
TOMPA LYRAI KÖLTÉSZETE. 

Tompa lyrai költészete, mint már Arany János megfigyelte, 
a legtermészetesebben három korszakra osztható, melyeket közbül 
a szabadsá gharcz és Géza fia halála jelölnek. E korszakok egy
máshoz viszonyítva minden tekintetben magasabb fejlődési fokot 
képviselnek s szépen tanúsítják részint a magánélet eseményeinek, 
részint az irodalmi és politikai viszonyoknak alakító, fejlesztő és 
gazdagító befolyását a költő szellemére. 

I. 

Tompa kezdetben igen termékeny költő volt, az egykorú 
szépirodalmi lapoknak szorgalmas munkatársa. Az Athenaeumba 
1841. második felétől dolgozott; a Honderűbe 1843-tól, a Pesti 
Divatlapba és az Életképekbe 1844-től. Ezekben közölte nagy
számú költeményeit, melyekből az első kötetet 1847. július elején 
Emich Gusztávnál Tompa Mihály Versei I. kötet czímmel adta 
ki. Tartalma túlnyomó részben lyrai költemények, melyek közé 
néhány rege, románcz és egyéb elbeszélő költemény vegyül. 

A Versek I. kötetét, mely költői fejlődésének első korszakát 
foglalja magában, behatóbban (név nélkül) Erdélyi János méltatta 
a Szépirodalmi Szemlében. Kiemelte a költő eredetiségét, jelezte 
természetmegfigyelő és allegorizáló hajlamát. Legszebbnek az 
Őszi képek czímű cziklust mondta, melyben »a költői ihlet az ősz 
minden szépségének ruhájában testesül» meg.« Népdalai közül leg
sikerültebb a Télen, nyáron . . . kezdetű. Vallásos költeményei
ben szerinte még nem eléggé mély, szatíráiban pedig száraz. 
»Ennyit tartánk szükségesnek megjegyzésül, végzi kritikáját, bíz
ván szerzőnkben, hogy jó szelleme ezentúl is, míkép eddig, meg 
fogja őrzeni őt az igaz úton, melyen lehetséges csak időkre szóló 
műveknek alkotása: az öngondolkodás és önszigor útján.« 

Tompa lyrai költészetének, első korszaka ' 1848-ig terjed. 
E korszak egyrészt idegen hatásokról, másrészt fiatalos, túláradó 
érzelmességről és képzeletről tanúskodik. Arany János a »kedély 
és képzelet ifjonti játéká«-nak nevezi, melyben a költő »virágról
virágra csapong és csillogó képekben dúslakodik csupán azért, 
mert e képek ^gyönyörben ringatják lelkét.« Kezdetben még több 
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az utánzás, mint saját egyénisége; több a képzelet, mint a 
valóság. 

Mint csendesen szemlélődő s az akarati vonás hiányában 
szenvedő természet, kezdetben az élet forgatagából magát kivonta 
s lyrai érdekű külső és belső élményei helyett képzeleti, majd ter
mészeti képeket festegetett s azokba szőtte méla érzéseit, költői 
eszméit. Utóbb, midőn költészete főtárgyává saját életét tette, élete 
folyását nem annyira lyrai mozzanataiban, mint inkább egészében 
figyelte és festette. 

Állandóbb, mélyebb érzés a szerelmen kívül még nem fog
lalkoztatja, kedélye csak olykor vet egy-egy hullámot, midőn 
baráti kegyelete, lengyel rokonszenve, a magyar demokráezia esz
méje vagy vallásossága ihleti. Általában gyöngéd érzések jellem
zik; a lobogó szenvedély egyéniségéből hiányzik. Szerelme is 
külső mozzanatokban szegény, szelíd érzés, mely a helyett, hogy 
egész valóját áthatotta volna, inkább képzeletét hullámoztatta. 

Hangja többnyire mélázó, borongó. Komor, ha csalódásairól, 
embertársai kajánságáról szól; szelid, ha a természet képeit raj
zolja; legköltőibb idilli életének rajzában. Jellemző festői hajlama; 
van több a természetből rajzolt allegóriája is. Tanító kedve még 
kevésbbé, inkább élczelő és gúnyoló hajlama nyilvánul, bár az is 
kis mértékben. Verselése könnyed, strófái egyszerűek; többnyire 
négy- vagy nyolczsorosak, páros vagy félrímmel; néhány költe
ményének alapeszméjét hatásosan refrainnel fejezi ki. Apró ötletei
ben, valamint festő költeményeiben rendesen szabadon folyó verset 
használ. 

Az Athenaeum hasábjain közölt költeményei mind Bajzáék 
modorában készültek. E költészetet irodalomtörténetíróink almanach-
lirának nevezik. Az Athenaeum fiatal dalköltői ugyanis nem 
arra törekedtek, hogy saját érzéseiket egyéni módon tolmácsolják, 
hanem hogy divatos, képzelt, rendszerint borongó érzéseket con-
ventiós modorban fejezzenek ki. E téves irányzat eredete még 
Kazinczyéknál keresendő. Kazinczy száműzte a lyrából az egyéni
séget ; Kölcsey pedig a sentimentalismust, az örökös borongást 
hozta be. Az Ő nyomdokukba lépett helyzetdalaival Bajza. Bajza 
követőinél, az Athenaeum költőinél a lyra valóságos szobakölté
szetté silányult, a melynek a valósághoz alig volt köze. A tar
talom helyett a forma művészete lépett előtérbe. Az érzés
kör szűk volt, jóformán a szerelemre szorítkozott, melynek képzelt 
fájdalmát panaszolták, vértelen ábrándjait zengették. Költőink sóhaj
toztak, sírtak, elérhetetlen után epedtek, a halál után vágytak, 
mielőtt éltek volna. A kifejezés keresett és divatos volt. Mesterkélt 
pose, conventiós helyzetek, azonos .vonások. De a nyelv díszes, 
virágos; a verselés zengő és kifogástalan tökéletességű volt. 

Tompa első verseiben szintén szerelmi érzést zeng: a kép
zelt veszteség fájdalmát, a szív kora kiégését; elhunyt kedvese 
miatti bánatát, halálvágyát a Patakhoz, az Első ibolyához, Hár-
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fám, A költő végálma, Szerelem czímű dalaiban. Mindezekben a 
hagyományos költői kincscsel dolgozik. »Dagadó keblében nem 
fér az érzemény.« A mint a szent berekben dalol, halántékát 
babér köríti. Hárfája akarata ellenére is szerelmi dalt zeng. Szíve 
kiégett, sírba vágy s lantját fejfájára tűzeti: 

Te árva lantom, függj felettem ! 
Csendes szellő ha kel 
S húrjaidba csap lágy-susogva, 
Az énekest, fel-felzokogva, 
Te szenderítsed e l ! 

A költő végálma, 

A népköltészet és Petőfi népies-nemzeti irányzatának gyü
mölcse néhány pompás népdala, melyekben a népi és művészi 
irány egyesítését finom ösztönnel eltalálta. Tompa e költeményei
vel, valamint néhány korábbi sikerült népmeséjével, a népies-nem
zeti költői irányzatnak Petőfi és Arany mellett egyik jelentős kép
viselője lett. 

E költői irányt a történeti fejlődés teremtette meg. A politikai 
demokratikus irányzat az irodalomban mint a népies-nemzeti irány 
jelentkezett; a nép politikai helyzetével együtt költészetét is meg
figyelés és tanulmány tárgyává tették. Petőfi, Arany és Tompa 
a lángelme ösztönével megérezték, hogy az üde, naiv népkölté
szetben milyen felfrissítő, megifjító erő rejlik. Micsoda erő az 
őszinteségben, milyen szépség az egyszerűségben, milyen magya
ros szellem a felfogásban, milyen eredetiség a kivitelben, milyen 
művészet a külalakban, minő zamat a nyelvben. A népies elemet 
muköltészetünkbe oltották s általa gazdagabbá, természetesebbé, 
költőibbé, nemzetibbé tették. 

