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I^z év április 24-én volt az első évfordulója Szeged érték-

ben és népszerűségben legnagyobb irója, Tömörkény István ha-

lálának. A Dugonics-Társaság tartozó kötelességet teljesített, a 

mikor az évforduló alkalmából ünnepet rendezett volt főtitkára 

emlékezetére, amelyet mindig büszkén fog őrizni, drága ékesség 

gyanánt, mit a futó évek egyre fényesebbé tesznek. 

A Társaság igazgatótanácsa már 1917. május 2-án tartott 

ülésén, friss gyászunk első napjaiban foglalkozott Tömörkény 

emlékének megörökítésével. Határozatának egyik fele Tömörkény 

szobráról, a másik müveinek összegyűjtéséről és a Társaság költ-

ségén való kiadásáról szólt. A két kötelesség közül az elsőt 

azóta a hálás város törvényhatósága vállalta magára, a másodikról 

már csak a háborús nyomdai nyomorúságok miatt sem lehet szó 

az élet rendjének helyreálltáig. 

Ilyen körülmények közt egyelőre csak arra szorítkozhattunk, 

hogy az első évfordulón szerény ünnep keretében idézzük fel nagy 

halottunknak közénk különben is sürün hazajáró szellemét és 

kegyeletünk áldozatát bemutassuk előtte. Ha nem e komor idő-

ket érjük, ünnepünk országos jellegű lett volna ; a Petőfi -Társa -

ság igy is képviseltette azon magát Szávay Oyula által, aki kü-

lönben Társaságunknak is nagyrabecsült tagja. 

Az ünnepre az elnökség a következő meghívót bocsájtotta ki: 

A Dugonics-Társaság 1918. évi április hó 28-án vasárnap dél-

után 4 órakor a városi székház dísztermében felejthetetlen érdemű 

főtitkára, Tömörkény István halálának első évfordulója alkalmából 



az ő emlékezetének szentelt felolvasó ülést tart, amelyre a társaság 

nevében tisztelettel meghívom. 

Szeged, 191S. április hó. 

Szalay József dr. 

elnök. 

A felolvasó ülés műsora : 

1. Elnöki megnyitó, tartja Szalay József dr. elnök. 

2. Alkalmi költemény, irta és felolvassa Szávay Gyula, a Dugonics-

Társaság tagja, a Petőfi-Társaság kiküldötte. 

3. Ünnepi emlékbeszéd, tartja Balassa Ármin dr., alelnök. 

4. Magunk között, — emlékezések Tömörkényről, — felolvasás, 

tartja Móra Ferenc titkár. 

5. Tömörkény-novellák, felolvassa B a róti József színművész, vendég. 

E szerint a program szerint folyt le szép, meleg és ben-

sőséges áldozási ünnepünk. Szinte egy család volt benne az 

egész város, amely a díszteremben szorongott, társadalmi előke-

lőségek, külvárosi magyarok, nőegyletek, lányok virágos kertje, < 

bekötött fejű asszonyok, deákok. Csupa megindultságtól csillogó 

tekintet, csupa előrehajló figyelem a padokban, csupa imádságos 

hódolat az emelvényen, a magyarság nagy irója és Szeged leg-

nagyobb fia iránt. 

Tömörkény siron tul való halhatatlanságának ez az ünnep 

volt az első stációja s ez teszi indokolttá, hogy ezt a füzetet 

kiadjuk, ideiglenes irodalmi fejfája gyanánt. 

E füzet előállításának költségeit Wimrncr Fülöp ur, társa-

ságunk alapító tagja és törekvéseink buzgó támogatója fedezte. 
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Elnöki megnyi tó. 

Tartotta : Szalay József dr. elnök. 

Egyaránt tovább rezeg a hur, ha akár az öröm rózsás ujja, 

akár a bánat éles karma pendíti meg. Már egy esztendeje annak, 

hogy Tömörkény István elvesztése miatt a fájdalom tépett szivünk 

húrjaiba. Ma is sajgó érzésben rezegnek azok. És valósággal a 

mi enyhülésünkre is van, hogy megdicsőültünk emlékére ezt a 

szeretet sugallta ünnepet rendezzük. 

Akkor némult el mesemondó ajka, amikor a szántóka pacsirta 

dalt zengve repült föl a vadvirág illatos ugarokon ; akkor vetett 

utolsó lobbot szelid szeme tüze, amikor az áprilisnak felhő-

fátyolos holdvilága csókolgatni kezdi a langyos habu Tiszát s 

akkor hült ki nemes szive, amikor a sugárküllős végű házacskák 

hátát először melengeti a nyarat színlelő tavaszi napsugár. És itt 

kellett hagynia költészete cicomázatlan társát: a madárdalt, a 

meséket susogó tiszai habokat s a lelkével annyira rokon nap-

sugarat. Pedig hogy szerette mindezeket! Hiszen szinte ösztönö-

sen tudta, hogy Alföldünknek ez a dala, illata és fénye formálják 

azt a magyar embert, akinek ő müveiben örök emléket állított. 

Szeged mindenkor hálával nemesbitett büszkeséggel gondol-

hat a Végzet kedvező véletlenségü ajándékára, hogy Tömörkény 

Istvánnak ez a város voli az irodalmi fészke. Ennek a soha 

hűtlenül el nem hagyott fészeknek a pilléje volt az ő fantáziá-

jának pihenő és melengető párnája. Ennek a fészeknek a szélére 

kiülve csicseregte azokat a cikornyátlan dalokat, amelyeknek a 
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motívuma, dallama és ritmusa is kizárólag az övé volt. Kétség-

telen, hogy egy fészeknek sziikre szabott a látóhatára. Azonban 

az is bizonyos, hogy az egyik ember többet lát az árvalányhajas 

homokbuckáról, mint a másik a hegyóriás tar tetejéről. És éppen 

abban nyilvánult a Tömörkény istenáldotta tehetsége, hogy a 

reáboruló horizontnál tovább látott: egyenesen bele a legrejtel-

mesebb régióba, az emberi lélekbe. Az igaz, hogy csalhatatlan 

szemüvege volt: a bölcsességgé finomodott humora, a mely még 

az elérzékenyülés harmatán is csillogott. Ez az a két jellemző 

sajátsága és pedig egyrészt művészetének szinte fejedelmien kizá-

rólagossága, egyedülvalósága és másrészt meglátásának páratlan 

volta indokolja, hogy ennek a lényében egyszerű embernek és 

minden iskolásságtól s mesterkéltségtől irtózó irónak irodalmi 

nagysága városának, sőt országának határán is tul nőtt. 

Tömörkény István helyét az irodalmi pantheonban az iro-

dalomtörténet fogja kijelölni. Fölösleges azonban, hogy mi, 

Dugonics Társaság erre az osztályozásra várjunk. Mi jogosultnak 

érezzük magunkat arra, hogy őt a nagyraértékelő megbecsülés és 

a szeretetteljes emlékezés halhatatlanságába helyezzük. Ezen örök-

mécses gyújtó törekvésünknek jelei egyelőre ez az emlékünnepély, 

továbbá a nevére elhelyezett 10.000 koronás irodalmi alapítvány, 

majd a Társaságnak az a fogadalma, hogy müveinek megfelelő 

kiadásán és emlékének képzőművészeti megörökítésén fáradozik 

Tisztelettel üdvözölve boldogemlékü titkárunk családját, a 

Petőfi Társaság képviselőjét s a közönséget, az emlékünnepélyt 

megnyitódnak nyilvánítom. 



Tömörkény. 
Irta és felolvasta: Szárny Gyula r. tag. 

Mi szent Gangesünk, te földünkön születő, 

Földünkön elhaló szüzmagyar folyó, 

Szőke imádottja minden poétáknak, 

Akiknek a lelke lelkünkből való, — 

Hol van az a fiad, ki szerelmes szemtjiel 

Ugy el tudta nézni futó folyamod ? 

Keresed-e lelkét, keresed-e arcát, 

Mikor lágy haboddal az ősváros partját 

Csobogva suhogva végigcsókolod ? 

Mert a te fiad volt. Mély, komoly, szelid ; az 

Áhitat csöndjébe betemetkező 

Mint partjaid mentén gyermekmosolyával 

Az egekre néző virágos mező. 

Százszinü virágát öntudatlan díszben 

Hajtja ki szivéből az is ragyogón, 

Mintha a szemeknek reálágyulása, 

Boldogságba olvadt odacsillogása 

Csak egy érthetetlen nagy babona vőn. 

Es mint a mezőknek zöld fücsemetéit 

Anyai emlődön te szoptatgatod, 

Sugalló lelkedbe mártogatta ő is 

Érni, nevelődni a gondolatot, 



5 hogy is ne lett volna magyar tőrül metszett, 

Magyar szívnek kedves minden szál virág, 

Ha apjok szivéből világra születve 

A te fodros, édes ringató öledbe 

Gyenge száraikat le-lehajliták. 

Éjek éjszakáin, mikor a hunyó nap 

Dorozsma mögött már vasmacskát vetett, 

Szótalan beszéddel egymásba merülve 

Sokat szőttetek ti titkos terveket. 

Ma sem tud azokról, csak a csillagtábor, 

A hab elfutott, az róluk nem locsog, 

Bizony néha, mikor végeztetek végre, 

Tologatták is már a napot az égre 

A marostoroki móc tutajosok. 

Hanem ahogy aztán pávasátorozva 

Egész tündöklésben a nap felragyog : 

Jönnek sorra-rendre kétkézi munkások, 

Vizenjáró népek s más-más magyarok. 

Homokos világból, gerendás szobákból 

Napos tájak hus-vér hü alakjai, — 

Róluk lehetett hát szó a csendes éjben, 

Az ő dolgaikat terveztétek szépen 

Célszerű irányba igazítani. 

Van is róluk irás, van is róluk festmény, 

S imádságos könyvbe eltett költemény, 

Vizenjáró lelkű kétkézi munkás volt 

Ő maga is, a te jó fiad szegény, 

ügy is kellett volna, hogy oda temessék 

Pogány pompa szerint vized ölibe, 

Mint Attila királyt, Árpád fejedelmet, 

S füzek, szederindák könnyhullatás mellett 

Ugy hajoljanak az ágya fölibe. 



Poétás gyereked teneked volt mindég, 

Énekes, hegedűs és istóriás. 

Az is a tiéd volt, szabadságunk harcán 

Segesvár halottja, az a glóriás. 

Ezt a kisöccsét te magadnak nevelted 

S ő se szeretett mást, csakis tégedet, 

Azért voltatok ugy egybenőve ketten, 

Fájdalmatok azért volt oly véghetetlea, 

Mikor az ő napja besötétedett. 

Siró fűzeseknek hullhat is a könnye, 

htem nevel ily fiat már a magyar ég, 

Palántáinkból a cifra művelődés 

Ennek a fajtáját irtogatja rég. 

Jönnek tán nagyobbak, csudára valóbbak, 

De szeretnivalóbb s miénkebb jön-e? 

Kinek a szivéből magyar zamat csordul, 

Ki drágakövet fejt magyar kavicsokbul, 

S kinek csak fajában telik öröme. 

Az ő sok irása biblia lesz egykor, 

Akik azt olvassák igy szólnak reá : 

«Micsoda apostol, micsoda bölcs volt ez, 

Hogy ez már akkor igy mindezt tudhatá ?» 

•— Mert nem tudja senki, csak akit az Isten 

Éppen erre küld ki apostolakép': 

Hogy sok kicsinységes ügyével-bajával, 

Könnyekre fakasztó tücske-bogarával, 

Milyen szép, milyen szent — a föld és a nép 

Nagyranevelt nyugot pipere-szerével 

Nem is pacsulizta virágait ő, 

Isten jóvoltából nyíltak-nyiladoztak, 

Ahogy rájok szolgált éppen az idő. 

Külföldök szokása öt nem érdekelte, 
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vS ő előtte külföld Félegyháza már, 

Művész volt s hazája Magyarország maradt, 

Magyarországból is csak az a kis darab, 

Melyet elkerít a szegcdi határ. 

Most egy éve lobbant fáklyája utolsót, 

Ma üljük először az emléktorát, 

Ma borítjuk rá a gyászfeketeségre 

Az örök dicsőség első bíborát. 

