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ANGYAL LÁSZLÓ 

„Tompa Mihály 200” 

„Hát jól van így, amice Tompa: 
Én skártba, te végnyugalomba; 
S ha nem pönög lantunk, gitárunk; 
A varjú se, károg utánunk.” 

 
A személyes jóbarát, Arany János sorai ezek Tompa Mihályhoz, melyek-

ben az önmagára és Tompára sugárzó féltő aggodalom hangján szólalt meg.  
2017-ben Tompa Mihály születésének 200. évfordulójára emlékezünk. 

Arra a költő Tompára, akinek a göröngyös életútja mellett a munkássága is 
elapadhatatlan forrása irodalmunknak. Nem véletlenül kezdtem emlékező 
írásomat Arany soraival, hiszen nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy a 19. 
században együtt, egy sorban emlegették költőnket Arany Jánossal és Petőfi 
Sándorral, így triumvirátusuk az irodalom élvonalába szökkent. Petőfi halá-
la után Tompa és Arany nemcsak közeli barátok lettek, hanem irodalmi al-
kotásaikkal is közel kerültek egymáshoz. Sajnálattal torpanunk meg, ha rá-
nézünk irodalmunk oszlopcsarnokára, hiszen nem találjuk benne Gömör 
krónikását. Keserű a ténymegállapítás: Tompa mára az irodalmi kánonból is 
kirekedt. Emlékét már csak Gömörországban, jobb esetben a felvidéki ma-
gyar közegben ápolják. Jó érzéssel töltött el, hogy az idei esztendőt Arany 
mellett Tompának is szenteljük. Hiszen rengeteget köszönhetnek egymásnak, 
valóságos kincsesbánya a levelezésük. Itt kell megemlítenem, hogy ebben az 
évben feltett szándékunk nekünk, gömörieknek, hogy Tompa és Arany leve-
lezéseit összegyűjtsük és kiadjuk, átmentve azt az utókor számára.  

Tompa helyét irodalmunkban talán a legtalálóbban Horváth János jelölte 
ki: …valóságos hidat kell benne látnunk, mely az új ízléstől a legtávolabb ál-
lók számára is lehetővé teszi a közeledést ahhoz, amellett, hogy maga is ere-
deti és önálló tényező.1 Mindenképpen azon kellene tehát fáradoznunk, hogy 
Tompa Mihályt elérhetővé tegyük az irodalmi köztudat számára. Mutassuk 
meg Tompa Mihályban a jó költőt, a bátor tanítót és az igaz, bátor embert, aki 
a benne rejlő érzékenységgel együtt tudott reagálni a világ történéseire. Tom-
pa három korszak cselekvő részese volt, így a XIX. század történetének há-
rom fejezetét élte át: a reformkort, a szabadságharcot és a kiegyezés előtti év-
tizedet. Tompa sorai a jelenkorban sem veszítettek aktualitásukból.  
                                                             
1 Imolay Lenkey István (szerk.). „Fiaim, csak énekeljetek!“ (Tompa Mihály váloga-

tott versei). Tompa Mihály Kulturális Egyesület, Gömörszőlős–Putnok. 2017 
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De milyen módon is élte az életét? 1817. szeptember 28-án született Ri-
maszombatban. Édesapja, Tompa Mihály csizmadiamester, édesanyja Bár-
dos Zsuzsanna volt. Anyját korán elveszítette, apja nem igazán gondosko-
dott róla, így Igricre került nagyatyjához, Tompa Györgyhöz. Itt végezte el 
az elemi iskolát is, kitűnő eredménnyel. 1832-ben Sárospatakra került, a 
kollégiumba, ahol egy ismeretlen világ tárult elé: a tudományok, a könyvek 
nyújtotta ismeretek és az önképzőkörök által új lehetőségek nyíltak meg 
előtte. Diákként éles eszű, gyors felfogású volt, diáktársai ámulatára. Anya-
gi nehézségei viszont arra kényszerítették, hogy segédtanítói állást vállaljon 
Sárbogárdon, így felfüggesztette a tanulmányait. 1844-ben ismét megszakí-
totta a tanulmányait, hiszen elvállalta Péchy Tamás földbirtokos fiainak ta-
nítását, így került a költő Eperjesre. Az itt töltött tíz hónap alatt kötött szo-
ros barátságot Kerényi Frigyessel és Petőfi Sándorral. Az eperjesi évek és a 
költői verseny eredménye az erdei lakról szóló három költemény lett. Tom-
pa itt részt vett az eperjesi Magyar Társaság működésében is. 1846-ban je-
lent meg a Népregék és népmondák, amellyel országos népszerűségre tett 
szert. 1849-ben feleségül vette Soldos Emíliát, akivel Keleméren telepedtek 
le, ahol a költő a bejei évek után lelkésznek szegődött. A lelkészi pálya biz-
tosabb megélhetést nyújtott számára, mint az írás. Sárospataki évei alatt 
több megyében már ismert nevelő volt, úri családok keresték meg, hogy 
vállalja gyermekeik tanítását. Az 1848–1849-es szabadságharc után ő is 
gyászba borult. Míg Arany János a balladákban, Tompa az elégiákban és az 
allegóriákban teljesedett ki. Utóbbinak szép példája talán leghíresebb költe-
ménye, A madár, fiaihoz című. 1851-ben a hanvai esperes halála után a fa-
luba költözött, s ekkor élete is  fordulatot vett. A költőt 1852-ben a kassai 
hadi törvényszék elé idézik. Az ötvenes évek végén már a lelkésztársak és a 
kortársak is elismerték és tisztelték, 1857 márciusában tanácsbíróvá válasz-
tották. Életének utolsó évei a betegség jegyében zajlottak, amely sok ki-
adással is járt, s csak barátja, Arany segítségével juthatott el a feketehegyi 
fürdőbe. A híres bécsi orvos, Skoda szívtágulást állapított meg nála, amely-
lyel még hosszú ideig el lehetett volna élni, de gyógyír nem volt rá. Tompa 
kedélyállapota megromlott. Az Utolsó verseim című versgyűjteményét az 
Akadémia nagyjutalmával ismerte el. 1868. július 30-án halt meg Hanván. 
Szentpéteri Sámuel búcsúztatta. Sírján Arany János sorait olvashatjuk: 