Tompa tizenöt népdalt írt, ezekhez járul az Arvalányhaj ez. 
regéből a fonódal. Kizáró tárgya a szerelem. Vonzóan festi az 
egyszerű lélek szerelmi boldogságát, gazdag változatban fejezi ki 
a szerelmi bánatot, mely hol méla lemondásban, halálvágyban, hol 
kesergő panaszban, egyszer pedig daezos kitörésben nyilvánul. 
Hangja egyszerű, természetes; mélázó vagy borongó, de mindig 
meleg, érzelmes. Alakjai a szerelmes hortobágyi gulyás, a bűsuló 
juhász, a bánatos bojtár, kinek babáját máshoz adták s a büszke 
szép leány. Valamennyit a szerelmi érzés gyöngédsége, olvatag-
sága, erkölcsi tisztasága és magyarossága jellemzi. Legkitűnőbbek 
a Télen, nyáron . . ., Békót vertem . . ., Nem szól a iilinkóm . . ., 
Tő közepén bokorsás . . ., Alant megyén a felhő . . ., s a Virágos 
kenderben .. . kezdetűek. 

Többi költeményében önmaga személye, saját életének folyása 
foglalkoztatja. E nemű dalait előbb a fájdalom sugallta. Részben 
betegeskedése, mely miatt többször halálra jelöltnek tekintette magát 
(Ősszel, Ősszel születtem, Megnyugvás), részben lelki fájdalmai, 
életküzdelmei, családonkívülisége, szerelmi bánata, embertársaiban 
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való csalódása mind bánatosan ihlették s kezdő lyráját búskomolylyá, 
sőt komorrá tették. Valószínű, hogy bánatába a divat is bele
játszott s amaz aestheticai elve, hogy »a költő homlokán bánatra 
vannak a zöld levelek.« Életpanaszának többször apró lyrai sóhajok
ban ad egyszerű kifejezést (Elmondhatnám . . ., Emlékezet, Éjfél
kor, Óh . . ., Májusban, Graejenbergben). Erőteljesebb dalokká 
kerekednek a Két madár és Eletem, melyek egyszersmind alle
góriák. Komor panasza csak a Panaszkodjam talán . . . kezdetű 
dalban lágyul humorrá. 

Szerelmi érzése néhány dalában őszintén, természetesen nyi
latkozik. Kitűnő pajzán dal a Lány szeretőnek való: 

Na^y mulatságom van : barátim 
Szünetlen házasítanak ; 
Mátkája voltam hírben immár 
A táj minden leányinak , 
De én csak azt mondom mosolyogva : 
Ki megnősül, bizony bohó 1 
Ne házasítsatok barátim, 
A lány szeretőnek való ! 

Kiáltó ellentéte a méla Beteltem . . ., melyben hő család
vágyának ad megkapó természetes hangon kifejezést: 

Eddig még úgyis mit sem adtál, 
Adj sors egy kedves nőt nekem ! 
Ki jó- s rosszban osztozva, híven 
Kísérjen át az életen ! 
Ki lágy kezével megtörölje 
Munkában izzadt homlokom . . . 
Csendes, boldog családi élet, 
Feléd, feléd sóhajtozom! 

E két szélsőségben mozgó költeményt a Szívemhez czímű 
kedves dal köti össze, melyben nyugtalankodó szívét humorosan 
leczkezteti, hogy szegényes helyzetével nem számolva szerelemért 
eseng. A családi élet utáni hő vágyát tolmácsolja a Messziről 
kezdetű dal is, de már nem határozatlanul. Egy kedves leány
kára, későbbi feleségére, Soldos Emiliára gondol, kivel ekkor már 
megismerkedett. 

Baráti érzése a Barátom halálán czímű költeményében 
nyilvánul, de még nem eléggé mély. Hazafias érzése egyetlen 
egyszer a Karácsonykor (1845) czímű könnyed ötletében nyilat
kozik. A Szellőben, Vörösmarty hatása alatt, nemes pathoszszal a 
szabadságért küzdő lengyel nemzet segítségére buzdít. Vallásossága 
az Énekek és Harangszó czímű dalcziklusokban nyer hangot. 
Az első czím alá egy emelkedett reggeli és esti fohászt foglalt, 
az utóbbi alá pedig tizenkét dalt. Az elsőkben magasan szárnyal, 
de a végén vallásos érzését másokkal vegyíti s a hangot sülyeszti. 
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Lyrájának egyik főtárgya a természet. Tisztán naiv természet
szeretete emelkedik a dal szárnyára Éji kép czímű költeményében, 
melyben az éj szépségét festi s szelid lelkesülésének a zárószak
ban ad kifejezést. Többi dalában természetszeretete többé-kevésbbé 
egyéb érzéseivel vegyül. így pl. a Fecskéhez ez, meleg jtermészeti 
dala végén szerelmi érzését jelzi. Legszebb különben az Őszi képek 
sorozata. Szerető gonddal rajzolt természeti képek, melyek volta
képpen a költő egyéni érzéseinek, ábrándjainak, eszméinek szim
bólumai. Finom ecsettel festi az ősz jellemző tüneteit: a másod
virágzást, a hervadást, a levélhullást, a híves szellőt, a méla borút 
;S hozzájuk köti saját érzéseit, vágyait, gondolatait. A képsorozat 
külsőleg is művészien van kikerekítve. 

Minden tekintetben sikerültek azon életfestő költeményei, 
melyekben csendes megelégedésének, szelid ábrándjainak, falusi 
boldogságának ad szélesebb kifejezést. Itt is az utánzásból foko
zatosan emelkedett eredetiségre; képzeletből a valóra. A Petőfihez 
írt Bártfai levélben még kevés az igazság; ebben a költő a fiatal 
Petőfi példájára borkedvelést szenveleg. A Nyilt levél egy hölgy
höz (1844) a Böszörményi-családhoz való meleg viszonyának em
léke. Érzelmessége túlárad, de szerelmi és baráti érzését vonzóan 
rajzolja. Szerelmi ábrándjai közé szövi árvasága miatti panaszát is. 
Szerelme, melyet kifejez, nem a szív lobogó szenvedélye, hanem 
a családi élet körén kívül felnőtt ifjúnak a családi élet utáni méla 
vágyakozása. — Szép és megható a Szemere Miklóshoz czímzett 
költői levél (Pest, 1846. jan. 10.) Betegségének, lelki fájdalmának 
rajzába művészien vegyíti a falusi élet utáni meleg vágyódását s 
családi ábrándjait. A Pogány Karolinához küldött levélben bejei 
csendes életét, új pályáján való boldog megelégedését, a családi 
élet utáni méla vágyakozását s költői foglalkozását festi. A Falusi 
órák a költő idilli életét rajzolják az anyatermészet ölén. Mind
ezen költeményeit részletes vonások, meleg színek, mély érzés, 
vonzó költői hang jellemzik s az első korszak legsikerültebb 
darabjai. 

Kevésbbé sikerültek amaz életfestő költeményei, melyekben 
nem csendes megelégedésének, szelid ábrándjainak, hanem ember
társaiban, barátjaiban való csalódásának, ember- és világgyűlöleté
nek, ábránd világa szétfoszlásának, életpanaszának ad részletesebb 
kifejezést. Ezekben alig van költőiség. Hangjuk inkább a kishitű
ség, a sertékeny természet megnyilatkozása, mintsem költői indulat 
kitörése. Nincs bennük sem fenség, sem humor. (Pusztán, Elmél
kedés a kancsó felett, Küzdés.) 

Tárgyias természetfestő költeménye csak egy van, az Erdei 
lak, a Petőfivel és Kerényivel tartott költői verseny emléke. E köl
temény jelen alakjában igen hangulatos, a természet szelid, csen
des képét mindenütt áthatja a költő meleg rokonszenve az egyszerű 
lak s a benne folyó idilli élet iránt. A Hangyákhoz czímű költe
mény, a hangyák természetes, harmonikus életének az emberekével 
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való párhuzama lyrai hangú szatíra lett; az Árverésen czímű élet
kép pedig megható elégiává emelkedett. 