Én is azért jöttem ama Társaságból, 

Mely babérba fogott nevét őrzi hűn, — 

Hogy egy szöget verjek' a biborszegésbe, 

Egy bokrétát tűzzek ez oszlopkötésbe, 

S egy dalt pengessek ki a mély hegedűn. 

Megvolt. — S ma az emlék hószin palástjában 

IIt van újra köztünk «a torony alatt», 

Fellegzik eléje ünnepnapi tömjén, 

S frissen vett rózsákból verses szavalat. 

Vén Tiszánk, Gangesünk, te is reménykedhetsz, 

Ki izrül-izre egy vér volt teveled, 

Őrtálló helyére hozzád visszakészül, 

Az uj ünneplőjét — márványbal és érebül — 

Már szabja is rá a módos kegyelet. 

Talán mikorára újra kifehérlik 

Patyolat díszében a cseresznyeág : 

Már ott áll a parton rádmerengő szemmel, 

Jegyző noteszével, a régi deák. — 

Ámulsz majd a hídnál s tarajozott háttal 

Kiharsogsz medredből te ősi folyam : 

< Ideseregeljen minden élő ember, 

5 te is a távolból, te Fekete-tenger, 

Idenézz, idenézz, — megjött a fiam !» 



E m l é k b e s z é d . 

Tartotta : Balassa Ármin dr. alelnök. 

Dermesztő hidegben állottuk körül koporsóját a temetés 

napján. Pedig április vége volt. Ibolyás tavasznak napja. Mintha 

a természet szive is megdermedt volna a gyásznak nagy fájdal-

mától. De a természet feledékeny. Májusra kelve újra kisütött a 

nap és életfakasztó melegével Tömörkény István sirhalmát már 

mosolyogva látogatta meg. Átengedte nekünk a gyásznak egész 

nagy terhét és az emlékezés kötelességét. Mi emberek is feledé-

kenyek vagyunk. Talán feledékenyebbek, mint a természet. A 

legnagyobbak helyét is elfoglalják későbbi nemzedékek és akik 

eltávoztak tőlünk az örök enyészetbe, azokat ritkábban keressük 

föl haló poraikban, mint a minden esztendőben ujjá születő 

tavasz, rózsákkal szórva tele szeretteink haló porait. De még sem 

tudunk olyan rosszak lenni a feledésben, hogy mindenkit elfeled-

jünk. Akik egész szivüket nekünk áldozták, akik mindnyájunk 

gyönyörűségét szolgálták, akik dicsőséget árasztottak reánk életük-

ben és halálukban, azoknak emléke kitörülhetetlenül kapcsolódott 

érzéseinkbe és nem feledjük el őket, mert felejthetetlenekké 

erősödtek. 

Egy esztendő multán még kisebb jelentőségű barátunk és 

munkatársunk emléke sem mosódhatott volna el, mint aminő 

Tömörkény István volt. Mégis a megütött méla akkord szólalt 

meg először lelkünkben, amidőn Tömörkény István emlékezetének 

áldozok néhány rövid percen át. 
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Az élet elsodor bennünket egymástól már akkor is, amikor 

még itt vagyunk a földi életben. Éveken át rójjuk az élet robotját 

és észrevétlenül távolodunk el az együttérzés bensőségétől. Csak-

nem elfeledjük egymást és valójában csak akkor találkozunk újra, 

amidőn valaki közülünk végleg eltávozik a földi életből és testi-

ségétől külön váltan csak a lelkét hagyta vissza közöttünk. 

Igy találkoztunk mi Tömörkény Istvánnal korai halálának 

reánk szakadásakor. 

Emlékbeszédet mondván fölötte, életrajzát kellene megfes-

tenem és ennek keretében életének eseményeit és mozgató rugóit. 

Az összefüggést kellene kutatnom és megállapítanom irói alkotásai 

és életének hatói erői között. Tömörkény István élete és irodalmi 

működése lehetetlenné teszi az emlékbeszédek eme régi mód-

szerének kifejtését. Nem egyszer megirta és mondotta ő maga, 

hogy neki nincs életrajza. Újságíró és hivatalnok volt és ezen-

fölül — még irt is egyetmást. Nem jegyezte föl életének semmi-

féle mozzanatát, de nem is történt az ő életében semmi különös. 

De mégis följegyzett valamit. 

Egyszerű emberek cimü kötetében A nagy víz-ről irott 

gyönyörű elégiájában jegyezte föl, hogy az 1879. március 12-iki 

árviz „elpusztította a szülővárost. Voltaképpen nem is szülőváros, 

mert Cegléden születelt a régi vasúti állomáson. Irtózatos hideg 

volt 66 karácsonyán, igy nem is vitték be keresztelni a városba, 

hanem a papot hivták ki az állomásra. Aminél fogva előállott az 

a sajátságos helyzet, hogy sohasem volt abban a városban, amely-

ben a keresztlevél szerint született. Arninélfogva ismét csak az a 

helyzet, hogy csak az a város a szülőváros, amelynek a földje 

apáék és nagyapáék csontjait barátságosan magába fogadta." Ennyi 

az ő életrajza, magának a nagy irónak vélekedése szerint. 

Nekem más a vélekedésem. 

A konvencionális értelemben vett életrajzi adatok valóban 

hiányoznak Tömörkény István életéből. Én azonban azt hiszem, 

hogy gazdagabb élettörténetet az ő élete történeténél aligha 

lehet találnunk. 



13 

Legnagyobb történése az ő nemes, egyszerű, puritán életének 

az az állandó és folytonos taszítás, amely őt a saját társadalmi 

osztályának mozgalmaitól megszakítás nélkül való folytonossággal 

eltávolította. Mintha az undorérzés emelkedett volna uralomra 

lelkében a polgári társadalom elemeivel szemben. Büszke főlé-

nyességgel nézett el az előtte hömpölygő társadalmi gyalázatos-

ságok hullámainak piszkos kiöntései fölött. Mindég nyitvalartott, 

élesen látó szemeivel ebből semmit meglátni nem akart. Állam-

férfiak, politikusok, irók és művészek, urak és úrfiak, mágnások 

és dzsentrik, iparlovagok és egyéb csalók társadalmi hetvenke-

dései. bűnei, vagy akár erényei őt nem érdekelték. Undorodott 

tőlük és irói művészetéhez méltatlanoknak Ítélte őket. 

Ebben a nagy negatív hatásban látom én Tömörkény István 

páratlan irói egyéniségének egyik alapforrását. Mert nyilván e 

nagy negatív eredményű hatás vezette lelkét a nép ős, tiszta 

lelkének pozitív szeretetéhez és mélysége szenny nélkül való 

kincseihez. A kultura máza alatt elbujtatott nyers állatot utálta, 

de imádta az álkultura mázával be nem kent ős tisztaságú 

emberi lelket. s 

Fehér iró, akinek könyveit gyermek, serdülő, férfi és nő 

erkölcsi veszedelem nélkül olvashatja az első betűtől az utolsóig. 

Nem tetszeleg a szerelem kultuszának őrjöngésében. Föl nem 

világosított lányszemérmetességgel kerül Írásaiban minden szót, 

ami a férfi és nő nemi viszonyának a nyilvánosság elé nem való 

titokzatosságát érintené. 

Témáit a természet vadvirágai közül válogatta össze és lelkének 

kifogyhatatlanul gazdag talajába ültetve, a megnemesitett virágok 

egész erdejével diszitette föl a magyar közművelődés asztalait. 

Nem kábitóak ezek a virágok. A rózsának, a gyöngyvirágnak 

szivetsimogató illatát lehelik magukból és a tiszta mátkasziv 

menyasszonyi koszorújába kivánkozók. 

Mikszáth Kálmán eltávozván Szegedről, az árviz után való 

Szeged irodalmi életének Pása Lajos vált a vezérévé. A halha-

tatlan emlékű gyermek-költő körül csoportosult Szeged pezsgő vérű 

iró serege. 
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Az uj színház igazgatója Nagy Vince, titkárául vette maga 

mellé Pósa Lajost. A szinház tagjai voltak Somló Sándor dráma-

író és Makróczy János népszínműíró. Egymásután kerültek 

Szegedre Gárdonyi Géza, Sebők Zsigmond, Lipcsey Ádám, 

Kemechey Jenő, Kobos Ede és még más több talentumos újság-

író. És itt volt már Dankó Pista. 

Nem részletezem annak a korszaknak irodalmi mozgalmait. 

Tul terjedelmessé tenné munkámat. Csak azt állapítom meg, 

hogy a Pósa Lajos vezérlete alá került szegedi irodalomnak két 

legnagyobb hajtása Tömörkény István és Dankó Pista irodalmi 

hagyatéka. 

A Tömörkény István élete történetének eseményei közé 

tartozik azonban annak a kis lársaságnak magánszórakozása is, 

amely a Dugonics Társaság megalkotására érezhető hatást 

gyakorolt. 

Szmollény Nándor, később a Dugonics Társaság tudományos 

szakosztályának titkára, ez a hangyaszorgalmú és becsületes 

törekvésű kulturmunkás, ujszegedi kertjében látott bennünket 

vendégekül. Engem a sors akkor hozott ide Szegedre, a szülő-

városomban megkezdett társadalmi propagativ törekvéseimmel 

együtt 1886-ban. Hamarosan benső barátság fejlődött ki közöttem 

és Tömörkény István között. Megalakítottunk egy kis baráti kört. 

amelynek rajtunk és Szmollény Nándoron kiviil tagjai voltak: 

Kókai István dr. akkor ügyvédjelölt, Szommer Endre zenetanár, 

hegedűművész, Székács Gyula zeneszerző és zongoraművész. 

Vasárnap délutánonkint a Szmollény Nándor ujszegedi kert-

jében fölolvasásokat és koncerteket rendeztünk a magunk gyönyö-

rűségére. A fölolvasók Tömörkény István, Szmollény Nándor és 

én voltunk. Kókai István remekül szavalt, a zeneszámokat pedig 

Szommer és Székács látták el. 

Évekig tartottuk fent ezt a kis társaságot, mígnem Szegedre 

kerültek Lipcsey Ádám és Kemcchey Jenő, akikkel összekapcsolódva 

közeiebo jutottunk Szeged vezető férfiaihoz. Lázár György dr. 

éber figyelmét nem kerülte el a mi mozgalmunk jelentősége és 

részben ennek hatása alatt 1892 ben megalapította a Dugonics 
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Társaságot, amelynek tagválasztó ülésén 1892. november 15-én 

Tömörkény Istvánnal együtt engem is megtiszteltek azzal, hogy 

a társaság rendes tagjai sorába megválasztottak. 

Társaságunk akkor az irodalmi pályadijak kitűzésében látta 

legfőbb céljának megvalósitását. Most 25 esztendeje annak, amidőn 

első három pályadiját kitűzte. Nagyon szerény pályadijak voltak 

ezek. A tudományos szakosztályban Szeged hatása Délmagyar-

országra cimü kultúrtörténeti munkára tüztünk ki 400 koronát. 

Egy költői beszélyre, továbbá egy prózai beszélyre 200—200 

koronát. A prózában irott beszélyre 13 pályamunka érkezett be. 

A bírálóbizottság tagjai voltak Békefi Antal, Irányi Dezső és 

Cserei Zsigmond dr. Mind a hároman meghaltak. Ez a pályázat 

egyik legnagyobb eseménye a Dugonics Társaság 25 éves törté-

netének és mindvégig egyik legnagyobb dicsősége marad. A 

bírálóbizottság előadója Irányi Dezső, a kiváló népies iró volt. 

A pályadijat A leány játszik cimü novella nyerte el. A bíráló-

bizottság jelentésében Irányi Dezső igy irt erről a pályadij-nyertes 

munkáról: 

„Kész iró munkája, biztos kézzel megírva. Nem sok az 

alakja, de azok érdekesen vannak megrajzolva. Kerek, egyöntetű, 

az újdonság ingerével ható meséje is érdekes, fordulatos. Nagyon 

ügyes a novella concepciója, elbeszélő modora. Van benne bizo-

nyos balladaszerü, de megokolt szaggatottság. Aki a stílussal igy 

össze tudja egyeztetni a szereplő alakban rejlő lelkiállapotokat, 

az avatott kézzel ir. Nerrjcsak az elbeszélőhang mesteri a kis 

novellában, de gyönyörűek a leírásai is. Poétikus hangulat vonul 

át az egészen, ami rezgésbe hozza a szivet. Szines, hangulatos 

festése a természelnek, gondos rajza a novella hősének, Baeht 

főerdész lelki világának. Ezekért a kiváló sajátosságokért a bíráló-

bizottság ezt a novellát ajánlja a nagygyűlésnek megjutalmazásra." 