 

„Természet, ki ezer képben tükrözte halálod 
S új életre hogyan kelsz, ha üdül a tavasz, 
Most öleden nyugszik, maga egy burkolt, szomorú kép, 
Várva nagy értelmét bús tele titkainak. 
Lágyan öleld tetemét Anyaföld s ti szeretti. Virágok, 
Üljetek ágya köré, mondani méla regét.” 
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Tompa Mihály élete és munkássága a ma élő nemzedékeknek, a nemzeti 
öntudat ébrentartásának az ügyét jelenti. Emléke egyben kötelezettséget is 
ró ránk, s végre itt az ideje, hogy azt a költőt, aki csaknem egész életét Gö-
mörben élte le, beemeljük az irodalmi kánonba. Nevét ma Rimaszombatban 
tér és iskola is viseli, mi több, hitéhez, a reformátusokhoz hű utódiskola is. 
Szívet melengető az a tudat is, hogy az ő nevével kezdődik minden évben 
az országos vers- és prózamondó verseny is Gömörország szívében, Rima-
szombatban, nem véletlenül, hiszen költészete a magyar ajkú emberek szá-
mára az anyanyelvet jelenti. Számtalan szóval, szállóigével gazdagította a 
magyar nyelvet, ideje hát valamit visszaszolgáltatnunk neki. Szobra Rima-
szombatban újra régi fényében tündököl, s maga előtt láthatja a két költőba-
rátot, Aranyt és Tompát, így a Kárpát-medencében egyedülálló módon áll 
együtt a triumvirátus, egy helyen. Állnak ott, bizony, mint a város feledhe-
tetlen alakjai, bronzba öntve. A szobor már az 1902-es felavatásakor is itt 
állt. A második világháború után a szobrot eltávolították, egy ideig a múze-
umban őrizték, majd a század közepén a városkertben állították fel. Innen 
1994-ben került vissza újra a térre, amely ma már a költő nevét viseli. Úgy 
vélem hát, éppen itt az ideje, hogy lírájának ma is kiható értékeire ráébred-
jünk, s érdekében irodalmi perújítást sürgessünk, ahogy Bisztray Gyula, a 
költő lelkes kutatója tette: a költőt – mármint Tompa Mihályt – részben ma-
radandó remekművei, részben eddig kevésbé értékelt alkotásai alapján kell 
megbecsülnünk és az irodalmi kánonba elhelyeznünk. Ebben a perben, ne-
künk, gömörieknek ki kell állnunk, hiszen ő Gömör szülöttje volt, a három 
jelentős állomás, Kelemér, Hanva és Beje mind Gömörhöz kötötte. Ideje 
hát valamit visszaadnunk Tompa Mihálynak.  

Tompa szellemi örökségét mintegy felkarolva tizenhét gömöri iskola köz-
reműködésével szervezte meg a Pro Scholis, a Szlovákiai Magyar Pedagó-
gusok Szövetsége Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja a tizedik 
pedagógiai projektjét, amelynek témájául is a költőt, életét és munkásságát 
adta Tompa Mihály, a velünk élő költő címmel. Az eseménynek a költő ne-
vét viselő iskola, a Tompa Mihály Református Gimnázium adott otthont. A 
gyerekek lelkükben vitték tovább a költő hazaszeretetét, verseit.  

2017-ben a reformáció 500. évfordulójára is emlékezünk. A költő lírájá-
ban az anyanyelv és a művelődés fontosságára is példákat találhatunk, ame-
lyeket a világ a reformáció eszméjétől és teremtett értékeitől kapott. Mun-
kálkodnunk kell, hogy szellemi hagyatéka eljusson a ma emberéhez, hiszen 
„Tompa Mihály életműve halhatatlan testamentum.” 

 