Elmélkedő költészetét a Temetői hangok képviselik, melyek
ben szemmelláthatólag Vörösmarty pathosza leng. A költő drámai 
módon, a, síremlékek panaszában szemlét tart az emberi élet hit-
ványságai, ellenmondásai fölött, melyek még a sírokon is folyta
tódnak s panaszát keserű pathoszszal önti. A költemény minden
esetre túlhosszú, az élet és sír ellentéteinek halmozásában mester
kélt, de egészben véve hatásos. Különösen erőteljes a Márvány
szobor monológja. 

Néhány támadó költeményében gúnyolódó hajlama nyilvánul. 
Kicsúfolja Nánit, hiúságáért, tudósságáért, rossz zongorajátékáért, 
főkötővadászatáért. Kifiguráz két gyönge poétát; az egyiket avult 
eszméiért, kopott hasonlataiért (Egy magyar poétához), a mási
kat hiábavaló ihlet- és eszmevadászata miatt. (Divatos költő.) 
Mindezen támadó költeményekben mélyebb érzés, magasabb eszme 
nincs; a szatirikus vagy humorista felsőbbsége még hiányzik. 

II. 

Tompa lyrai költészetének második korszakát Verseinek IL 
kötete (1854), továbbá Összegyűjtött költeményeinek I—II. kötete 
(1858) foglalja magában. E korszakban a költő minden tekintet
ben haladást, emelkedést mutat. A korábbi idegen hatásokból tel
jesen kibontakozva saját egyénisége szárnyaira emelkedett. Ez annát 
nagyobb érdeme, hogy akkor a magyar költők jó része, nemzeti 
visszahatásképpen, Petőfi modorában dolgozott s saját úton csak 
a kiválóbbak jártak. 

A fejlődés törvénye hozta magával, hogy kedélye mélyebb 
és fogékonyabb lett. Általában most is szel id költői hangulatok,, 
méla bánat jellemzik, de erőteljesebb felindulásai is vannak. Szív
világa gazdagításához külső tényezők is hathatósan hozzájárultak. 
Boldog családi élete családi érzését: férji szerelmét, atyai szerete
tét fejlesztette ki. Hitvesi szerelme nem lobogó, szenvedélyes, hanem 
olvatag, mély; nem ifjúi láng, hanem férfias hév. A haza lejátszó
dott tragédiája hazafias érzelmét lobogtatta föl. Jellemző, hogy 
ezen érzése a szabadságharcz előtti költészetében nem nyilatkozott. 
Elvonult falusi helyzete, szép természeti környezete természetszere
tetét mélyítette. 

Leírásai, festései gondolatokkal vegyülnek. Vannak tisztán 
elmélkedő és tanító költeményei is. 

Az egész korszak általában középfokot képvisel az első túl
nyomóan festő s a harmadik, inkább óda-fokozat között. Arany 
János szerint bizonyos > dalszerűség jellemzi . . . midőn természet 
és kedély, kül- és belvilág, fény és homály oly elringató dallamú 
harmóniába olvad zengzetes soraiban . . .« 
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Kifejezésében feltűnő a festő hajlam. A költő képekben, külö
nösen a természet képeiben gondolkodik. Dalaiban sok a leíró 
elem; ódái, elégiái jórészben hazafias elborulással vagy lelkesedés
sel színezett képek. Nyelve, a nélkül, hogy népieskedo volna, 
magyaros és egyéni; versformái könnyedek és változatosak. 

A költőt egyénisége kiismerésére s minden tekintetben ön
tudatos költői működésre nem irodalmi tanulmány, hanem inkább 
a kritika segítette. Mélyebb tanulmányba sohasem bocsátkozott; 
az elméletben mindvégig műkedvelő maradt. Olvasmányait majd
nem kizáróan magyar irodalmi termékek tették. Egy-két szépiro
dalmi lap, különösen a melyekbe dolgozott, mindig járt hozzá, 
megvett néhány könyvet is, de különben könyvekre rendszeresen 
nem költött. Szoros értelemben vett könyvtára sem volt; szobájá
ban emlékül kapott kötetek, tiszteletpéldányok, bekötött lapok s 
gyakorlati kézikönyvek voltak. Él nem ajándékozott könyvei jelen
leg a gömöri ref. egyházmegye könyvtárában vannak. A mintegy 
70 db. könyv között aránytalanul sok a történeti munka; a tör
ténelmet igen szerette, a miről apró történeti költeményei is tanús
kodnak. Idegen nyelveket nem beszélt; a latint és francziát, melye
ket deákkorában tanúit, felejtette; irodalmilag csak a németet 
értette. Fiatalabb korában buzgón olvasta Schillert s az »Ehret 
die Frauen« költője több tekintetben hatott is reá; Heinének pedig 
egy balladáját (Jutta grófné) saját mulatságára lefordította. 
Ez egyetlen műfordítása. 

Olvasmányain elmélkedett s bizonyos aestheticai elméletet 
bizonyára alkotott magának; ennek azonban irodalmi formában, 
önállóan soha kifejezést nem adott. 

Hogy külföldi irodalmak tanulmányozásába nem bocsátko
zott, annak eredetiségre való törekvése is oka volt. Többször ki
fejezte, hogy mindenkor arra törekedett, hogy »a magyar szív és 
lélek teremtő erején kívül más érzés és szellemi erő irányt, ösz
tönt és tárgyat neki ne adjon.« E téves törekvés okozta költé
szetének olykori egyhangúságát és szűkkörűségét. 

Ilyen körülmények között kétszeresen fontos volt az iro
dalmi kritika, mely a költő működését minden tekintetben helyes 
irányba volt hivatva terelni. Többen, különböző modorban bírálták. 
Émelygősnek találta Császár Ferencz kritikáját, ki a gyűlölt 
Divatcsarnokban áradozva dicsérte. »Unom, úgymond, azt a 
,Megzendült ismét a tavasz madarának báj dús éneke'-féle bírálatot. 
A locus communisok s phrasisok nem teszik a bírálatot.« (Arany
hoz, Hanva, 1854. jún. 17.) Csömörletesnek nevezte Greguss Ágost 
bírálatát, ki az akkori irodalmat egyetlen költőben, Arany János
ban méltatta; az ilyen eljárás mellett természetesen az érdemesebb 
költők szenvedtek. Toldy az Uj magyar múzeumban nagy bosszú
ságára azt jegyezte meg róla, hogy jobb költőink egyike ugyan, 
de versei formában és tartalomban mind több sietséget kezdenek 
elárulni. Minden tekintetben alapos és kimerítő volt Gyulai Pál 
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rendszeres kritikája a Szépirodalmi Szemle czímű czikksorozatá-
ban, mely a Budapesti Hirlap 1855. évi tárczájában jelent meg. 
Gyulai Tompa költészetének első és második korszakát elfogulat
lanul elemezte. Kíméletes modorban jelezte hibáit, hiányait, de 
teljes méltánylattal emelte ki jó oldalait is. 

Gyulai Tompa költészetének második korszakára a követ
kezőket jegyezte meg: »A természet iránti érzéke még most is a 
régi, képzelődése nem lankadt; de az érzés és szenvedély, mely 
amott ritkán nyilatkozék, itt gyakoribb és hatalmasabb. Kedélye 
mélyült; élményei napjai s napjaink élményeiből merít. Bizonyos 
férfias bánat vonul rajta át, mely kiengesztelődni akar és bir . . r 
Nagy hajlama van a festés iránt, de képeit a kedélybe jobban 
felolvasztja, mint azelőtt. A hol a családi életből vesz lelkesülést, 
vagy egyéb önkéntelen érzéseinek enged, megható. Elmélkedései
ben kevésbbé szerencsés. Festő költeményeiben nincs annyi érzéke 
a jellemzeteshez, mint Petőfinek, sem oly plaszticitása, mint 
Aranynak. Gúnyos költeményeiben haragszik s fulánkot ereszt. 
Gyűlölete nem oly mély, hogy szatirikus lehetne. Igazi eleme bizo
nyos búskomoly hangulat, mely most ellágyulva, majd kitörve, 
itt reflexiókba, ott érzésekbe sülyedve csendes resignatióban keres 
menedéket.« 

E bírálat sok tekintetben kellő hatást gyakorolt. A költő 
figyelmesen átolvasta, önismeretét vele hathatósan gyarapította s 
hozzá több tekintetben alkalmazkodott is. Azonban az igazság 
nyilt kimondása egészben véve nem tetszett neki s Gyulaival 
emiatt hosszabb ideig haragot tartott. 