A nagygyűlésen a jeligés levél fölbontatván, abból Tömörkény 

István neve került ki győztesen. 

Büszkeség töltött el bennünket ettől a diadaltól, akik Tömör• 

kényt már akkor mindnyájunk fölött állónak tartottunk. Büszkék 

voltunk a birálóbizoitság Ítélőképességére, a melynek tagjai kiváló 



irók és a társaság diszei voltak Magamban pedig a bírálóbizott-

ságnak ezt a döntését a Dugonics Társaság érettségi bizonyít-

ványának minősítettem. 

Hogy mi történt Tömörkénynek ezzel a pályadij-nyertes 

novellájával, megállapítani nem tudtam, mert köteteiben föl nem 

találtam. 

Ezzel a pályakoszoruval indult el Tömörkény István dicső-

ségteljes irodalmi útjára. Abban az esztendőben, amidőn a pálya-

dijat a társaság kiadta neki, 1893-ban „Szegedi parasztok és egyéb 

urak" c. kötetével, 1898-ban pedig „Jegenyék alatt" c. kötetével 

lépett a közönség elé. 

Mind a két kötetet nagy elismeréssel fogadta a kritika, de 

még távolról sem azzal a mértékkel mérte, amelyet most 22 

esztendő után ezekre a munkákra is minden föntartás nélkül 

alkalmaz. Ebben a két kötetben Tömörkény István irói nagysága 

már teljes pompájában ragyog. A komolyabb esztétikai méltatás 

azonban mégis elzárkózott Tömörkény István elől. Lázár Béla ár. 

„A tegnap, A ma és A holnap" cim alatt két kötetes kritikai 

tanulmányt adott ki 1900-ban. A tanult fejű, müveit és képzett 

esztétikus Tömörkény Istvánról és Móra Istvánról csak két sorban, 

odavetőleg mint a póriaskodásban szertelenkedő Írókról emlékezett 

meg, Irányi Dezsőről és még több kiváló népies íróról egyáltalán 

nem vett tudomást. Mélységes sérelmét láttam ebben a két kitűnő 

szegedi irónak és ezért szemrehányást tettem Lázár Bélának, a 

következőket irtam Irányi Dezső életrajzában : 

„Tömörkény Istvánról nem tudja,' hogy Írásaiban a magyar 

paraszt életének olyan megkapó, olyan gazdagon részletező és 

olyan életteljesen plasztikus rajzát adja, amely őt a legönállóbb 

és az ujabb koriak között a legértékesebb irói egyéniséggé minősiti. 

Azt hiszem pedig, hogy annak az irónak ügyessége szem-

pontjából, aki több-kevesebb gyakorlottsággal tudja Murger, 

Boarget, Zola, Maupassant vagy más világmester irányzatát 

utánozni, lehet az illetőt méltatni, de a magyar irodalom szem-

pontjából egy egész tucat ilyen irónál többet ér Tömörkénynek 

egy-egy rajza, amelyben a magyar nép eszének villanásai, humo-
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rának mélysége, életmódjának sajátosságai, jellemének acélossága, 

a tiszta magyar nyelv tükrén keresztül éreztetik a magyar faj 

hatalmas egyéniségét. Nincs könnyebb, mint póriasnak nevezni 

azt, ami anyagánál fogva csak parasztos lehet. De ha például az 

olasz Vergát két igazán nyers, parasztos kis népszínműve révén 

ünneplik az egész világon és nálunk is, akkor mégis csak meg 

kellene találnunk a mi elsőrangú népies Íróinkkal szemben is az 

igazságos mértéket. És ha a magyar irodalomtörténet számára 

dolgozó kritikus nem olvassa el Tömörkény Istvánnak „Jegenyék 

alatt" címmel megjelent kötetét, amely inkárná'tus magyar poézi-

sével elbeszélő irodalmunknak mindenkor egyik legbecsesebb kötete 

fog maradni, akkor fájdalmasan kell tapasztalnunk, hogy a magyar 

irók egyik legértékesebb csoportjának le kell mondania a komoly 

figyelemre méltatás érzetéről." 

Így vélekedvén már 22 esztendővel ezelőtt Tömörkény István 

irói jelentőségéről, Ítéletem előtt már nem kellett nőnie. 

Érdemes följegyezni, hogy a hivatalos irodalmi Magyarország 

szeme előtt a lexikoni nagyságot sem érte Tömörkény István 

még 1900-ban sem. A Pallas Lexikon 1897-ben megjelent 16 

kötetében tudomást vett Tömörkény kisközségről, de az iróról 

nem, sőt még 1900-ban kiadott póikötetében sem. Pedig a Lexi-

kon szerkesztői és munkatársai között voltak Rákosi Jenő, Beöthy 

Zsolt, Alexander Bernát, a szegediek közül Enyedi Lukács és 

Reizner János. 

Ot magát nem érintette pályáján sem a figyelmetlenség, sem 

a kitüntető elismerés, haladt a maga utján fölfelé. A közönség 

fokozatosan fogadta kegyeibe és az első legnagyobb dicséret, 

amelyet róla hallottam, Jászai Mari ajkairól hangzott el. A nagy 

tragika 1898. nyarán a hódmezővásárhelyi nyári színkör meg-

nyitásáról jött velünk, a szegedi küldöttséggel Szegedre. A vasúti 

kocsiban az aréna megnyitásán bemutatott „Paraszt szivek" cimü 

néptragédiámról mondott Ítéletet a hatalmas művésznő. Azután 

rátért Tömörkény István „Jegenyék alatt" c. kötetére. A csodá-

latnak szinte megdöbbentő hangján jellemezte a szegedi iró 

2 
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elbűvölő költészetét és széptani értekezés számba menő fejtege-

téseit ezzel a fölkiáltással fejezte be: 

— Miért nem tudtam én hamarabb, hogy Szeged virágos 

kert, amelyben olyan pacsirta énekel, mint Tömörkény ! 

Ennek a pacsirtának az énekétől megittasultan emlékeztek 

meg halálakor irodalmi bajtársai Tömörkény Istvánról. Különösen 

három ilyen megemlékezés ragadta meg a figyelmemet. Móricz 

Zsigmond, Török Gyula és Ady Endre irtak róla a Nyugat-ban. 

Móricz Zsigmond nemcsak tudóst, nemcsak gyűjtőt, hanem 

irómüvészt látott Tömörkényben, aki „Népek az ország szolgá-

latában" c. könyvében a bibliai hang megdöbbentő egyszerű-

ségével irja meg a világháború magyarjának átalakult életföl fogását 

és világnézetét. 

Török Gyula azt állapítja meg, hogy Tömörkény egyetemes 

hatású iró és a föld bármely pontján a becsületes és emelkedet-

tebb irodalom munkása lehetett volna. Ennek az egyelemes ha-

tásnak lehet tulajdonítani Tömörkény bécsi kritikusának azt a 

kijelentését, hogy Tömörkény az egyetlen magyar iró. 

Ady Endre abban a nézetben van, hogy bár iró igazán 

Tömörkény, de a komponálás művészete nem adatott meg neki 

és minden filozofiája mellett az egészen nagy iró felsőségessége 

sem. Még ennél is tovább megy Ady Endre. A szegedi paraszt 

megrajzolásának nagy művészetét kártékonynak tartja, mert a 

külföldi, sőt tájékozatlan városi magyar generális magyar típusnak 

fogadja a Tömörkény szegedi emberét. Pedig a délfranciai fran-

ciák között van csak olyan temperamentumi különbség, mint 

különböző vidéki magyarok között. Végül még azt is megálla-

pítja Ady Endre, hogy Mikszáth Kálmánnak nem eredeti témája 

a kaszát vásárló paraszt, de megcsinálta, viszont Tömörkény a 

klasszikus előrajz után is alig tudta a subát megvásároltatni a 

parasztjával. 

Móricz Zsigmond és Török Gyula gyönyörű írásai nem 

adnak alkalmat megjegyzésre. Ady Endrének rövid, de a nagy 

költő igazán klasszikus prózájában kifejezett Ítélete arra a félre-

értésre adván okot, mintha ő Tömörkényt értéken alul lebecsülte 
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volna, a szegedi újságírók egyesületének Tömörkény-ünnepén 

személyesen jött Szegedre és a föltétlen hódolat zászlóját hajtotta 

meg Tömörkény nagysága előtt. 

Nagyon kicsi iró lenne Tömörkény István, ha Ady Endrének 

néhány kritikai megjegyzését igaz értékének sérelme nélkül el 

nem birná. Mégis megbocsát nekem az illusztris költő, ha meg-

jegyzéseinek téves alapjait helyreigazítani megpróbálom, nem 

Tömörkényért, hanem az igazságért. 

Tömörkény senkit sem ejtett azzal tévedésbe, hogy szegedi 

parasztokról irt. Mint belletristának nem állott kötelességében, 

hogy akár a külföldet, akár a magyar parasztot általában nem 

ismerő fővárosi polgárokat néprajzi fölvilágositásokkal ellássa, 

hogy a szegedi parasztot össze ne tévesszék más vidékek magyar-

jaival. Miben állhatott tehát Tömörkény művészetének kártékony 

hatása csupán csak azért, mert szegedi parasztról irt ? Állhatott 

volna talán abban, ha a szegedi parasztban szégyelleni való 

nemzeti sajátosságokat rajzolva, ezeket a sajátosságokat egyetemes 

nemzeti sajátosságoknak vélte volna akár a külföld, akár a fővárosi 

Magyarország. A Tömörkény magyarjai senkit meg nem szégye-

nitenek. A irói szabadság és művészi függetlenség még ebben 

sem találhatott volna megrovásra méltót. De ilyen vonatkoztatást 

Ady Endre megjegyzése nem is tür meg, mert ha valaki, ő 

bizonyára tudja, milyen határtalan az irómiivész anyagválasztási 

szabadsága. 

Tömörkény annyi becsületes és átértett, komoly őszinteséggel 

rajzolta a szegedi parasztot, hogy azt más vidék parasztjaival 

összetéveszteni nem is lehet. A hódmezővásárhelyi, makói, szen-

tesi, dorozsmai, debreceni, kecskeméti paraszt talán egyetlenegy 

jellegzetes mondatot ki nem hoz ugy, mint a szegedi, nem is szólva 

a jellembeli különbözőségekről. Tömörkénynek az a híressé vált 

mondása, hogy népszínművet azért nem ir, mert a szegedi paraszt 

egy esztendőn át nem beszél annyit, mint amennyit a népszín-

műben beszélnie kellene, éppen a szegedi paraszt ismerésén 

nyugszik. Nem népnyelvi, hanem jellembeli különbségben gyö-

keredzik a szegedi parasztnak az a szűkszavúsága, amellyel Tö-
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mörkény alakjainál találkozunk. A szegedi paraszt jellemképződése 

visszanyúlik abba a korszakba, amidőn Szeged népességében 

számszerint többen voltak a rácok, németek, görögök, olaszok, 

franciák, csehek és dalmaták, mint a város ős magyar lakói. 

Amint Kovács János „Szeged és népe" cimii pályakoszo-

ruzott müvében megállapítja, Szeged ősi népe ragaszkodva a régi 

szokásokhoz, az idegen népekkel kalmárkodást folytatott. Minden 

üzérkedése és nyerses, a régi emlékek hatása alatt gőgös sajátos-

sága mellett becsületes és józan, sok benne a jószívűség, önér-

zetesség, de meg van benne a nyerseség és paraszt gőg bizonyos 

vegyüléke. És amig a felsővárosi nép ügyes és mozgékony, az 

alsóvárosi kevésbbé értelmes és feszélyezett nehézséggel beszél. 

