Kabók, Pengetés, Parádé. Már ebből 
a néhány ismertebb címből is kitűnik, hogy 
az első tizenkét év Tömörkény esetében nem a 
zsengék kora, bár a kezdet kezdete, az első 
két esztendő termése valóban gyenge. Fejlődés-
vonalat ebben a tizenkétéves periódusban 
nemigen lehet felfedezni. A nagyszerű 
novellák szomszédságában gyengébb írások 
is szép számmal akadnak, mint ál talában 
minden írónál, különösen az ösztönösebb 
jellegű alkotóművészeknél van ez így, mint 
amilyen többé-kevésbé Tömörkény is vol t . 
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Erre a korai korszakára jellemzők a dzsentri 
életét szatirikusán ábrázoló humoros írásai 
is, mint a Felolvasás a gernyefalvi kaszinó-
ban, Bukás, A makói harc, Lapunk alapítása 
és bukása. A magyar prózairodalomban 
Mikszáth és Móricz írásai muta t j ák a mércét 
az ilyen témájú írások esetében, Tömörkény 
dzsentrit gúnyoló elbeszélései bizony elég 
halvány próbálkozások. 

A kötet legértékesebb darabjai a novi-
bazári katonaemlékeket idéző írások. Tömör-
kény egész életére gazdag írói témakincset 
kapot t katonaéveiből, ő is mint közkatona 
szenvedte végig a magyar baka sorsát. A 
magyar közkatona életét senki nem ismerte, 
nem ábrázolta nála jobban. Legszebb katona-
írásai jobbak közismert paraszti életképeinél 
is. Itt még nem fogták le a kezét kialakult 
irodalmi formák, fordulatok. Az olyanféle 
novellái, mint a Bicskavásárlás vágy a 
Pengetés tiszta és jó írások, de ezek "nép-
szemlélete, emberábrázolása némileg leszű-

kítet t és anekdotikus, elsősorban a paraszti 
ravaszságot hangsúlyozzák, előadás-módjuk 
pedig kikerekített , kissé már „irodalmias" 
ízű. Nem véletlen, hogy a Bicskavásárlás 
vagy a Pengetés közeli rokona Mikszáth 
híres novellájának a Kaszát vásárló paraszt-
nak, és az ilyen témák hasonló feldolgozás-
ban Zola La terre című regényében éppúgy 
megtalálhatók, mint az olasz realizmus, к 
„ver izmus" első mesterénél, Giovanni Vergá-
nál, akinek művei Európa-szerte nagy hatást 
gyakoroltak a századvégi naturalista-realista 
irodalomra. Tömörkény katona t émájú el-
beszélései frissebbek, erőteljesebbek, mint 
népies életképei. 

A tengeri város több érdekes meglepetést 
is ad az olvasónak, eddig ismeretlen vagy 
alig ismert szép Tömörkény-elbeszéléseket. 
(Kinyílott az idő, Egy pár fehér lábért, Teme-
tés, Megöltek egy legényt, Katonakarácsony, 
Katonadolgok.) 

Vargha Kálmán 

G Á S P Á R E N D R E : V Á L O G A T O T T M Ű F O R D Í T Á S O K 

Új Magyar Könyvkiadó, Bp. 1956. 

Irodalmunk a leggazdagabbak és világ-
irodalmi szinten a legkevésbé ismertek közé 
tartozik s talán ez a fá jdalmas tény szülte 
műfordítás-kincsünk páratlan nagyságát : 
elvenni a világtól, magyarrá tenni azt, amit 
mi nemzeti és nyelvi korlátok miatt nem 
adhatunk néki. Irodalmunkban kárpótlás 
az ismeretlenségért minden idegenből fordí-
t o t t mű — kárpótlás elsősorban a fordítás 
intenzitásában. Talán sehol nem tapad tak 
költők és fordítók annyi lázas hűséggel és 
sa já t , kimondásra váró eszme-világgal az 
idegen anyaghoz, mint nálunk. Talán sehol 
másut t nem jelentett a fordítás olyan gör-
csösen becsületes hűséget s ugyanakkor 
olyan új já teremtő alkotó-ihletet, "mint ná-
lunk, magyaroknál. Fordítás-irodalmunk szín-
vonala többről tanúskodik játékos kalando-
zásoknál idegen tá jakon, a fordí tot t mű izig-
vérig magyarrá lett, belenőtt irodalmunk-
ba — mert nemes, de elkeseredett indulat 
szülte. Nem véletlen, hogy legnagyobb köl-
tőink és műfordítóink azonosak. S ha csak 
a legkirívóbb példát emlí t jük, hogy a fran-
ciák évszázadok óta prózában fordítanak 
mindent, Shakespeare-t és Goethét egyaránt 
— mi elképedt értetlenséggel gondolunk erre, 
hiszen Vörösmarty, Petőfi, Arany és száza-
dunk nagy költő-fordítói kényeztettek el 
bennünket . 

Az esztendeje halott Gáspár Endrének a 
közelmúltban jelent meg válogatott műfordí-
tás-kötete. Gáspár Endre helyzete valameny-

nyire más, mint immáron klasszikus mű-
fordítóinké. Az ő művéből éppen az indulat 
hiányzik, mely olyannyira jellemző elődjeire 
és kortársaira. Az ő életműve racionálisabb 
és hidegebb s nem indulatában, hanem in-
kább méreteiben tiszteletreméltó. Szinte 
kísérteties maga az idegen nyelvkincs, mely-
lyel dolgozott : több, mint tíz nyelv fegyver-
zetével lépett i rodalmunkba. A fordítas-
özön, amit maga után hagyott (különösen, 
ha prózai munkásságát is számítjuk), majd-
nem hihetetlen. Ésszel alig felfogható, mi-
ként ju to t t elég idő és energia ennyi munka 
elvégzésére — s ez a szorgalom és szívósság 
még halalos ágyán sem hagyta cserben. 
Betegségétől agyongyötörtén és kínlódva, 
utolsó napjaiban is még „A felsült szerelme-
sek" magyar szövegét diktálta. Termékeny-
ségét, minden esztétikai értékelésen tú l , 
méltán becsülnünk kell. 

Szép, de hideg és racionális életművet 
hagyott ránk. A fordí tot t versek nagy több-
ségen nem az alkotás és újra-alkotás láza 
izzik, inkább valami intellektuális munka-
gyönyört érzünk bennük, a muta tvány pi-
ruet t jé t : ime, így szól az idegen vers — nem 
pedig : ilyen lenne, ha magyarul í r ták volnál 
Intellektuális kaland Gáspár Endre számára 
minden fordítás s bár hivatás tudata őszinte 
és hiteles, alkata kényszerén nem változtat-
ha to t t . Arany, Babits, vagy Tóth Árpád 
számára forró vallomás Shakespeare, Dan te 
és Shelley fordítása — egy-egy darab sa já t , 
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