Itt érintenünk kell Tompa egy gyöngéjét: a kritika iránti 
ellenszenvét. A kritikát általában nem szerette. Megvárta, hogy a 
bíráló figyelmesen áttanulmányozza, de azt gondolta, hogy ennek 
csak méltánylat lehet az eredménye. A részleges kifogásokkal nem 
törődött annyira, mint azzal, ha valaki költői érdemét egészben 
kritizálta. Különösen nem szerette az irodalmi összehasonlítást. 
»Omnis comparatio odiosa«, »mérjenek engem saját rőfÖmmel«r 
szokta mondani. De nem szerette az alaptalan irodalmi tömjéne-
zést sem. »Férfinak nem lehet bántóbb, mint az újdondászat 
émelygős dicsérete«, írja 1862 augusztus 10-én Aranynak. 

Bár költői működésére önérzettel tekintett, még sem volt el
fogult. Ismerte saját értékét s elvárta, hogy a kritika aszerint 
méltassa. Ámde az ötvenes években még igen ritka volt az ala
pos tanulmányon alapuló elfogulatlan kritika. »Nálunk a bírálat 
minden egyéb, írja 1854 június 23-án Arany, csak nem bírálat, 
azaz olyan, miből az író vagy tanulhatna, vagy büszkeséget, a 
jövőre kitartást kedvet stb. meríthetne. Czigányos magasztalás 
vagy otromba szidalom az egész, tertium non datur.« Tompa 
hasonló véleményben volt. »Két osztálya van, úgymond,ezeknek a 
mi bírálóinknak: vagy szamár, vagy malitiosus.« (Aranyhoz 1852 
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június 23.) Ily körülmények között a minden tekintetben méltó 
kritika, mint Gyulaié, sem találhatott kedvező fogadtatásra. 

Még egy ok ösztönözte a kritika gyűlöletére: irodalmi érde
meinek mellőztetése, a mi miatt sokszor panaszkodott is. »Vájjon 
nem foglalok-e én, írja 1853 július 5-én Aranynak, méltó és igaz
ságos helyet azok között, kik a költészetet, amint most mondják, 
nép-nemzeties irányban kezdték művelni ? És hányszor említ engem 
ott az ítészét? Ha egyszer meg, tízszer nem. Vájjon nem folytam 
én is be arra, még pedig sikerrel, hogy a népies költészet oda 
jusson, ahol most áll ?. . . Ki ismeri ezt el ? A kutya sem! Vajjön 
Petőfi és Arany után nem méltán igényelhetem-e az utolsó leg
szerényebb helyecskét? Oda szoktak-e tenni?« A kritika e figyel
metlenségét Arany János is megrótta. Tompa különben a kritiká
val teljesen sohasem békült ki; magasabb czélt, vagy humánus 
elbánást nem tételezett fel róla. Egy gúnyos epigrammát is írt reá: 

A kritika irt, nyes, tép, vág — és buján nő, hajt a gaz ; 
Melyik szüli a másikat, — kérdés — ez-e, vagy amaz ? 

* # * 

A költőt e korszakban elsősorban családi boldogsága ihleti 
meleg dalokra. Egyszer szerelme mélységét bizonyítja. Nem köt 
feleségének dalfüzért, mert egy pillantás, egy csók mindent jobban 
kifejez (Hozzá). Másszor neje lelkét rajzolja, ki vele együtt érez, 
bánatának osztályosa (Oh hölgyem). Mély érzését festi a Nálad 
nélkül ; 

Örömet nem nyújt az élet, 
Csak tenálad, csak tevéled ! 
Mint buborék széjjelpattan, 
Ha osztályos nem vagy abban! 
Az ég és föld bús, kietlen, 
S a mi rá van rakva ékül: 
A boldogság gyötrő álom 
Lenne nékem nálad nélkül! 

E három dalában még némi dagály mutatkozik. Sikerültebb, 
ha családi boldogságát idilli képekben, a természet színes kereté
ben rajzolja; ilyen a Nyári estén. Szép és megható a Fiam 
születésekor czímű cziklus. Az apai örömmel csordultig megtelt 
sziv mindazon érzését kiönti, mely akkor foglalkoztatta. Tépő fáj
dalmát tolmácsolja a Pünkösd reggelén, neje betegágya s kis fia 
koporsója felett írt megható dala. Kassai meghurczoltatásának em
lékét őrzik a Távolból és Itthon vagyok, melyekben szenvedései 
között lelkét a családélet verőfényes képein nyugtatja. 

Néhány érzéssel telt dalt szentel ifjúkori emlékeinek. Igen, 
»mert a boldogságra nem elég a jelen, a múlton épül az s az 
emlékezeten«. 

Félig gyermekkori emlékeiből, félig képzeletéből rajzolt ked
ves költemények az Eleimnek . . . és a Falusi kép. Az elsőben 
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nevelő nagyszülei utáni hő vágyakodását fejezi ki; az utóbbiban 
képzeleti képet fest: nejével s két vidám gyermekével hosszú távol
lét után meglátogatja nevelőszüleit. A valóság az, hogy mikor a 
költő megnősült, nevelőszülei már régen porladoztak s a két gyer
mek áldását is megtagadta tőle a sors. Megénekli első szerelmé
nek kedves emlékét is (Első szerelmem). 

Vannak szép természeti dalai. Tavasz vágyának, a természeti 
életben való gyönyörködésének ad könnyed kifejezést a Pacsirta
dal, Tavasszal, Hófelhőkkel . . ., Kikeletkor, Nyárban czímű 
dalaiban. Mindegyikben meleg természetszeretet hevíti, mely egy
szer gyakorlati életbölcsességével, másszor pedig hazafias intelmé
vel társul. 

Egyéni méla hangulatait tolmácsolják az Ősszel, Ne hivj... 
Sárgultan áll. . . Kikircsekben . . . stb. czímű dalai. Néhánya 
inkább könnyed ötlet, mint, mélyebben átérzett költői eszme. Leg
szebb természeti dala az Őszi tájnak . . ., mely a természet her-
vadásának finom, gyöngéd, mélyen átérzett -rajza. A festői voná
sokat mindenütt meleg részvét eleveníti s mély költői bánat színezi. 
A hervadás rokonszenves szemléletéből természetszerűen fakad a 
csendes elmúlás néma vágya. Az ősz hervatag képei foglalkoz
tatják a Jösszte kedves . . . czímű dalában is, de belevegyíti a 
természet és hitvesi szeretet sugallta szelid ábrándjait s méla gon
dolatait is. 

Hazafias érzése a Madár fiaihoz s a Puszpánghoz czímzett 
allegóriáiban az óda szárnyaira emelkedik. Mindkettő lelkeshangú, 
tömör alkotás. Az elsőben az elnémult költőket buzdítja dalra; 
utóbbiban arra int, hogy a közgyászban mindenki vegyen részt. 
Közvetlen kifejezésű hazafias költeményei részint az óda és elégia 
sajátos vegyületei, mint a Gólyához és a Pusztán, részint tiszta 
elégiák. Az előzőkben a költő a festésekből még nem bontakozott 
ki. A Gólya előrésze elégikus kesergés, a végén erős felindulása 
ódává emeli. 