Ezt a népet látta és még jobban megnézte Tömörkény. A kal-

márkodással, az üzérkedéssel velejár a bizalmatlankódás, a hát-

mögi gondolkozás és furfangosság, ezekkel pedig velejár a szűk-

szavúság, a tartózkodó közlékenység és körülményeskedés. Ezért 

találkozunk Tömörkény parasztjai között annyi furfangos szegedi 

paraszttal. De ugyanannyi józan, nemes érzésű, gavallér tempójú 

szókimondó és jószivü paraszttal is. 

Beszédem folyamán majd rákerül a sor arra, hogy Tömör-

kény bizony megtudta volna vásároltatni parasztjaival a subát is, 

amint hogy megtudta vásároltatni Biczók Péterrel a kaszát, csak 

ugy mint Mikszáth Kálmán. De nem vásárolták meg parasztjai 

a bicskát, a csizmát, ellenben megvásárolta Róvó Ádám a talicskát, 

elmondván mindezeket a vásárlási variatiókat Tömörkény István 

olyan tökéletes adomázó művészettel, hogy az Olimpusi istenek 

is gyönyörűséget találhatnak benne. Azt is leszek bátor kimutatni, 

hogy Tömörkény István ép olyan mestere volt a megkomponá-

lásnak, mint az alakrajzolásnak, filozófiája pedig az igazi nagy 

iró felsőségességével pompázik. 

A csillagász, a haditengerész, a geológus különösen most, 

a kinematográfia korában szemléltető módon tudja bebizonyítani 

állításainak igazságát. Az irói alkotás külső és belső valóságának 

ilyen demonstrálásához hiányzanak az eszközeink. Én sem mu-

tathatom be tehát Tömörkény István irói egyéniségének rétegze-
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teit ugy, amint azok egymáson és egymás mellett elhelyezkedve 

termő erejüket kifejtették és gyümölcseiket valóban ugy érlelték 

meg, amiként azt a mübirálat állitja. Megkísérlem mégis azt, 

hogy munkáiból egyes rétegeket kihasítok és az élőszó segítsé-

gével törekszem ezekkel bebizonyítani állításaimat. 

Tömörkény István a szegedi magyar parasztot, kétkézimun-

kást, a maga házatájékának tárgyi eszközeivel és háziállataival 

tartja egész embernek. A kasza, a kapa, a suba, a bicska, a 

csizma, a papucs, a dohányzacskó, a pipa, a talicska, a ló, a 

kocsi, a szamár, a szűr, a kutya, a macska, az asszony, meg a 

gyerek együtt teszik ki az egész parasztot, a juhászt, a csikóst, 

a kubikost, a halászt és valamennyit. Művészetének alakitó ereje 

alatt mindez megelevenedik és ugy élnek a nyomtatott betűkben, 

hogy olvasás közben magunk körül látjuk, érezzük és halljuk az 

egész tanyavilág eleven életét. A betűk közül szobrok emelked-

nek ki előttünk, festmények kereteződnek képzeletünkbe. Alak-

jainak miliő rajzában a tájak és tárgyak nem az ethnografus, 

nem a tudós, nem a műgyűjtő raktárának muzeális összefiig-

géstelenségében fekszenek élettelenül. Minden a maga helyén ugy 

van, amint azt legnagyobb művészetével a természet is elhelyezte. 

A ,,kaszát vásárló paraszt" Mikszáth Kálmánnál addig vá-

logat a kaszák között és addig alkudozik, amig célját érve, szeme 

közé nevet a vaskereskedőnek és azzal csinál neki szívfájdalmat, 

hogy a legjobb kaszát vette meg, mert a többi nem ér egy ba-

jitó fát. Mikszáth Kálmán humora pazarul habzik ebben a pom-

pás adomában. 

„Pengetés" cimü rajzában Tömörkény Istvánnál is kaszát 

vásárol Biczók Péter. írónknak egyik legszebb alkotása. 

ítéletem szerint különösen nevezetesnek mondható ez a rajz, 

mert ugy látom, mintha polemizálna Mikszáth Kálmánnal az 

iró. Tömörkénynek csodálatos nézete van a kaszáról. Szerinte 

ez a világ legszebb kardja. És mintha Mikszáth Kálmánnak mon-

daná, amikor igy szól .-

f,A humort és tréfálkozást, ami a nép pénzköltését más ak-

tusnál olyan nagyon jellemzi, itt megtalálni alig lehet. Valóban 
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komoly dolog ez a kenyéradó eszköz megválasztása. Soha még 

aranyból és ezüstből, acélból és vasból nem csináltak olyan tisz-

tességes eszközöket, mint a szántóvas és a kasza. A kasza segít-

ségével három hét alatt lehet megkeresni az egy esztendőre való 

kenyeret. „És Biczók Péter urnapi búcsúkor megy az asszonyá-

val, eladólányával és legényfiával kaszát venni. És épen azért 

bucsunapján, mert „ezen a napon a jegenyenyárak levelei röp-

ködnek a szélben és susognak. Derekuk ilyenkor halvány fehér, 

pedig nagyok és vastagok. Búcsúkor minden ilyen szép, azért 

vesznek az emberek ilyenkor kaszát." 

így tudja meghatni Tömörkényt a búzatermő föld áhítatos 

szeretete és költői lelke igy tudja glorifikálni a rendet vágó ka-

szát, amint fényében megfürdik a napnak szentséges sugara. 

Bezzeg pajzánkodik már Tömörkény humora a Bicskavásár 

lás és az Alka cimü humoreszkjeiben. Amabban Jegenye András 

bicskára alkudozik a legkörmönfontabb ravaszkodások között, 

mig végre azzal főzi le a késest, hogy nem vesz bicskát, de 

ott hagyja a maga törött bicskáját, hogy jövő vasárnapig csinálja 

meg neki két hatosért ; emebben Halbőr Förgeteg János a csiz-

madiát csapja be förgeteges huncutságu alkudozások után, mond-

ván, hogy a csizma nem kell, hanem „veszek egy három forin-

tos cipőt az asszonynak, aki szombaton behozza megfejelni a 

csizmámat." Az iró pedig mosolyog harcsa bajusza alatt és kon-

statálja, hogy „az volt a csizma baja, mert cipő kellett az asz-

szonynak". 

Ide vág a Suba-vásár cimü huncutság is, amelyet ugyan-

csak Halbőr Förgeteg János követett el, Baráczius Mihály koma 

társaságában, összevissza válogatván, fölpróbálgatván a szűcsmes-

ter kiterigetett összes subáit, kitanulmányozván a suba-aljnak a 

földhöz való viszonyát, kitapasztalván, hogy széknek, ágynak, 

párnának, díványnak, télen kályhának, nyáron jégveremnek ki 

melyik lenne jó, mig végezetül megmutatja Halbőr Förgeteg 

János a pénzt a subakereskedőnek, de subát nem vesz, hanem 

csak a „másik szombaton hozza be a pénzt egy ruzsás subáért, 

amit most nem talált 
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Végtelenül érdekesek Tömörkénynek a kutyákról irott rajzai. 

Valóságos kutya tanulmányok ezek a mesterművek, tele szőve a 

különböző fajtájú kutyák külső és belső világának analizáló mű-

vészetével. István kutyái, Barkas, Kutyák dolga, Délebéd cimü 

rajzaiban ir a kutyákról. István juhásznak négy puli kutyája van, 

akik irónk szerint arról nevezetések, hogy ,,okosabbak, mint a 

gazdák, mert ezek néhanapján veszekednek is, de a pulik ilyet 

soha sem tesznek." És amikor egy alkalommal elmaradnak tőle 

a pulik, ócska fegyverének agyát a földre ereszti és fölsóhajt 

mélyen : ,,Büszkeségembe ime megvagyok alázva." Amikor pedig 

kis fekete tömeg esik be a kerítésen át az udvarba és feléje sza-

lad, aki nem más, mint Matyó kutya, majd egymásután ugrik 

utána a Talpas, Hunyorgó és végül a Stiglic, az öreg István 

szemei könnyes szivárványon keresztül látván a négy puli igaz-

ságtételét annak a mondásnak irányában, hogy ,,jó kutya haza 

jár", eldobta a pipát, előrehajolt, a kőről lecsúszott a homokba, 

térdenállt és mosolyogva valamely üdvözlő beszédet tartott a 

megtért ebekhez". 

Burkussal személyes ismeretségben volt a mi jó Tömörkény 

Pistánk. Ez a rajz elsősorban azért nevezetes, mert ebben poli-

tizál is az iró. Azt a nagy publicistikai kérdést intézi el, hogy 

a grófok és egyéb képviselőjelöltek miként használják ki a vá-

lasztókat. És ha megválasztották őket, miként nézik le kedves 

választó polgártársaikat. Tengernyi vezércikket irtak erről a té-

máról. Tömörkény ezt a nagy kérdést egyetlen mondatban in-

tézi el. Elmondja, hogy ha kimegy a tanyára, Burkus őt minden 

oldalról üdvözli, télen az alacsony szánkó oldalán beugrik hozzá 

és röptiben végig érinti szájával a kezét. „Ez nem kellemes és 

meg is mosdom utána, akár csak valamely gróf a választóival 

való kézfogás után." És ezután bemulatja Burkust a maga teljes 

valóságában. 

Hányféleképen ugat a Burkus ? 

Ha a nyulbőrös zsidó, ablakos tót vagy egyéb ilyen keres-

kedő tűnik föl a messze puszta végtelenjén, Burkus nem is ugat, 

csak vakkant : 



— Eh eh ! 

Ha mészáros közeledik, akkor: 

— Bufff-bufff ! 

Ha éjszaka gyanús ember közeledik : 

— Beő, beö-bevevő ! 

Ha idegen kutya koncsorog a mezőkön : 

— Hab hab hab-hab, buff habab, buju, buju buju ! 

Ha darvak röpülnek el a tanyaház fölött : 

— Bek mek, belem melem, bek-mek ! 

Ha pedig azt akarja, hogy a darvak össze ne vesszenek a 

gólyával, akkor : 

— Balabuff buff, balabuff ! 

Egyszer aztán Burkusra ráfogták, hogy megháborodott. Tör-

tént pedig ez a ráfogás azért, mert Burkus összebarátkozott a 

csendőrökkel. Tömörkény szerint ezt azért tette a Burkus, mert 

fölérte ésszel, hogy a csendőrök őrzik az ő tanyájuk határát is, 

hivatásbeli közösség van tehát közöttük, mert ő is végig ugat 

mindenkit, gyalogost vagy kocsinjárót, aki az ő portájuk előtt 

elhalad, amig annak határán tul nem ér. Egyébként Burkus nagy 

tolvaj, mert ellop a gazember mindent ; a téli vadászsipkát pl. 

azért, hogy megjelenhessen tíz év óta hü hitestársa Talpas előtt, 

mint álorcás ; a dohányzacskót meg azért, hogy elvihesse az 

öreg béreshez, akit nagyon szeret, mert az „engedi, hogy nyalo-

gassa a csizmáit, amelyeket lopott gépolajjal kcny be". 

Tömörkény István friss, üde, harmatos játszi humorának ki-

ragadott kis sugarai ezek a szemelvények. 

A Délelőtt a korcsmában cimü rajzban a jó asszony példa-

képe van beállítva, pedig az egész rajzban csak néhány rövid 

mondatot beszél az asszony 

Devecseri István, aki csöndes, korcsmát nem járó magyar, 

egy ünnepnapon látogatókat kap a tanyába, barackpálinkát iszik 

velük és ettől olyan jókedve kerekedik, hogy elkívánkozik Biczók 

Gergely tanyai korcsmájába. Az asszony nem mond neki ellent, 

csak azt kérdezi, hogy: de ebédre e/őgyün kend? 

— Elő, — mondá vissza Devecseri. 
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De bizony nem került e'ő ebédre, mert Biczók Gergelynél 

jóltartották. 

Részegen ér haza, de már ebéd után és kérdezi az asszonyt: 

— Haragszol, ugye, Viktor ? 

— Bizony, kár volt a sok szép ételért ! 

— Sajnálom is már nagyon, mög a sok pénzt, amit a 

borért elfizettem. 

Erre feleli az asszony : * 

— Azért nem kell olyan nagyon évődni . . . ha rágyütt 

kend az ízi re. 

