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(Részletek)1

[…] Különös szépséget ad költeményeinek az az egyszerűség, tisztaság és komolyság, 
amellyel gondolatait kifejezi. Nem annyira a tárgyaiban, mint inkább abban, ahogyan da-
lol, kétségtelenül a magyar kálvinizmus kifejezője. Nyelvét bibliai zamat jellemzi, és az az 
állandó remegés, amely az elszakadni nem tudó kép és a gondolat között, a hirtelen képpé 
váló gondolat és a még gyorsabban gondolattá váló kép között bizonyos elfojtott idegesség-
gel végbemegy. Különösképpen komoly költő. Akkor sikerül valami, ha halálosan komoly 
a gondolat és az érzés. Mintha idegen volna, amikor tréfál; humora alig van, később sar-
casmus és irónia, állandó elégedetlenség és bizonyos csendes háborodás tartotta fogva az 
emberek kicsinysége, dőresége, értéktelensége és nevetséges volta miatt. Mintha egy kis 
malicia is vegyült volna ebbe az életszemléletbe, amely alkalmas volt arra, hogy lassanként 
átvezessen az ő élete végének dantei fordulóira. Egész egyénisége és élete olyasvalami volt, 
amit újabban dekadensnek szoktak nevezni, és Tompa ilyen szellemmel, ilyen fi zikummal, 
sőt, ilyen véggel a legkonstitutívabb magyar költő volt. Mindig pozitívumokról énekelt, 
mindig felfele szállt, pedig útja lefele tartott. Igehirdetése és költészete néhol egészen közel 
ér egymáshoz, s csak az választja el, hogy amabban prózát, emebben verset ír. […] Tompa 
egy széthulló és bizonyos mértékig negatív korban, nagy, örök pozitívumokat, kipróbált 
életszabályokat és az élet elismert igazságait hirdette. […]

Tompa irodalomtörténeti helyzetét keresve, az a csalódás ejthet rabul, amely a hegyek 
szemléleténél tréfálja meg az embert. Nagy távolságból bizonyos hegycsúcsok édes test-
véreknek, talán azonegy gerinc hajlásainak látszanak, közelről azonban kiderül, hogy 
egészen más hegyképletekhez, egymástól független csoportokhoz tartoznak. Tompát szo-
kás Petőfi  és Arany mellé tenni harmadiknak, holott ő egy más hegyrendszernek a végső 
nyúlványa. Reá nagy hatással volt Petőfi , és pajzán, kötekedő, virtuskodó dalaiban, diá-
kos szókimondásában néha az ő stílusára ismerünk. Nagy hatással volt reá Arany, akihez 
egész életén át a legbensőbb barátsággal ragaszkodott; egy-egy képe, fordulata, leleménye 
Tompát szemmelláthatóan ihletik, és észrevétlenül utánzásra bírják. De Tompa tulajdon-
képpen Vörösmartynak egy kisebb, kései mása, és úgy viszonylik hozzá, mint a másod-
virágzás fürtjei a júniusi akácgejzirokhoz. Egy szövetből való a romantikájuk, és nagyon 
hasonlítanak embereik, érzéseik, lélekábrázolásaik. Természetesen egyiknek a lantja dur 
és a másiké moll skálán játszik. Az egyik vidám, életteljes, tavaszt hozó, ébresztő, eget-föl-

1 Ravasz László református püspök (1882‒1975) tanulmánya bevezetésként jelent meg a Tompa Mihály mun-
kái című háromkötetes gyűjteményben, amelyet a Franklin Társulat 1928-tól több kiadásban is megjelentetett. 
Záró részét Tompa Mihály születésének 200. évfordulójára emlékezve nyújtjuk át olvasóinknak. (A szerk.)
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det betöltő és átteremtő erő, a másik az ősz kedves bánata, búcsúzás és lemondás költészete, 
a hosszú telet kiváró és még nagy éjszakákat virrasztó távoli reménységeknek és közeli 
nagy bánatoknak az éneke. Vörösmarty a reformkorral szövődik össze és lesz annak költői 
inspirációja, Tompa az elnyomatás idején találja meg magát és válik nemzete megeredt zo-
kogásává. Egy emberöltő távolából felelgetnek egymásnak, és közöttük a magyar tragédia 
és a magyar dicsőség gátszakasztó vizei zúgnak el. […]

   Tompának még legkevésbé sikerült költeményei is érintik a XIX. század költői terme-
lésének középvonalát. Ezen alul nem olvasunk verset tőle. Legtöbb költeménye az átlag 
fölé emelkedik, és egy nagy, mély, született művészi lélek alkotásaképpen beszél hozzánk. 
De van egy „Tompa Classis”, 20–30 vers, amely felér a magyar irodalomtörténet legjavával. 
Jobbat senki sem írt, olyat is csak a legnagyobbak. Egyenjogú társ és osztályos atyafi  e ver-
sek révén a legnagyobb magyar költőkkel: Vörösmartyval, Petőfi vel és Arannyal.

 HÍREK

Újranyílt a Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Megújuló kiállításokkal, új időszaki tárla-
tokkal várja látogatóit és egy egyedülálló fegyverlátványraktár megnyitására készül a 2017. 
február 1-jén újra megnyitott Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Az első időszaki kiállítás 
a Töredékek – Az ostrom utáni Budapest egy amerikai hagyaték tükrében című fotókiállí-
tás. A március 15-én indult Forradalmi Forgatag rendezvénysorozat kiemelt eseménye volt 
a Schenk-katona-kiállítás. A Schenk Károly budapesti fröccsöntőmester által készített 
műanyag fi gurák – amelyek az 1980-as, 1990-es évek népszerű magyar játékai voltak – kö-
zött megtalálhatók például Mátyás király híres Fekete seregének alakjai vagy az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc osztrák katonái és magyar huszárjai. A fegyverlátványraktár 
május 21-én, A Honvédelem Napján nyílt meg. A magyar katonák védő- és támadófegy-
verzetét bemutató tárlaton – négy teremben és az azokat összekötő folyosókon – több száz 
fegyver látható a IX–X. századtól kezdve napjainkig. (MTI)

Élőhely-rekonstrukció a Hortobágyon. Bruttó 850 millió forint értékű élőhely-rekonst-
rukciót hajt végre a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) a Környezeti és energia-
hatékonysági operatív program keretében – jelentette be Kovács Zita, a HNPI igazgatója a 
projekt 2017. február 7-én megrendezett sajtótájékoztatóján a Tiszakürti Arborétumban. A 
projekt keretében a Közép-Tisza területén egy négyhektáros, ideiglenes vízborítású vizes 
élőhelyet hoznak létre, ezzel biztosítják a területen előforduló Natura 2000 jelölőfajok szá-
mára a kedvező élőhelyi feltételeket, ezenkívül az élőhely az itt előforduló gémfélék táplál-
kozóterülete lesz. Két kilométer hosszú szakaszon megerősítik a Tisza árvízvédelmi töltését 
is. (Magyar Idők, 2017. február 8.)