Mintaszerű hazafias elégia a Tornácomon . . . A honfibútó 
elborult költő lelkét a kanyargó Sajó látványa a tatárjárás gyá
szos idejébe viszi; az aratómunkások bús magyar nótája a borús 
jelenre eszmélteti. Lelke az alkonynyal együtt borúi el: tán jobb 
volna nem is élni. De az égen kigyúló csillag a költő borongó 
lelkében is reményt kelt. A kül- és belvilág tökéletes összhangja, 
mély költői borongása a legszebb magyar elégiák egyikévé avatja. 
Szép a Barátim emlékezete, melyben Petőfire és Kerényire emlé
kezik ; az Alföldi képek cziklusa, melyben képzeletben újra bejárja 
kedves alföldjét; hazafias eszmékben gazdag a Levél egy kibuj
dosott barátom után (Kerényihez), melyben hazafias érzése meleg 
szeretettel ölelkezik. Alapgondolata: »Szivet cseréljen az, aki hazát 
cserél.« A költő ezen elégiáival a legkitűnőbb magyar elégiaírók 
egyike lett. Tolnai Lajos róla írt tanulmányában a legnagyobb 
magyar elégiaköltőnek mondja. Az elégiaköltő jellemző tulajdon-
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ságai: festő, elmélkedő, merengő hajlam, borongó költői hangulatok 
teljes mértékben megvoltak benne. 

Igen sok a költő hajlamának megfelelően a leíró költemény. 
Az életből metszett humoros képe a Farsangban, az élet visszás
ságainak kesernyés rajza. Komoly, borongó színekkel rajzolt jel
lemkép a Vén harangozó, élő minta után. Megrázó, tömör kép 
az Öreg szolga. »A rebellisnek kiáltott, harcon elhullt, száműzött, 
bebörtönzött család képe a hű szolga illustrátiójával«, magyarázza 
a költő. Egyike legnagyobb hatású költeményeinek. 

A természetből rajzolt képei között egyedül áll a Zivatar, 
mélyebb érzés és eszme nélküli, különben színes és eleven leírás. 
Többi festő költeménye többé-kevésbbé gondolatokkal vegyül. 
A Fecske, gólya odavetve az egész élet czéltalanságát sejteti. 
A Madárfészek meleg rokonszenvével szinte az egyszerű, boldog 
családig élet allegóriájává emelkedik. 

Élénken nyilvánul a költő elmélkedő hajlama. Saját életéről 
elmélkedik a Halmon állok, Hűség, Emlékezet, Hallgass . . . czímű 
költeményeiben. Egy eszmekörben mozog. Az elsőben az emléke
zet halmáról múltjára tekint. Látja mosolygó gyermekkorát, ifjú
ságának ábrándos tündér világát, izgalmas szivéletét. Eddig szép 
az élet. A férfikor józan értelme az ábrándot eloszlatta, az érzést 
lehűtötte, de ezzel a boldogságot is megsemmisítette. Egészen el
komorodik az Emlékezetben. »Az egész élet haszontalanság.« Mind
ezen képekkel vegyült elmélkedések még kissé sekélyesek. Az em
beri életet tárgyazza a Boldogság. Mi a boldogság ? Zaklató vágy, 
mely nem enged pihenni; ha elértük, nem tudjuk zavartalanul 
élvezni. A Mit kérek pathetikus hangú, mely a költő szelid egyé
niségétől annyira elüt. Milyen lesz a világ egy évezred múlva? 
Közben haragosan inkább, mint költőien az elméleti tudósokat 
ostorozza, mint a tudomány nyegle és haszontalan sáfárjait. Az 
Elmélkedés egy levél felett az ötvenes évek irodalmi viszonyairól 
szól, de nincs művészi alapterve, magasabb vezető eszméje, 
pathetikus hangjának megfelelő mélyebb érzése. 

Tanító irányú költeményei közül Máriához, Emléksorok egy 
szép hölgyhöz telve vannak emelkedett életbölcseleti igazságokkal. 
Hazafias didaxis van a Vándor könyvében, melyben a kosmopo-
litaságtól óv. »Egész világ nem lehet a tied; el ne felejtsd hazád 
és nemzeted.« A Költő fiához (valószínűleg Petőfi Zoltánhoz) a 
költő magasztos hivatását tanítja: 

Felépül a rom s vár előttünk, 
Mély sírjából a múlt kilép; 
Fölkél a holt s meghallja tőlünk, 
Bíráitól ítéletét. 
S kik látunk a távol jövőbe, 
Mig gondatlan köszönti fel 
Kelyhét a nép mámorba dőlve : 
Nekünk korán könnyezni kell. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXII. 4 
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Beszél a szent, dicső természet, 
De mi vagyunk tolmácsai; 
A szív, a mit titokban érzett: 
Tőlünk hallja kimondani, 
Ülünk villám- s tengerhabokra, — 
Értjük virág s szellő szavát; 
Mi az Úr égő csipkebokra, 
Jelentve általunk magát. 

III. 

Tompának az 1858—67. időszakban két verskötete jelent 
meg. Összegyűjtött költeményeinek. Vl-ik kötete 1863-ban, VII-ik 
kötete pedig 1867-ben. E két kötetben költészete a legmagasabbra 
emelkedett: az egyéni élet szűk köréből kibontakozva igazi nem
zeti költő lett. Ő testesítette meg Arany János mellett a nemzet 
közérzését; hatalmas költeményei: a Vihar, Ikarus, Uj Simeon 
stb. az egész nemzet nevében az egész nemzethez, szóltak; erőt 
adtak, reményt, hitet keltettek a jövendőre. 

A lapok a nemzet költőjére dicséreteket zengtek, a kritika 
pedig elismeréssel nyilatkozott róla. A VI. kötetet maga Arany 
János méltatta a Koszorúban; a VI. és VII. kötetet együtt Dömö
tör János a Prot, egyházi és iskolai lapban. Mindketten meleg 
méltánylattal emelték ki költészetének jellemző vonásait. A magyar 
szellemi élet fő fóruma, az. Akadémia a VI. kötetet, nagy jutalom
mal tüntette ki s ezzel Tompa egész költői pályafutását meg
koszorúzta. Irodalmi méltánylat és dicsőség aranyozta meg.a szen
vedő költő utolsó napjait. 

A VI. kötetet s ezzel Tompa költészetének harmadik kor
szakát Arany János úgy jellemezte, hogy benne »az óda mély
sége és magassága uralkodik, az élet, haza, világ nagy érdekeinek 
mélyen átérzett gondolata«. Valóban a korábbi elégiaköltőből dia
dalmasan bontakozott ki az ódaköltő. Főkép hazafias érzését zengi 
erőteljes ódái hangokon. 

Érzései, melyek szívét dobogtatják: hitvesi szeretete, mely 
szinte a rajongásig mélyült s megható atyai fájdalma. Uralkodó 
érzése a hazafiság. A világtól való elvonultsága természetimádását 
finomította. Végül még egy érzelme lobog felerőteljesebben, mely
nek gyökere mindenha ott volt szívében: a hit. Honfi bánata, 
atyai fájdalma, saját szenvedései a vallás vigasza felé fordították 
tekintetét. 

Költészetének alaphangja a szelid, mélázó bú, mely egyéni
ségének egyik legjellemzőbb vonása lett. Rajta teljesült saját 
mondása: 

Hogyha elmúlt s többé vissza nem jő 
A víg ének s régi kedvetek : 
Legyen a dal fájdalmas, merengő . . . 
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Hangja ott sötétül el, ahc 
lesz, ha az életben való boldog 
az emberek fonákságait tárgya 
mindig kiengesztelik. 

Erkölcstanító hajlamával kapcsolatban feddő hajlama is nyi
latkozik, melyet az ember mélyebb megfigyelése keltett benne; 
egy pár jeles szatírát írt. A kifejezésben nyilvánult festő hajlam 
szimbolizáló hajlammá fejlett. Hazafias érzéseit, eszméit, intelmeit 
allegorikus képekbe öltözteti. 

A költészetet befolyásoló tényezők közül főkép kettő érde
mel említést: a censura, mely a hatvanas években jelentékenyen 
enyhült ugyan, de teljesen meg nem szűnt. Főleg ennek nyomása 
alatt foglalt költészetében oly nagy tért a szimbolizmus, bár 
tagadhatatlanul természeti hajlama volt hozzá. Papi pályája is több 
tekintetben hatott reá. A biblia világába szinte beleélte magát, 
képzelete, gondolatvilága, stílusa bibliai lett. Több költeményében 
stilszerűtlen a bibliai elem (pl. Zrínyi Ilona keserve). 