Milyen gyönyörű beállítása ez az okos asszonynak, aki 

nyelvelésével nem kergeti bele az urát a dühöngésbe, hanem 

megadó tiirelmességgel enyhíti az önmagának szemrehányást tevő 

férje indulatait és érzéseit. Az asszonyverő, gyerekeket megta-

gadó, vagyont pusztító, életet romboló férjeket a türelmetlen, 

nyelves, meg nem értő hitestársak szaporítják, de megtartják a jó 

uton az olyan okos, megértő asszonyok, mint aminő Devecseri 

István Viktor nevü hitestársa volt. 

Ebben a kis rajzban pedig van egy nagyon érdekes nép-

rajzi megjegyzés is. Hogy kell „fecskefarokra" enni ? Mert 

Biczók Gergely korcsmáros lepénnyel kínálván meg Devecseri 

Istvánt, azt mondja neki „fccskefarokra ögye kend". 

Tömörkény erre azt mondja, hogy ,,az megint külön tudo-

mány a lepényt fecske-farokra enni, hogy minden harapás után 

egy félsziget forma álljon ki belőle, kínálva magát az uj falat 

gyanánt." 

Megöltek egy legényt népies rajza a kompozíció tökélyével, 

az alakok plasztikus rajzával, lélektani jellemzésével, balladai ere-

jevei, tragikumának mélységével egész népies irodalmunk egyik 

legtökéletesebb alkotása. Lehet, hogy tévedek, de én sok mindent 

olvastam ebben a zsánerben, sok minden nyom nélkül el is ve-

szett, de ennek a tökéletes munkának mély benyomása örökkön 

él lelkemben. A dolog pedig nagyon egyszerű. 

Bélteki Mihály juhász számadó este az üveglámpásba tett 

faggyúgyertya fényénél megvizsgálja az akolban a birkákat és 



ugy találja, hogy meg van valahány. Tesz-vesz a házkörül, ami-

kor észreveszi, hogy Czirok István lovascsősznél disznótorra 

gyülekeznek a hivatalos vendégek, mert a tehetős ember meg-

invitálta az egész majort. Kivéve a juhászokat. Méregbe jön, elő-

hujángatja négy bojtárját, szamárhátra kapnak és az öt csacsi 

belekocog a sötétségbe, sánta öreg Gáli János Siró csárdájá-nak 

irányában. A korcsmában Gáli János korcsmároson kivül ott van 

Duhaj Kiss Miklós, aki polgári állására nézve csikós a szomszédi 

uraságnál. A juhászok tekintete el is borul egy kicsit, ahogy 

meglátják. Csikós-ember, juhász-ember között nagy a folytonosság-

hiány, mert a lovas lenézi a szamarast, a juhász meg szebbnek 

tartja a maga mesterségét, már csak azon okból is, hogy „a 

bürgének nincsen passusa". A juhászok kikeresik a legszélső 

asztalt és bemennek sorjába a fal mellé a padra, amely intéz-

kedésnek meg van az a haszna, hogy „hátulról nem vághatnak 

az ember fejéhez semmit". Bélteki Mihály juhász számadó bür-

dudát kér a korcsmárostól. De éppen amint nyekergetni kezdené 

a juhászost, erős. mély hang csendül meg a másik asztal felől. 

Duhaj Kiss Miklós fogott énekbe és danolja magának a régi 

magyar ember hallgató nótáját: 

Ólmos eső esik, kis pejlovam ázik, 

Gyenge kezem feje kantár szárán fázik. 

Bab Illés bojtár odavágja kancsóját a csikóshoz, amiért hogy 

dalolni mert. A csikós arca elsötétült. Kisguczi Illés kirúgja maga 

alól a lócát, a középre áll és járja a „hátravágóst". Mihály neki 

dagadt képpel fújja. Egyszer csak azt mondja a duda: ssutty . . . 

és eláll abban a pillanatban a szava. Duhaj Kiss Miklós bele 

hajította bicskáját. Bab Illés két kézre fogja a botját, leveri a 

lámpást és a sötétben agyonverik a csikóst. Beviszik a jegenye-

erdőbe. Bent a csalitok legmélyén magas hófuvatagba lyukat 

vágnak és az üregbe belökik a halottat. A furcsa temetés után 

fölkászolódnak a csacsik hátára. Bélteki Mihály ledörzsöli a vért 

a nyakáról és megindul a menet hazafelé. De alig tesz néhány 

lépést Bélteki alatt a szamár, a számadó nagyot kiált: Nini hé, 
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megálljunk csak. Bélteki visszakocog a korcsmához és bezörget 

a botjával : János . . . Gáli János. 

— Mi köll? 

— Ugy e János, nézd csak . . . ide . . . hál az mit ivott, 

kifizetném ! 

— Négyhatos, meg kéthatos, meg megint két hatos : 9 hatos. 

Mihály, ahogy a csacsin ül, hátraveti a subája egyik szár-

nyát, bőrzacskót huz elő, ezüst pénzt önt ki a tenyerére. 

— Ehole. Nyújtja át aztán Gálinak. 

Néhány darab legurult és pengve ugrál a küszöbfán. 

Szegény Duhaj Kiss Miklós temetésénél ez a harangszó. 

íme itt a Tömörkény komponáló művészete és a valódi 

nagy iró felsőségessége ! 

Mintha Duhaj Kiss Miklós szomorú történetéből fakadt volna 

az a gyönyörű románc, amelyet igy dalol a nép : 

Megöltek egy legényt 

Hatvan forintjáért, 

A Tiszába bevetették 

Pejparipájáért. T„ 

Tisza be nem vette, 

Partjára kitette ; 

Arra ment egy halászlegény, 

Hajó jába vette. * \ 

Odament babája 

Költi, meg is ha l l ja : 

„Kelj , kelj fel édes rózsám, 

Oyere velem haza." 

„Csináltatsz-e nékem 

Diófa koporsót ? " 

„Csináltatok, csináltatok, 

Márványkő koporsót." 

„Megsiratsz-e engem 

Három leány e l ő t t ? " 

.Megsiratlak, megsiratlak 

Egész világ előtt." 



A belyár világ romantikus hangulata árad ki Tömörkény e 

mestermüvéből. Tárgya : közönséges bűnügyi eset, de az iró 

tciemtő géniusza irodalmi műremeket formázott belőle. Az imént 

ismertetett azonos cirnii néprománcban az agyonvert legény rab-

lógyilkosság áldozata, Duhaj Kiss Miklós, a Tömörkény szegény 

csikós legénye hősi halált halt a virtusáért. Bélteki Mihály szám-

adó, a négyek vezére pedig a nemes ellenfél vérétől gőzölgő ke-

zével utána kap a veszendő becsületnek. Nem veheti magára azt 

a szégyent, hogy a juhász miatt adósságot hagyjon hátra a csi-

kós. Kifizeti hát elfogyasztott italának árát. És most már jöhet 

az akasztófa. Meg van mentve a juhász-becsület is, a csikós-

becsiilet is. A küszöbön ugráló hatosok pengéséből pedig a 

szivünkbe markol a pusztai lélekharang hangja, amelyik egyszer 

csak mégis megkondul Duhaj Kiss Miklós temetésén. 

A néprománc öregebb, mint a Tömörkény rajza. Nincs is 

közöttük semmi származási kapcsolat. És mégis, mintha egyik a 

másiktól született volna. Mert közös a forrásuk: Népköltőnek a 

lelke és teremtő művészete. Mint az életnek minden jelenségénél, 

itt is egymásra — hatásokból, egymásba — kapcsolódásokból 

alakul ki az egésznek harmóniája a változatosságoknak vakitó 

szinpompájával. 

Azt a négy évtizedes vitát, hogy a népies Íróknak van-e 

irodalmi jelentőségük, a magyar irodalomban Gyulai Pál körül-

belül másik 40 év előtt lezárta. Bizonyítékul Bums, Scott Walter, 

Moore, Goethe, Béranger, Petőfi nagyságát a skót, a német, az 

angol, a francia, a magyar népköltészet forrására vezeti vissza. 

És ha az irói nagyságot a halhatatlanságban keressük, vájjon 

Petőfi, Heine, vagy Tompa, Nyizsnyay Gusztáv, vagy Dankó 

Pista egy-egy népdalában nem éppen ugy örökké él-e ezeknek 

a költőknek nagysága, mint amiként Homeros, Sophokles, 

Shakespeare, Moliére, Vörösmarty, Arany János, Katona, vagy 

Madách legnagyobh arányú alkotásaiban él ezeknek a költő-

óriásoknak halhatatlansága! ? 

A mult század első felében daloló és nem is valami nagy 

jelentőségű Kriza Jánosról nagyon kevesen tudják, hogy egy 
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még ma is élő bájos kis dalnak a teremtő költője. Ki ne ismerné 

ezt a kis dalt: 

A kisleány kertjibe 

Rózsát szed a kebl ibe; 

Nem tudja a kis szedő, 

Maga a legszebb rózsatő. 

Terem ott még sok virág 

De nincs kőzte lenvirág; 

Erzsi szeme lenvirág 

Szelid, égő kékvirág. 

Isienadta kék szeme, 

Annak vagyok betege, 

De a kis eperkeszáj. 

Meggyógyít, ha szivem fáj. 

A költőtől ez a kis dal körülbelül egy század óta külön-

vált és él, röpköd, mint a tarka pillangó. Ám ki tudná meg-

mondani, hogy ez a „kecses érzelmességü" kis dal csupán csak 

gyönyörködtet-e, avagy sorsdöntő pillanatokban megcsendülése 

nem csillapitott-e már le vad szenvedélyeket és nem volt-e ki-

hatása életek folyására ? ! 

Az igazi költő tehát él és az irodalomnak összhatása ennek 

az életnek értékeiben érvényesül. Ilyen életet fognak élni a Tö-

mörkény István remekbe szabott népies rajzainak kiemelkedő 

gránitkövei. 

A műfaj maga ép olyan küzdelmet folytatott létjogosultsá-

gáért, mint forrása: a népies elem. Ettől a műfajtól féltette Gyulai 

Pál a magyar elbeszélő irodalom fejlődését; ezért irta annak 

idején viharokat szülő cikkeit hírlapjainkról és tárca elbeszélé-

seinkről. A félelmetes kritikus haragjának érthető oka volt. Mik-

száth Kálmán mellett a rajzirásban Peteley István irt művészi 

értékű népies dolgokat. Különösen Mikszáth Kálmán hatása alatt 

egész tömege az utánzóknak árasztotta el ilyen népies és egyéb 

tárgyú rajzokkal hírlapjaink tárcarovatát. Azt hitték, hogy elég 

az akarás, hozzá való tehetség nélkül. Rajzot irtak tehát és ezt a 
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nehéz műfajt, amelynek balladai keskenységü határai között az 

igazi mii vész egész kötetekre is elég anyagot szolgáltató jellem -

harcokat, szivtragédiákat, alak- és keresztplasztikát tud elhelyezni, 

a majmolok émelygős, színtelen és kifejezéstelen figurák kicifrá-

zására használták. 

Amidőn Gyulai Pál 1898-ban ezeknek a kontároknak el-

szaporodása ellen föllépett, Tömörkény már a könyvpiacon volt 

két kötetével. Ő azonban Mikszáth Kálmán pályájától messzire 

elhajolt és olyan távol esett a nagy palóc körül hemzsegő 

epigonok tömegétől, hogy hozzá a Gyulai Pál messzelátó szeme 

sem tudott elérni. 

A világliteratura óriási termőképessége és analizáló ereje az 

összes széptani elveket szétrombolta, amelyek valamely írói műnek 

és Írójának értékét a kötetek vastagságával vagy verssorok nagy 

számával akarták mérni. Jogosulttá és értékessé vált minden, ami 

szép, ami művészi és egyéni. Tömörkény István alkotásai szépek, 

művésziek és mindenek fölött a teljesen önálló egyéniség össze-

foglaló erejéből születtek. A világirodalomnak egyik legobjektiv 

elbeszélője ő. A lirai költő egészen önmagát adja verseiben. Az 

elbeszélő iró együtt marad a szubjektivitásától külön álló forrás-

ból merített anyagával és a maga egyéniségét végigvezeti egész 

müvén A drámaíró tárgyias és a színdarab az irótól teljesen 

független életet él. Tömörkény nem lírikus, nem dráma-iró. 

Elbeszélő müvei mégis telve vannak megható hallgatag érzel-

mességgel, jajongó németes szentimentálizmus nélkül. Nem 

dráma-iró, mégis telve vannak müvei drámai akcentusokkal, tra-

gikai megdöbbentésekkel és őt az alakjaitól tárgyiasan külön-

választó észrevétlenséggel. Nem olvasztja bele egyéniségét alakjaiba, 

nem cicomázza föl, nem puhítja meg jellemeit az ő szubjektív 

érzéseivel, vélekedéseivel és elgondolt cifrázataival. Az egész 

építmény önmagából fejleszti ki ornamentikáját. 

Szereti az embert, de a pulikutya néha kedvesebb neki, mint 

a bojtár, amiként Potter holland festőnek képei is arról győznek 

meg, hogy tehenei kedvesebbek voltak neki, mint pásztorjuk. Mint 

minden igazi művész, Tömörkény is a maga szemével nézte a 
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világot és mint igazi reálista a népnek érezte magát és a termé-

szetben azt kereste, ami benne a legtermészetesebb és az emberben 

is azt kereste, ami benne a legősibb és a legemberibb alapon 

nyugvó. 

Nem akart ő céltudatosan sem reálista, sem ideálista lenni, 

mégis kiképződött és összeforrott benne mindkettő, ugy amiként 

azt Cherbuliez esztétikai tételként megrögzítette : „az igazi reá-

listának meg van a maga ideálja, amely abból áll, hogy müvé-

nek komplikáció által a művészettel összeférő legnagyobb erőt 

adja; az igazi ideálistának meg van a maga kedvenc reálitása: 

a nagyság az egyszerűségben." 

Ez Tömörkény István nagyságának tökéletes meghatározása. 

És hogy miért nem irt Tömörkény István nagyobb szabású el-

beszélő müveket, drámákat és más olyan fajtájú irodalmi mun-

kákat, amelyekkel bebizonyította volna, hogy igazán nagy kon-

cepciójú iró-e ? Erre a kérdésre megfelelt Tömörkény István a 

maga irói egyéniségének ős-természetével. Nem akart ő bebizo-

nyítani semmit; sem azt, hogy nagy, sem azt, hogy kicsi; ami-

ként a rózsafa sem azért terem rózsákat, hogy hozzá intézett 

interpellációkra császárkörtét teremjen ! Taine pedig határozott 

feleletet is ad az ilyen naiv kérdésekre, amidőn ezt mondja.: 

„A mai kompleksz egyéniségeket termő korban mindenki-

nek veleszületett alkotása és elengedhetetlen typusa van, csak 

saját gyümölcseit teremheti. Semmi sem ellenkezik jobban a 

tölgy érdekével, mintha azért kínozzák, hogy az almafa almáit 

teremje meg ; és semmi sem ellenkezik jobban az almafa érde-

keivel, mintha azért kinozzák, hogy a tölgy makkjait teremje meg." 

Mindennek pedig egy a vége: Tömörkény István már egy 

egész esztendővel ezelőtt meghalt. Meghalt önmagának, meghalt 

családjának. De halálával megszületett nekünk, magyaroknak és 

az egész világ irodalomnak. 

Mig itt volt közöttünk, messziről jövő látogatója ugy jár-

hatott volna, amiként Heine járt, amidőn Frankfurtban megakarta 

látogatni Börnét. Senkisem tudta neki megmondani, hogy hol 

lakik Börne dr., aki ugyancsak nagy és hires irója volt korának. 
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Heine erről a különös tapasztalatról igy elmélkedik : „Csodálatos! 

Ha egy városban élő nagy emberről hallunk, azt hinnők, hogy 

ő áll a város központjában, amelynek házai úgyszólván az ő 

dicsőségétől vannak besugározva. Mennyire csalódunk tehát, ha 

a városba érkezünk és a nagy embert meg akarjuk látogatni, de 

csak hosszas tudakozódás után tudjuk őt a nagy tömegben föl-

kutatni. így látja az utas már messziről a város magas templom-

tornyát. Ha azonban közel ér a városhoz, a torony eltűnik szemei 

elől és csak girbe-gurba és keskeny utcákon keresztül vándorolva 

bukkan föl előtte megint a nagy toronyépület, közönséges, viskók 

és butikok szomszédságában, amelyek őt majdnem elrejtették." 

Már sokan tudták, hogy Tömörkény István Szegeden él. 

Nagysága már elvilágitott Európa világvárosainak irodalmi csillag-

vizsgálóihoz, de itthon még nagyon kevesen tudták volna a 

kíváncsi látogatónak hosszabb tudakozódás nélkül Tömörkény 

Isiván lakását megmutatni. Ma már mindenki tudja, hogy van 

egy utcája, ahol nem lakik. És von egy lakása, ahol nincs 

utcája. Pihen csendesen. Nem zavarja az élet zsivaja. Nem hall 

sem másról, sem magáról. És nem mosolyoghatja meg hiu 

erőlködésünket, amellyel az ő önmagából nőtt nagyságának titkait 

kifürkészni akarjuk. 

Hiszen életében még azt a problémát sem tudtuk megoldani, 

ha vájjon oszlopos tisztviselő volt-e Szegeden, vagy sem. 

Tömörkény István volt. 

V 
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M a g u n k k ö z t . 

— Emlékezések Tömörkényrő l . — 

Irta és felolvasta: Móra Ferenc titkár. 

Nem arról a Tömörkényről fogok beszélni, akinek az imént 

az esztetikus aranyvesszővel mérte ki a helyét a halhatatlanság 

csarnokaiban, amelyek csak azoknak nyilnak meg, akik vagy 

olyant cselekedtek, amit érdemes megírni, vagy olyant irtak, amit 

érdemes elolvasni. Bizonyos vagyok benne, hogy akármilyen le-

gyen a mi mostani értékelésünk Tömörkényről, ami örökkévaló volt 

benne, azt a jövendő jobban fogja ismerni minálunk. Isten tudja, 

valahogy mintha alkonyodóban volna nekünk, magyaroknak, az 

árnyékok barna pókjai nagyon megszaporodtak a falon, sodor-

ják a denevérek az ereszünket, este lesz, este lesz — és mi-

nél jobban sűrűsödik a sötét, annál fehérebben világit az ezüst-

lámpája annak a holdnak, amely Tömörkény néven úszik a ma-

gyar firmamentumon. 

Ez a pár sor irás arról a Tömörkényről szól, aki ha niajd 

elmúlik, egészen elmúlik. Most még él, mert eleven képet őriz 

róla mindnyájunk szive. Még sokan érezzük a keze melegét, 

amelynek szorításában sohase volt hamisság, halljuk a hangját, 

amelynek sohse volt gőgös a csengése, a köhögését, amely any-

nyiszor megriasztott, látjuk a lehorgasztott fejét, a befelé néző 

nagy szemeit, a bérces homlokát, magyarázó két ujja közt a 

cigarettát, őrizzük a poharát, amelylyel koccintott és derülünk az 

elmés mondásain, amelyeket eltékozolt köztünk, — de mi ma-

rad meg mindebből a holnapnak? Mindegy, hogy a poharak 

törnek-e el előbb, vagy az emberek, de végre csak eltörnek és 
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az emlékek száraz virágát, amik bennük őriztettek, elhortlja a 

szél. Akkor halunk meg igazán, mikor az utolsó szem is lecsu-

kódott, amely valaha fotográfiát vett fel rólunk és senki nem 

tudja többé, melyik volt a kedves nótánk és hogy kopogott a 

lépésünk le és föl a lépcsőn. 

Szeretnék ezek közül az emlékek közül néhányat elültetni 

az ólommezőkbe addig, mig frissek. — hátha egyszer hasznu-

kat veszi majd a művész, aki megfaragja Tömörkény lelke szob-

rát. Mert nem igaz, hogy ami halandó volt, annak semmi köze 

a halhatatlansághoz. A Toldi estéjét sohse tudom anélkül olvasni, 

hogy ne látnám a sorok mögött az Arany János nagy busa fejét 

a zászlós bajusszal s ha tudom, hogy Petőfinek kiálló ádám-

csutkája volt, mindjárt harsogóbbnak érzem a költészetét. A sok 

kodexminiáló barát közül, akik egész életükön át festették klas-

tromuk homályán szép talitarka betűkkel a missaleket és króni-

kákat, csak az az egy maradt élő alaknak," aki azt irta a deák-

betüs pergamen margójára magyarul és emberül: jaj, de ihatnám. 

A többi is nagyon okos ember lehetett, de nyilván ez volt köztük 

a legéletrevalóbb, ha nem lett is belőle gvárdián. 

Kellenek ezek az apróságok, mert ezek elevenitik meg a 

kő- és bronzembereket, akik hallgatag-mereven állnak az utcák-

nyüzsgése és az iskolaszobák dongása felett. Ezek azok a szextán-

sok és teodolitok, amelyekkel a hegyek magassága a távolból 

is megmérhető. 
* 

Nem mondom el róla azokat a történeteket, amiket min-

denki tud és a szivárványos ötleteket, amelyek itthon talán 

népszerűbbé tették, mint azok az értékek, amelyeket mélyen 

hordott magában, mint a rubin a fényt. Nem mindenki tudta 

róla, milyen nagy iró, de mindenki érezte benne az emberi jó-

ság varázserejét, nem mindenki becsülte értéke szerint, de min-

denki szerette, — mégis azt hiszem, kevesen ismerték. Mert nem 

volt zárkózott, de nem volt közlékeny sem. A legtisztább sziv 

volt az övé, amely valaha vigasztalóul adatott e tisztátalan világ-

nak, de nem hordta- a szivét a tenyerén. Lehet, hogy szemérem-
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bői, amilyen csak a jegenyék alatt és a gerendás szobákban 

van otthon, de az is lehet, hogy egyedülvalósága ösztönös ér-

zetéből. Abból a magasságból, ahová ő mint ember is felnőtt, 

olyan egyforma bokrok lehettünk neki idelent mindnyájan, hogy 

érthető, ha nem igen tett személyválogatást az emberek között. 

Mindenkihez kedves volt és szelid, készséges és részvevő, de a 

szive belül nyiló ajtó volt és azt ő nem nyitogatta akárkinek. 

Annak különösen nem, akiről észrevette, hogy szeretne 

odabent körülnézni. Vannak olyan irók, akik mindjárt elálmo-

sodnak, ha nem ő róluk beszélnek; ki hallotta valaha, hogy 

Tömörkény a maga jószántából beszélt volna önmagáról? Pesti 

Íróknak rendesen csalódás is volt a vele való találkozás. Már a 

külső Tömörkényt sem olyannak várták, amilyen volt. Valami 

vitézkötéses magyarnak gondolták, makrapipával és járulékaival 

és találtak helyette európai urat, nagyon udvariasat és nagyon 

tartózkodót, akiben semmi hajlindóság nem volt arra, hogy kel-

lemeztesse magát. Leginkább a hivatali dolgairól beszélt, ha már 

beszélni kellett, de az irót nem lehetett meginterjúvolni. Az 

olyankor a legbelső szobájába zárkózott, mint a nautilus-csiga. 

Egyszer itt járt Szegeden Kóbor Tamás, aki talán még ma 

is a legszellemesebb kozőrje a pesti irodalomnak. Akkor segéd-

szerkesztője volt a virágjában levő Hét nek, amely nagyon meg-

becsülte Tömörkényt, noha még akkor csak uton volt a csillagok 

felé. Közös ismerősök összehozták a két embert, akik még addig 

nem találkoztak egymással és kíváncsian várták, mi lesz most, 

két hires szellemes ember közül melyik sziporkázik jobban. Hát 

nem igen akarta kezdeni egyik sem. Hallgatagon ült a kávéház 

márványasztalánál a pesti iró, meg a szegedi író. Kóbor unot-

tan nézegette Tömörkény pörge bajuszát, Tömörkény kedv-

telve szemlélgette a Kóbor sápadt homlokára göndörödő fürtöket. 