* * * 5 " 

Dalai között meghatók családi költeményei. Meleg hitvesi 
szeretet sugallta az Esíve és Fördoben czímű dalait; abban nejé
nek jelenléte, ebben emléke hevíti. A Ha . . . (III.) gyöngéd módon 
bizonyítja szerelmét szelíd, hű élettársa iránt. Halálos ágyán nejétől 
a Nőmnek czímű ódái emelkedettségű költeményében búcsúzik, 
mely egyszersmind az Olajág női imakönyv ajánló verse. Meleg 
szerelme mély vallásossággal társul. A változhatatlanban megnyu
godott ; nejét gyöngéden a hit vigaszához utasítja. Megható ki
fejezést nyer atyai fájdalma a Kedves sírjánál és Utolsó verseim 
(III.) czímű dalaiban. Nemes, megtisztult, mély fájdalom, közvetlen 
a szívből fakadva, csodásan tiszta hangokon. 

Sokat foglalkoztatja a természet. Kedvelt rózsafáinak két 
gyöngéd dalt szentel, mintha halála után szeretetének egy részét 
szép rózsái örökölték volna. (Rózsafámhoz, Hajtsátok meg . . .) 
Mélyebb czélzást rejtett a Kikircsbe, melyben a tavasz derűs képei 
után vágyódik, hogy csüggedt érzése újra fellobogjon. Érzése több 
természeti dalában szelid reflexióval társul. A természetet úgy 
tekinti, mint a béke, harmónia, boldogság országát. E boldog 
világot megható költoiseggel hasonlítja össze az emberi világgal 
egyik legszebb költeményében a Virágos kertben. A szépség, jóság, 
boldogság természetesen a virágok osztályrésze: 

Irigyen nem tekintik 
Egymásnak kellemét, í . 
Egymást ölelve kedves 
Virulás, élet, éd ; •,....'.' 
Szerelem búra nem hív, 
Nincs itt fájó, törött szív, 
Mely hasztalan remélt . . . -; "fi 

4* 
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Azon meleg szeretet sugallta e gyönyörű költeményt, mely a 
virágregéket is kigondolta! A költőt a természethez való vonzó
dása több dalában a vallás karjaiba vitte: a természetben úgy 
gyönyörködik, mint Isten csodaművében. így a Tavaszhoz, Fent 
és > alant, Alant és fent, Ki a szabadba czímű dalaiban. Vala
mennyiben az emberek gyarló köréből Isten szabad, szép világába 
vágy, hogy onnan reményt, vigaszt, erőt merítsen. 

Néhány dalában saját élete foglalkoztatja. Veszteségei, szív
fájdalmai miatt zajong a Gyógyulásban. Az Estvében az a költő, 
ki korábban az emlékezetet az életboldogság egyik alkotórészé
nek tekintette, feledni és feledtetni vágy: 

Oh felejtés, lelkem téged áhít ! 
Hogy takard az élet pusztaságít, 
Multam kínos, felhős szertelen 
Mért maradjon szó s emlék felőle ? 
Inkább legyen végkép eltörölve, 
Mint hajónyom a sík tengeren ! 

A Bár még . . . ez. költeményben oly mélység fölött lebeg, 
hogy Arany János szavaival féltjük az embert. Egy rémes gondolat: 
az öngyilkosság gondolata kísérti. Dalköltészetét nagyjából Utolsó 
verseim czímű remek hármas költeménye foglalja össze. Az első
ben kedvelt őszét tárgyazó költeményeire pillant vissza s méltán 
megnyugszik közeli halálán. A második költemény mélyen átérzett 
eszme: az őszi napfényen hervadó folyondár saját életére emlé
kezteti : 

Pályánk nem tart már sokáig, 
A nap gyorsan éjre válik, 
A nyár téllé zordonúlt . . . 
Mig futottunk s fennre törtünk 
Minmagunknak nem növeltünk 
Csak halotti koszorút! 

Az első dalát hitvesi szeretetének megható kitörése, a máso
dikat mély vallásos akkord zárja be. A harmadik költemény mély
érzésű dal nyugvó kis fiához, kit meglátogatni készül. 

Van tizenhárom népdala, melyeket 1859—61-ben írt s a 
Szépirodalmi Figyelőben közölt. E dalok érzésekben változatosab
bak, mint az előzők. Többnyire a szerelmet, ennek boldogságát, 
csalódásait, fájdalmait zengik, de ezenkívül a honvágy fájdalmát, a 
bujdosás keservét, a katonakedv magyaros kitörését s népies jó
kívánságot is. E dalok is, mint az előzők, monológ vagy dialóg 
formájú kis életképek; némelyik, mint Árva Balázs és Virág Zsuzsi 
története valóságos románcz. Alakjai részben szerelmes magyar 
legények, leányok, kik már nem olvadnak fel érzelmükben, hanem 
józanul cselekednek; azután az idegenbe szakadt bujdosó gyötrő 
honvágyával; a negédes huszár magyaros paripakedvelésével; végül 
a részeges vénasszony, a magyar népdal népszerű komám-
asszonya. Mindegyik dalt hamisítatlan népies szellem lengi át; igen 



TOMPA LYEAI KÖLTÉSZETE 53 

sok bennük a jellemző vonás. A legény furfangos kifogással uta
sítja vissza hűtlen szeretőjét: 

Nem megyek át galambom hozzátok, 
Mert nagyon harapós a kutyátok ! 

A kis leány bájos naivsággal fejezi ki, hogy nem tehet róla, 
hogy szerelmes: 

Édes szülém, mit vétettem, 
Hogy viola, rózsa terem kis kertemben ? ! 

vSzinte műremek a Gyilkos fenék . . . kezdetű néprománcz. 
Tárgya az, hogy a molnár szeretőjét, Virág Zsuzsit éjjel hamis 
ürügygyei a malomba csalja s a vízbe dobja. Kár, hogy a költő a 
molnár tettét eléggé nem okolta meg s így a gyilkos koromfekete 
alakja, melyet a részvét egy parányi sugara sem tud megvilágítani, 
a költemény foltja maradt. Ettől eltekintve a románcz kitűnően 
sikerült. A történet kerek, művészi megvilágítású; a mozzanatok 
balladai gyorsasággal következnek egymásra; a költői igazság
szolgáltatás teljes; az előadás eleven, népiesen naiv és drámai; 
sorait meleg részvét eleveníti. 

Tompa e korszakban néhány alkalmi ünneplő ódát írt. 
A Kazinczy Ferencz emlékezetére czímű ódáját az akadémia 
Kazinczy-ünnepére pályaműnek írta. Az óda legtöbb részlete 
magasan szárnyal, de néhány helyen hangja sülyed s az ihlet 
helyét szóvirág pótolja. Némileg bibliai stilje is árt, mely Kazinczy 
alakjához és pályájához nem illik. Ellenben hosszúsága ellenére is 
kitűnő, erőteljes, egyenletesen szárnyaló ódája Lorántfi Zsuzsanna 
emlékezete, melyet az egyházkerület kérésére a sárospataki főiskola 
háromszázados ünnepére írt. A költő a kegyes fejedelemnő bibliai 
alakjának s életének méltatásában valósággal remekel. Igazi ihlet 
műve. 