Szólni azonban egyik se szólt, csak fújta a füstöt és kortyogtatta 

a feketét, meg a buckáit. A sokadik buckáinál aztán megtört a 

jég. Tömörkény kivette szájából a cigarettát és odahajolt Kóborhoz: 

— Kóbor ur, — kérdezte szigorúan, — süti ön a haját? 

Egyébre nem igen volt kíváncsi a pesti irodalom titkai felől, 
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pedig Kóbor azok közé tartozott, akiket szívesen sziveit. Általában 

azonban olyan gyanakvással nézett Pest felé, amilyennel a tanyai ma-

gyar néz a város felé. Ha pesti emberek dolgairól, sikereiről, 

afférjairól diskuráltunk, ő nem nagyon érdeklődött, de a véle-

ményét rendesen kifejezte egy kézlegyintéssel : — Uramisten, 

pesti embör! 

A Petőfi-társaságbeli székfoglalóját lakoma követte, ahol szép 

felköszöntőt is mondtak rá, ezt azonban már nem hallgatta végig, 

azt mondta, sietni kell neki a vasúthoz. 

— Ne bolondozz, Pista, — ráncigálta vissza Pósa bácsi, — 

hiszen fölvesznek tán az esteli vonatra is. 

— Arra én nem ülök, Lajos, — csóválta meg Pista a fejét. 

— Sütétbe nem látja a sinöket a vasút és elcsellög valamerre. 

És otthagyta a köszöntést visszaköszöntetlen. Nem volt 

igazuk azoknak, akik rossznéven vették tőle. Ő ugy volt igazi, 

ahogy volt és sohse akart másforma lenni és ez tette valami 

szokatlanul nagygyá. Csak persze a kicsiszolt semmikhez szokott 

szem a szögletet látja meg először a gyémántban. 

Én láttam könybe lábadni a szemét, mikor meghatotta va-

lami, amit olvasott, de sohse hallottam, hogy gratulált volna 

valakinek. Vannak született gratuláló talentumok, mint ahogy 

vannak köszönő tehetségek, akik olyan virtuóz módon tudják 

megemelni a kalapjukat, hogy az ember arra gondol, ezeket egy 

külön Isten teremtette. Belőle ez a két talentum határozottan 

hiányzott. Nagy, kajlaszélü kalapját mindig egyforma szerényen 

emelte meg akár a hajdúnak, akár a kegyelmes urnák, gratulálni 

pedig egyformán nem gratulált senkinek. Ezt valami szemér-

metlen dolognak tartotta és azt hitte, mindenki olyan, mint ő, 

akinek mindig kényelmetlen volt a szemtől-szembe való dicséret. 

Olyan harmat pedig az elismerés az irónak, ami nélkül nem 

tud élni. Kellett ez neki is, csakhogy ennek a harmatnak olyan 

mennyei tisztának kellett lenni, mint amilyenről a rorátékon 

énekelnek. 
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Ahogy a halála után az Íróasztalát összetakarítottuk a Laci 

fiával, kezembe kerül a Margit cimü regényének egy példánya. 

Eszembe jutott, hogy hetek óta látom már itt hányódni a köny-

vet az asztalon. Ugyan mit akarhatott vele? Forgatom a könyvet, 

hát kiesik belőle egy levélboriték, címezve Tömörkény István 

városi tisztviselő urnák. A hecht bankház borítékja volt, a me-

lyikben sürgős parancsot kap az ember, hogy a 10.223. számú 

sorsjegy megvásárlása által alapítsa meg élete szerencséjét. Az 

ilyesmit az ember a papírkosárba dobja. Pista ha itt tartogatta, 

bizonyosan oka volt rá. Megfordítom a borítékot, hát ez van 

irva a hátuljára ugyanazzal az irodai női Írással, amelyikkel a 

cimzés: 

Jaj, de gyönyörű szép regényt tetszett irtti! Tisztelettel H. Ella. 

íme H. Ella kisasszony, kis dijnok-leánya a hatalmas bank-

háznak, fölírván a Tömörkény István nevét a borítékra, szükségét 

érezte annak, hogy az ő kis pesti lelke fehér kendőjét meglib-

bentse az iró felé, akinek néhány sugaras negyedórát köszön és 

néhány könycseppet a történet végén. Íme ez az a tiszta harmat, 

amelyik még Tömörkénynek is kedves volt. Hol az a király, aki 

ilyen pro litteris et artibus-t adhatna? 

* 

Ennek a Margit regénynek a megjelenésében egyébként, 

amely inkább csak a Tömörkény adoptált gyerekének látszik, én 

vagyok a bűnös. 

A háború elején egyszer oda tesz Pista az asztalomra egy 

nyaláb kéziratot, azt mondja, olvassam majd el, ha ráérek. Ez a 

nagy tisztesség, talán a legnagyobb, amely nekem írói életemben 

adatott, többször ért. Ketten voltunk lektorai Tömörkénynek: 

a felesége, meg én. Emma volt az első fórum, én a második. 

Emmának tetszik, vagy Emmának nem tetszik; ez volt az első-

fokú Ítélet, amellyel a drága akta hozzám került. 

Ez alkalommal épen valami postamunkán dolgoztam — a 

kultúrpalota nyári nagytakarítási napszámos-számláit összegeztem 

mint történelmi okmányokat a tekintetes tanács számára — azért 

megkérdeztem Pistát, sürgős-e a kéziratok dolga. 
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— Fenét sürgős, — nevetett. — Lehet vagy tiz esztendeje, 

mikor ezt a három struflit írtam, aztán valahogy elkeveredtek a 

könyveim közé és csak most kerültek elő. Hát ha tiz esztendeig 

vártak, most már nagyon ráérnek. Épen azt légy szives mög-

mondani, hogy olyanok- e, amiknek alátehetem még a nevemet. 

Hazavittem a kéziratokat, elolvastam őket s másnap reggel 

azt mondom Pistának: 

.— Egy olyan szép köztük, hogy ahoz foghatót rég nem 

irtál. Hanem a másik kettő mintha nem volna Tömörkényes. 

Szegény Pista annyi mindenben volt köztünk első, hogy 

most már sok mindenben utolsónak látszik. Nem tudom, 

nem ő volt-e az utolsó ember, akivel ilyen őszintén lehetett 

beszélni. De tudtam, hogy ő nem az a fajta iró, akinek éles 

szeme van ugyan, de a saját személye elfogja előle a világosságot. 

— Az ám, — mosolyodott el az Ítéletre — magam is ügy 

éreztem, ez a kettő már nagyon lecsökkent. 

Azzal fogta a két lecsökkent novellát, szép nyugodtan össze-

tépte a szemem láttára és belehajilotta a papírkosaramba. 

— Emezt, — azt mondja, — fölküldöm Szakács Andor-

nak, legalább a jövő hétre nem kell ujat irnom. 

Hát én nem tudom, hogy Heródes hogy érezhette magát a 

betlehemi gyermekgyilkolás után való nap, hanem az bizonyos, 

hogy nekem kegyetlen lelkiismeretfurdalásom támadt. Mégis 

csak gonoszság volt az, amit én cselekedtem. Amit Tömörkény 

irt, mégis csak meg kell azt becsülni, ha csak szemenként csillog 

is benne az arany. De hát ha nem is szemenként csillogott? 

Hátha nem a jegecben volt a hiba, hanem a próbakőben. 

Egyszer aztán jön hozzám Tömörkény Kabos Edének egy 

levelével. Pár ives kis regény kellene karácsonyra az Érdekes 

Újságnak, fizetne érte 1000 koronát. 

— Hát a péz elkelne, — mondja Pista, — de az ördög 

tud regényt irni. Mit kénytetnek engöm olyanra, amihöz nem értök. 

— Megállj csak, — mondom, — nem bizonyos az. Kis 

gimnazista koromban olvastam én egy novelládat a Magyar 

Szalonban. Biz én már elfelejtettem a cimét is, a meséjét is, de 
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azt tudom, hogy akkor borzasztó tetszett. Szép hosszú is volt, 

illusztrációk is voltak benne. Két képre még emlékszem. Az 

egyiken egy kibontott hosszuhaju lány kapkod a szivéhez. Ez 

csak szerelem lehet. A másikon egy hosszú puskáju erdész-féle 

ember fekszik a fűben, a szivéből folyik a vér, ez csak amiatt 

a hűtlen kigyó miatt lövöldözhette meg magát. Olyan regény ez, 

Pista, mint a parancsolat. 

Pista hümmögött, jött-ment, tett-vett, ugy látszik, családi 

konferencia elé is vitte a dolgot, délután aztán azt mondta, hi-

szen lehetne beszélni a dologról, de az ördög tudja most már 

azt a Magyar Szalont előkeriteni. 

Reggelre előkerítettem neki a könyvet és elment a levél 

Kabosnak, hogy mit szólna a leányzó föltámadásához, aki nem 

halt meg, csak alszik, igaz, hogy már majd huszonöt esztendő 

óta. És mivel Kabos beleegyezett, a Margit megjelent, tábláján 

a legutolsó fotográfiával, amit Tömörkényről csináltak. 

Igy aztán mindenki jól járt. Pista megkapta az 1000 koro-

nát, én expiáltam a lecsökkentett kéziratokkal elkövetett bűnömet 

és az asszonyok végre kaptak egy Tömörkény-könyvet, amelyben 

szerelem is volt. 

Mert a szerelem egyébként nem témája Tömörkénynek. Ép 

ugy hiányzik nála, mint Arany Jánosnál. S épen azért, lehet a 

kezébe adni az iskolás gyermeknek is, ép ugy, mint Arany Jánost. 

Talán az egyetlen elbeszélő iró a világirodalomban, aki negli-

gálni meri Aphroditét minden csalafintaságaival. A népsze-

rűségnek egy biztos eszközéről mondott le vele. Jókai, Mikszáth, 

Herczeg hódíthattak volna-e akkora birodalmat, ha nem ámor ül 

a bakon, jácintvesszővel hajtva a Pegazust ? És micsoda abszolút 

uralkodó lett volna Tömörkény, ha legalább sáfrányként bele 

veszi a szerelmet írásaiba. Miért nem tette ? Az Isten tudja. Az 

ő alakjai nem érnek rá a Liebelci-re. Rendesen tul vannak már 

az ifjúság virághaván az emberei s a Veronok és Ételek, ha 

hajadonfővel járnak még, testetlen árny gyanánt suhannak át a 

napos mezőkön. 

A legtisztább beszédű férfi volt, akit valaha ismertem. Egy 



apáca növendék nem lehet szemérmesebb, mint a paraszti élet e 

legnagyobb tudósa volt és nála kedvesebbeket senki nem mond-

hatott asszonyoknak. 

— Asszonyom - mondta egyszer valakinek, muzsikás és 

nótás hajnalon — nagyságodnak olyan szép szeme van, hogy 

az egyiket bátran ki lehetne szúrni, mert a másik magában is 

többet érne, mint másnak kettő. 

Ilyen az óriás, mikor jókedvében leül a földre kis rózsa-

szín kavicsokkal tiplózni. 
* 

Azt hiszem, gondolkozónak is volt akkora, mint művész-

nek, de a sors nem állította olyan helyre, ahol ezt a talentu-

mát is kibonthatta volna. így csak ugy végbe göngyölve maradt 

és házi használatra szolgált. 

Az antropológus Török Auréltól hallottam egyszer az egye-

temen, hogy a legnagyobb magyar elme Kerkápoly volt, mert 

az csinálta a legnagyszerűbb definíciókat. Például tőle származik 

az a meghatározás, hogy „a külső, amelynek belseje van, csak 

annyiban külső, amennyiben belső a belső, amelynek külseje 

van." Hát én Tömörkénytől sohse hallottam ilyen nagyszerűsé-

geket, mégis azt merem mondani, hogy ami ezt a szentenciózus 

stilust illeti, a legnagyobb magyar elmék közül való volt.. Az 

eszejárásában, a világos látásában és a megvilágító képességében 

volt valami Deák Ferences. A paraszti aforizmákból, amelyek 

a könyveiben találhatók, össze lehetne válogatni egy külön kö-

tetet s az nagy becsülete lenne a magyar elmének. Persze ne-

hézlenne kiválogatni, melyik belőle a paraszté, melyik a Tömörkényé. 