Tompa költészetének ezen időben egyik fő tárgya a haza
szeretet. »Amaz érzelmet, mondja Arany János, mely álarcz alatt 
kénytelen bujkálni, de melyet a négy folyó és hármas halom 
vidékén minden ember a legsűrűbb fátyol alatt is megismer, senki 
sem képes oly finom, oly változatos allegóriái mezben elénk állí
tani, mint Tompa«. A méla resignatióból, melybe kezdetben sülyedt, 
fokozatosan kiemelkedett: előbb a reményig, majd az új Simeon 
törhetetlen hitéig. A kesergő panaszokból tettekre serkent: buzdít, 
lelkesít, korhol, ostoroz, reményt, hitet osztogat. Hazafias költészete 
olykori alkalmi vonatkozásai mellett sem politikai költészet. Maga
san a pártok felett áll; intelmei eszmei magasságban szólnak. Csak 
a fődolgot, a nemzet feltámadását tartotta szem előtt, de hogy ezt 
hogyan lehet elérni, arra gyakorlati tanácsot nem adott. Várni, 
tűrni kell; a szolgaságot nem feledni s egyszer »majd eljön az idő«. 
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Közvetlen kifejezésű hazafias ódája alig van. Ilyen a Múlt, 
jelen, jövő, melyben a véres múltra s a vesződséges jelenre vetett 
futó pillantás után a jöv'-^. reményt hirdet. A Novemberben czímű 
ódáját az 1865. évi képviselőválasztások alkalmával írta s a köz
örömbe a honfiúi aggodalom hangját vegyítette. A kiegyezés nagy 
művének sikerében utóbb sem bízott s gondolatban nem Deákhoz, 
hanem az ellenpárthoz csatlakozott. 

Többi hazafias ódája mind allegória. Ebben mindenesetre 
része volt a szigorú censurának, mely a hazafias érzés minden 
közvetlen megnyilatkozását üldözte, de nagy része volt a költő 
eredeti szimbolizáló hajlamának,- melyet a biblia mélyebb tanul
mányozása is táplált. Az is figyelembe veendő, hogy a költő ódái 
ereje kisebb volt s végül, hogy a hazaszeretet nem kimeríthetetlen 
tárgy. Oly nagyszámú költeménynél, melyek egy érzéskörben és 
eszmei általánosságban mozognak, az allegóriái forma bizonyos 
változatosságot teremt. 

Az allegorikus ódák jelentését jegyzeteiben maga a költő 
megfogalmazta: Jelképes, rajzok: a Tél, az elnyomatás rajza. 
A Terebélyes nagy fa, a »virágzó magyar nemzet képe«. A Folyam 
eszméje: »nem regulázod, szabályozod, ősi jelleméből ki nem for
gatod ezt a népet«. A Fogoly azt példázza, hogy »el lehet nyomni 
egy ideig a népet, de aztán . ' . . .« Heródes, »az eszmét, szabad
ságot, haladást, világosságot még bölcsőjében megölni, megfojtani 
akaró zsarnok képe«. Hazafiúi érzést példáznak: a Tűz, »a nemzet 
elfojthatlan, megsemmisíthetlen önérzetét, a honszeretet titkos 
hatalmát, parazsát«. A Távozó után, az eltűnt szabadság vágya. 
A Télben, »a szabadulás óhajtása«. Az Uj Simeon, a nemzet tör
hetetlen hitét a feltámadásban, a Héber legenda, a költő erős 
hazafiúi hitét példázza. —• Ódái intelmek: a Sebzett szarvas. »Ha 
el kell a nemzetnek veszni, veszszen el úgy, hogy zsarnoka ne 
lásson se hasznot, se örömet elveszéséből«. A Hajó, »inkább el
veszni, de hogy a nyomorgató zsarnok is veszszen el«. Ikarus 
»a nagy kezdő, merő, úttörő képe, kinek dicsősége, ha bukik is, 
halhatatlan«. Tettre buzdít. A Téli reggelen egyetértésre int. 
A Gályarab fohásza: »addig ne féljen valamely nép, míg el nem 
felejti, hogy rab és néma dühvel tűr, — de ha szokik, feled, békül, 
vége van«. A Régi történet azokat ostorozza, akik az elnyoma
tásba beletörődtek. »A nyomorban megszokott, vereshagymán, 
korbács alatt boldog: nyomorult tömeg, nem nép!« A Pusztuló 
erdő a léha ifjúság intése. »A hol nyomorult, bitang, léha az 
ifjúság, ott nincs jövője a nemzetnek«. Alkalmi vonatkozású ódái: 
Zrínyi Ilona keserve, »a lelkes magyar nő keserve a lélekölő, 
erkölcsi és nemzeti érzést elfojtó nevelés ellen, mely a nemzetet 
gyermekeiben gyilkolja meg«. Sámson, a nemzet intése, hogy az 
októberi diploma meg ne ejtse s szolgaságba ne döntse. A Bérez 
és lapály, a beolvasztási kísérletek ellen szól. A Forr a világ, 
»az átalakulás, készület, kitörés előestéjének leírása«. A Vihar 
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»a rejtőző, lappangó forradalmi Vezúv«-ot példázza, mely állan
dóan kitöréssel fenyeget. A Kikeletkor, a februári pátens idejéből 
szól s inti a nemzetet, hogy a csalóka időnek ne higyjen. 

Az allegorikus képekkel kapcsolatban az elnyomatás korának 
mély érzéssel színezett jellemképei is fellépnek: a Gyászoló, a szent 
harczon elesett hős fiai után bánkódó anya; a Megtérő, a párt
ütő, de bűnbánó honfi; a Denevér, a köpönyegforgató hazaáruló 
jellemképei. 

Az allegóriánál fontos a tartalom és kép összhangja; az érzés 
és eszme helyes jelképes kifejezése. Tompa allegóriái e tekintetben 
egytől-egyig sikerültek. így Zrinyi Ilona, ki gyermekei németes 
neveléséről panaszkodik, kitűnő képe a gazának, melynek fiait 
akkor szintén németté akarták formálni. Új Simeon kitűnően pél
dázza a pap-költő erős hitét. 

Legkönnyebbek a természeti képek, jelenetek. Az első alle
góriák, a Tél, Terebélyes nagy fa, Sebzett szarvas stb. rövidek, 
elevenek, hatásosak. Mélyebb érzésük, emeltebb hangjuk mindjárt 
elárulja, hogy többről van szó, mint egyszerű természeti képről. 
Legszebb a Tél, Rajza sehol sem elevenebb, részvéte nem mélyebb, 
mint ebben: 

Magas tölgy lombjait letépték a szelek, 
Hogy idegen földön hányatva vesszenek . . . 
Szegény fa, oh szegény bujdosó levelek ! 

A későbbiek, mint a Folyam, Bérez és lapály már sokkal 
szélesebben kifestett rajzok. A természeten kívül egyszer a hazai 
történelemből vesz tárgyat: Zrinyi Ilona alakját; egyszer a mitho-
logiából: Ikarus történetét. Ezt máskép fogja fel, mint általában. 
Nála Ikarus nem a tanácsra nem hallgató vigyázatlanul vesztébe 
rohanó ifjú, hanem a merész kezdő példája. Felfogása magas, esz
méje, a tettre buzdítás, nemes, pathosa magasan szárnyaló. Leg
többször papi pályájának hatásaként a bibliából merít. Ilyenek az 
Uj Simeon, Sámson, Régi történet, Heródes stb. Legerőteljesebb 
az Uj Simeon; előadása hatásosan drámai, érzése a hazafiúi hit, 
a legmagasztosabb, hangja a legemelkedettebb. 

Hazafias ódái mellett kitűnőek hazafias elégiái, így a Repkény, 
azon alapgondolattal, hogy »nekünk az emlék édes, drága«. 
A Pozsonyi várban, a vitám et sanguinem jelenetén mereng s 
méla resignation végzi: 

E puszta rom tán még felépül . . . 
De bár eltűnik is kövérül 
A romiadás zöldes moha : 
A régi tűz fellángolása, 
A régi szó felharsogása 
Nem újul meg többé soha! 

E szakot a censura törölte s utóbb a költő sem bánta; 
az események megczáfolták. Műremek a Sírboltban. A költő azon 
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alkalomból, hogy egy fényes történelmi múltú főúri család 
utolsó tagját temették, a család és haza múltján mereng s magas 
felfogásra emelkedve a nép fia létére az aristokratia érdemét hirdeti. 

Festett néhány életképet különösen papi pályája élményeiből. 
A Gyülekezetben meleghangú rajza az egyszerű református isteni
tiszteletnek. Az aranylakodalom alkalmi költemény, egy hű pár 
házassági ünnepének gyöngéd rajza. Elmélkedéssel vegyül a Kedves 
vendég, egy szerencsétlen fiatal házaspár gyászos sorsának rajza, 
a halálban való megnyugvás eszméjével. Vallásos elmélkedés a 
Szent küszöb: »a régi, szent iránti kegyelet ápolása, ha már rom 
is az«. Az életből rajzolt s gondolatokkal vegyült jellemképei: 
Levél öreg barátomhoz, egy mély bölcsességű agg barátjának 
rokonszenvesen rajzolt képe; a Borissza, mély eszmével: hátha 
az öntudatlanság, az érzéki élet jobb a józan elme kínzó tépelyei-
nél ? Keserű igazság nyer kifejezést a Tapasztalásban: 

Kínlódás az élet gazdagon, szegényen. 
Rabság és szabadság átka, üdve terhel. 
Bölcsen és bolondul: nyomorult az ember. 

Leíró és elmélkedő költészetének másik tárgya a természet. 
Önczélú leírása csak egy van a Patak, a patak drámai panasza, 
mely szünet nélkül születik és meghal, mélyebb eszme nélkül. 
Meleg rokonszenvvel festi kedvelt madarát, a pipist; a pacsirtával, 
fecskével, tülemilével előnyére hasonlítja össze (Pipis), Tűnődik, 
hogy e madárka mért köti sorsát az emberekéhez. »Oh én messze 
mennék, volna szárnyam csak!« De a végzésben megnyugszik: 

E tér, mit hazádul a végzet kimért; 
Nem szeret az, a ki számít, mért szeret. 

Az Özvegy gólya, átmenet az allegóriához. A párja vesztett 
gólya ép úgy folytatja életét, mintha társa élne. A gondolkodó 
költő az özvegy gólya és az ember között meglepő egyezést talál * 

Ez a madár, mintha sorsunk 
Élő képe volna ! 
A szív, ha szent tárgyat veszt el, 
Tartja magát képzelettel, 
Mint az özvegy gólya ! 

Kitűnő idill Zsuzsanna levele Florentinához. A költő több 
vonást saját házatájáról, nejéről és önmagáról vett. Zsuzsanna az 
egyszerű, házias, mélykedélyű, »virágkedvelő« fiatal családanya 
saját feleségének drámai elevenségű rokonszenves képe. A művelt, 
nemes, de kissé heves férj, maga a költő. Csak a »két picziny 
angyal«, kik után oly hőn vágyott, van véve ábrándjaiból. 

'. Számos költeményében tanító hajlama nyilatkozik. A Ván
dornak czímű költemény azt tanítja, hogy az otthon fájdalmát, 
örömét idegenben feledni nem lehet; a széles világot szolgálni: 
agyrém. Finom életbölcselet nyilvánul az Egy anyához írt levél-
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ben, melyet saját anyósához intézett. A boldogító nő jellemvonásait 
rajzolja, melyek közé a szépség nem szükségképpen tartozik. 
Hosszan festi a kaczér, szívtelen szépet, ki önmagának és mások
nak boldogtalansága. Az igazi nő tulajdonságai a mély érzés, a 
tiszta nőkedély s a körén kívül nem vágyó háziasság. Gúnyos 
hangú tanító költeménye a Tanács, a nyegleségnek, mint a világ
ban való boldogulás könnyű eszközének gúnyos magasztalása: 

Tanuld meg e leczkét barátom : 
Nem lenni, de látszani csak ! 
És boldog lészesz e világon, 
Uralkodói királyilag! 
lm: nyegleség, mely mit sem átall — 
Es fénye mellett hasznai . . . 
Gúny és nyomor valódisággal: 
Válassz ! — könnyű választani! 

Számos a hazafias példázata. így a Testvérek, régi motívum 
új alkalmazásban. Három testvér más-más úton akar boldogulni. 
Az egyik dicsőségre szomjaz s csatába indul, a másik kincsre 
vágy s tengerre száll, a harmadik a tudománynak szenteli magát. 
Azonban mindnyájan csalódva az őstelekre térnek. A költő a 
hazaszeretet sugallta igazi életbölcsességre tanítja őket: 

Hír foglya ! a legfőbb dicsőség abban á l l : 
Ha itthon, bár kicsiny, de holtig hű valál! 
Ne légy a tengerek mélyében gyöngyhalász, 
A négy folyam között drágább kincset találsz ! 
S te, kinek lelke tudás miatt eped : 
Beszélj e földdel s ez megtanít tégedet! 

A Titkos beteg története a gyötrő honvágyat . példázza, 
melyet idegenben a vagyon, tisztelet és családi boldogság sem 
tud elnémítani. A Jövevény azt tanítja, hogy e földön csak a 
magyar számára van hely s az idegen idetelepülése ellen a honi 
föld és természet is tiltakozik. A Bűnbocsánat azt fejezi ki, hogy 
a hazaárulónak még az Isten sem bocsát meg. Mindezen költe
ményekben a példázott igazságot maga a költő megfogalmazza. 

Vallásos példázat a Haldokló mellett, a hit és kétely har-
czának drámai erővel rajzolt komor harcza. Keserű életigazságot 
példáz Borics és Preszlava. Preszlava megijedt, hogy fia férfiasan, 
egyenes úton akarja képzelt jogait kivívni: 

Egyenes út, oh azt kerüld ! hisz az 
Teherhordó baromnak jó csupán ; 
A bölcs nem ott halad, hol a tömeg, 
S a görbe út bizonynyal nem kerülés. 
Kémleld az embert s gyengeségeiben 
Áss vermet útain s belebukik. 
Hálózd be pók gyanánt és szívd ki nyugton 
Vérét, agyát, ha ez czélodra jó — 
S csak egy bűn van, — nagy bűn ! — ez a kudarcz. 
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Hasonló keserű életigazságok drámai erejű példázata a 
Kisértő. A tárgyias elem inkább csak keret, az alakok a költő 
keserű élettapasztalatainak kiöntésére inkább csak szócsövek. 

Tompa ezen időben négy szatírát is írt. A hibák, melyeket 
tollára vesz, inkább külső, mint jellembeli gyarlóságok. Kicsúfolja 
Földes úr ízléstelen könyvgyüjtési szenvedélyét — ugyancsak 
ritka hiba nálunk — (Ebéd után); a magyar divattal csapott 
vásári zajt, a nagyok neveivel vásárlásra csalogató reklámot 
(Gazdaember Ömlengései); a nőemanczipáczió komikus túlzásait, 
— ez a legmélyebben járó szatírája (Florentina Zsuzsannához); 
végül a divatos aláíró- és előfizetŐfogdosást, valamint az ettől való 
megokolatlan irtózást (Jóczik Jónás futása). 

Nem ostoroz, csak szelid komolysággal figyelmeztet. Sőt 
jóindulattal menteget s nem szatíráitól, hanem az idő gyógyító 
kezétől vár javulást. Mint a Gazdaember ömlengéseiben mondja: 

No de semmi! megleljük mi majd az igaz utat, 
Hisz a tűz is füstöt boc?át, a mikoron gyúlad ; 
Kiheverjük ezt a kis bajt, kiálljuk a próbát; 
Nem is egy nap, nem is könnyen építek fel Rómát ! 

Formára nézve a Gazdaember ömlengései drámai elmélkedés, 
az Ebéd után közvetlen előadású életkép. E kettőben még olykor 
maga a költő veszi át személyei ajkáról a szót és általánosságban 
elmélkedik. Költői siker tekintetében első helyen állanak Florentina 
Zsuzsannához és Jóczik Jónás futása. Előadásuk tárgyias, drámai, 
a költő mindössze néhány humoros közbeszólásra szorítkozik; 
jellemzetesek; a jókedvű túlzás mellett is élethűek; fordulataik 
csattanósak, hangjuk kitűnően keresztülvitt vidám-gúnyos hang. 
A legsikerültebb magyar szatírák közé tartoznak. 

DR. NAGY SÁNDOR. 