A Keller Zendelwald lovagja husz esztendeig hordott magán egy 

álarcot s mikor végre levette, akkorra az arca ugy hozzáidomult 

az álarchoz, hogy nem lehetett tőle megkülönböztetni. Tömörkény 

annyira bele tudott öltözni a paraszt pszichéjébe, hogy aztán 

a magáét is a paraszté gyanánt adta. 

Sokszor kötődtem vele efelől és rábizonyítottam a pia fraust, 

ami a művészet lényege. Fogott egy témát a búzapiacon, valami 

paraszti mondást hallott, feljegyezte a noteszébe, mutatta nekem 
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nagy örömmel. Az bizony még akkor békasó volt. Erre hallot-

tam megint, ahogy elmondta valakinek, hogy milyen nagyszerű 

dolog ez. Még akkor is békasó volt, de már kezdett áttetsző 

lenni. Harmadnap múlva megint előhozakodott vele, elfelejtette, 

hogy már frissiben elmondta s már akkor a lelke műhelyében 

átesett a köszörülésen, csiszoláson s mire megírta, olyan tiszta 

hegyijegec volt, mintha akkor került volna ki az Isten markából. 

És ő azt hitte, hogy ezt igy bányászta a Luklábú Pap Illés lelkében. 

— Jobban szeretném, ha nem a te parasztod volna olyan, 

mint az eleven paraszt, hanem az eleven paraszt volna olyan, 

mint a tied, -— védtem a művészetét az élettel szemben, de eb-

ben az egyben makacs volt és meggyőzhetetlen. 

Az igazság pedig az volt, hogy ő a valóság párnáján ál-

modott. Azt hiszem, a realista művészetnek ez a lényege 
* 

Ha valamivel meg volt elégedve önmagában, az a kiválóan 

gyakorlati észjárása volt, már t. i. amit ő annak tartott, igazában 

pedig az ember realizmusa csak olyan desztillált volt benne, 

mint a művészé. Hiszen ha nem az, akkor nem marad itt a vá-

ros eselédjének Szegeden, hanem elmegy magyar humoristának 

Bécsbe. Azt hiszem, akkora ur lett volna belőle, hogy a kultusz-

miniszter is ott silbakolt volna a temetésén. 

Soha nem volt olyan termékeny a tehetsége, mint a há-

ború alatt és soha rosszabbul nem gazdálkodott vele. Ez volt 

az az embarras de richesse, ami csak a nagyon kis Íróknak adatik, 

vagy a nagyon nagyoknak. Akkora volt a gazdagsága, hogy 

nem tudott mit csinálni vele. Három-négy rajzot csomagolt egybe 

apró dolgok, vagy heti dolgok cini alá s igy küldte őket Szakács 

Andornak, aki mint szerkesztő legtöbb örömet szerzett neki az 

életben. 

— Nem jól van ez igy, Pista — mondtam neki. — Mi-

csoda boltos vagy te, hogy három-négyszáz korona árut adsz 

száz koronáért. (Ennyit kapott egy tárcáért.) Szakácsnak is jobb, 

ha négy kis tárcát kap az egy góliát helyett. Nincs papir, nehéz 

neki a helyet kimódolni. 
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-- Az neköm mindegy, — vetette föl a fejét Pista. — 

Ami böcsület, az böcsület, ha neköm száz koronát adnak, azért 

böcsiilettel köll szállítani a portékát. 

Mikor a mult tavaszon katonának készülődött, átadta nekem 

a hiva'ali pénztárakat. Mert ha pénzünk kevés van is, legalább 

a pénztárunk sok. Átvettem a könyvbeszerzési pénztárt, könyv-

kötésit, a régészetit, a természetrajzit, a néprajzit, az irodait, a 

butorjavitásit, a nagytakarításit, a kistakaritásit, a kulcsokkal 

egyetemben. Lehetett az egész összevissza vagy háromszáz ko-

rona, a kulcs alighanem több volt. Másfél napig irtani az elis-

mervényeket, külön minden egyes „pénztárról". 

— Csúnya mestörség, — szépítette a dolgot Pista, — de 

tudod, ami rönd, az rönd. 

Hát persze hogy persze. Esti záráskor átadom neki az elis-

mervényeket, a kincseket, amikről szólnak, majd átveszem reggel, 

mondom. Hát vacsora után jön be hozzám a szerkesztőségbe. 

— Átnéztem otthon az Írásokat, — azt mondja, — valamit 

kifelejtöttünk. 

— No? 

Előveszi a noteszát és olvassa belőle : 

— A bélyegzős kiszniben van 4 darab 25 fillérös bélyeg, 

18 tizfillérös, mög 8 háromfillérös. Ezökrül is egy kis irást légy 

szives majd szörkeszteni. 

— Ami rönd, az rönd, ugye ? — nevettem el magam, mert 

ismertem a természetét. — Ne ragasszunk rá koronás bélyeget is ? 

Másnap délelőtt aztán áthurcolta — a félmarkában — az 

egész hivatalos kincstárt az ő fiókjából az én fiókomba. 

— No hála Istennek, ezzel is röndben vagyunk — mo-

solygott elégedetten, ahogy rácsattantottam a zárat a fiókomra. 

— Most már légy szives bejönni egy kicsit az én szobámba. 

Ott elővette a zsebéből a kulcsos karikát, levett róla egy 

vékony kulcsot, kinyitotta vele az Íróasztalát, annak a fiókja tele 

volt mindenféle purzicsános skatulyákkal : 

— Hát nézd, kérlek alásan, ebben a dobozban vannak a 

Jóska bátyám hadi kötvényei. Emebben mög sorsjegyök vannak. 

csiná 
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Ez egy takarékpénztári könyv, a gyerök nevire, ugyan akárki 

fölvöheti. Ebbe mög készpénz van, ráirtam, 1750 korona. Ebbe 

mög a te elismervényeid vannak, amiket tegnap adtál. Hát most 

már ezt a kulcsot odadom neköd majd löszöl szives rá vigyázni, 

még én odalöszök. 

— Igen, — mondom és húzom elő a papirt, — mindjárt 

csinálom az elismervényt. 

— Ördögöt, — azt mondja, — hiszön ez nem hivatalos. 

Hát ilyen volt a realitása. 

* 

Volt-e valami ambíciója ennek a csodálatosan igénytelen 

embernek, aki sohse akart lenni semmise ? Kettőről tudok. Az 

egyik az volt, hogy a gyerök, a Laci kitüntetéssel jöjjön haza a 

frontról. És mikor Laci hazajött a kis ezüst pitykével, akkor 

Pistát még kérkedni is hallottuk. Ha az ismerősök kérdezték 

tőle, „hogy vagy, Pista", mindenkinek azt felelte : 

— Ülök otthon, pajtás, egész délután, oszt nem csinálok 

sömmit, csak nézőm a gyerök mejjin a kis ezüstöt . . . 

A másik ambiciója meg az volt, hogy szerette volna meg-

találni, mint ásató ember, az Atilla sirját. De már ebben nem 

volt szerencséje. Egy derék alföldi város ebben lefőzte Szegedet. 

Atilla sirját az odavaló muzeum találta meg, csak az én tudtom-

mal is legalább ötször már. Legutóbb, amennyire a helyi sajtó 

jólértesültségének hinni lehet, az is rá volt irva a koporsóra — 

persze latinul — hogy Atilla rex. 

De ha már maga meg nem találhatta az istenostorát, beérte 

volna azzal is, ha én találom meg. Azért, ha régi lovas sirokra akad-

tam valahol a környéken, mindig kijött a tetthelyre körülnézni. 

Azt hiszem, az igazi Tömörkényt nem is lehetett máshol 

látni, csak kint, a szabad magyar mezőn az Isten szabad egének 

napsütésében. Azt kellett volna hallanotok, ahogy az átokházi 

pusztán beszélgetett a széllel, a nappal, „ej, de haragosan fújsz, 

te szelecske", „jöjj ki már, te napocska, örülj ennek a szép zöld 

fűnek", azt kellett volna látnotok, ahogy leheveredett a domb-

oldalba és simogatta a kezével a szagos zsályák kék füzéreit, 
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ahogy hallgatta szeretettel a görnyedő magyarok nehéz tréfáit, 

ahogy felállt a dombtetőre és nagy barna szemeiben kergette egy-

mást fény és ború, ahogy nézett a messziségbe, ahol az éj rá-

hajol a földre és Isten lelke lebeg a búzamezők fölött ! Nem 

tehetek róla, ha kicsit Székely Bertalanos is a kép ez volt 

Tömörkény, a költő, a magyar próza Petőfije ! 

Sok-sok ilyen emlékem aranyos ködben úszik már, egy 

frissen és üdén fog kisérni a magam alkonyatáig ; az első közös 

ásatásunk emléke. Ilyen tájt volt, április vége felé, Röszkén, 

Nemes Ördög György földjén, ahol avar lovasok csontjait sze-

degettük ki a heretáblából. Antal, akkoriban a város kocsisa 

asszisztált ennél az exhumálásnál, aki igen tanulmányos férfiú 

volt, mert, mint ő mondta, egy ténybeli herceg privadinerje volt 

huszárkorában ésakkorigen megtanulta nagy urakkal bánni, élőkkel 

ugy, mint holtakkal. Antal azon magyarok közé tartozott, akik 

szeretik a választékos beszédet és rugalmasnak mondják a rugós 

lovat és nagy szenvedelmet éreznek, ha pipáragyujtáskor az 

égő masináról a kém rácseppen az ujjukra. Ilyen képzett férfi 

lévén Antal, Tömörkény rábízta a halott avar urakat, a hullá-

mokat, amint antali nyelven neveztetnek és engem odaintett maga 

mellé a pimpimpárés pázsitra. 

— Gyere, ezt nézd, — mutatott rá a leáldozó nap véres os-

tyájára, — nincs ennél szöbb az egész világon. 

Az Isten tudja, mi érzékenyítette el, a leáldozó nap-e, a 

jegenyék végtelenbe vesző árnya-e, az ősök hamva-e, amelyet 

reszketve szitált ruhánkra a szé', de se azelőtt, se azután soha 

nem láttam annyira lírikusnak és annyira gyöngédnek és nem 

tudom, övéin kivül nyitotta-e meg valaha annyira a szivét ide-

gennek. A fiatalságáról beszélt, a küzdelmek hiábavalóságáról, a 

családról, mint az élet egyetlen értékéről, aztán azzal fejezte be : 

— Látod, nekem nem sok van hátra, mink nem vagyunk 

hosszú életű embörök. Én ugy vagyok veled, mint a fiammal, 

— te aztán majd a Lacit szeressed vissza, ha én nem löszök. 

Föltérdelt hevertéből s ann borocska volt még az üveg 

fenekén, azt megfelezte kettőnk közt. 
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A magyarok szedelődzködtek már, csöngtek az ásók, ahogy 

veregették le róluk a rájuk tapadt homokot. 

— Nene, de neki térgyeit a dilektor ur az utolsó pohár-

nak, — mondja az egyik magyar a többieknek. 

— Nem, emberek, — utasította őket rendre Antal a hivatalos 

ember fölényével — a dilektor ur csak szembe térbegyült a 

nappal, hogy szívbéli belső megindulását meghitelesitse. 

És én nem tudom, a tanulmányos Antal cifra beszédjében 

nem tartózkodott-e ezúttal igazság. 

* 

A héten, a temetése évfordulóján meglátogattam mostani 

szállásán, hirt vive néki a jó emberekről, akik szerették és vissza-

várják. Hiszen minden ősi mithosz szerint a halál csak álom és 

az ember minden este meghal, mert a lélek kiszáll belőle és el-

megy széjjelnézni a lelkek titkos városaiban, reggelre azonban 

hazatér és akkor az ember fölébred. Néha azonban eltéved a 

lélek, soká elbolyong, nem talál vissza és akkor az emberre azt 

mondják, meghalt. Pedig csak alszik, hosszan és mélyen és 

Tömörkény, azt hiszem, nagyon szépeket álmodik, mert az ő 

sirja fölött legbársonyosabbak az árvácskák és legjátékosabbak a 

katicabogarak. Ám a lélek egyszer csak vissza fog térni, de 

akkor már ércbe öltözik. 

V 




