
A VIRÁGREGÉK. 

Tompa virágregéi eszméjével már bejei magányában kezdett 
foglalkozni. Mint a tízek irodalmi társaságának tagja, fogadalma 
következtében 1846. júl. 1-től egy évig lapba nem dolgozhatott s 
így apró lirai költemények helyett különféle természettani, állat- és 
növényregéket kezdett költeni, melyekre mélyebb lirai ihlet hiányában 
Népregéi azon évi nagy sikere is ösztönözte. Bónis Pogány Karo
linához intézett s 1846. decz. 16-án kelt költői levelében virágregéiről 
egész költői programmot ad. E szerint már ekkor a következő 
darabokat rendezte: az Ibolya álmai, Kék liliom és pipacs, 
Izsóp és viola, Egő szerelem, Vadrózsa, Hajnalka és Vizi liliom. 
A mint a tízek társasága 1846. nov. 16-án feloszlott, 7első költe
ménye gyanánt 1846. deczemberében a Hajnalkát az Életképekbe 
küldte, mely 1847. januárban közölte. 

Keleméri magánya a költői álmodozásra, a regeköltésre nagyon 
alkalmas volt: virágregéi legnagyobb részét valóban itt készítette. 
Az 1850-ben tervezett Regék czímű kötetében az előzőkön kívül 
még a következő virágregék foglaltak volna helyet; Csudafa, 
Télizöld, Őszi kikircs, Nefelejts, Virágok tündére, Mohok, Rep
kény, Szomorfüz. E kiadásból azonban kiadó hiányában semmi 
sem lett. Hanvai papsága első éveiben tovább dolgozgatta virág
regéit s őket külön kötetben készült kiadni. Midőn 1852. májusban 
politikai okokból nála házkutatást tartottak, egyebek közt az 
ártatlan virágregék majdnem egész kész 12 ívnyi kéziratát is 
Kassára vitték, hol a haditörvényszék iratai közt egy évig őrizték, 
azután visszaadták. 

A költő ekkor a kiadás után nézett. Mivel kiadó nem talál
kozott, kötetét előfizetés útján készült közrebocsátani. A nyomtatásra 
való felügyeletet s az előfizetők gyűjtését szívességből barátja, 
Friebeisz István, vállalta magára. Azonban az előfizetők rendkívül 
lassan gyűltek; Hanván például egyetlen egy aláírója nem akadt. 
»Látod Jánoskám, panaszolja 1853. aug.. 1-én Aranynak, a leg
nyomorultabb tilinkós bír annyi praenumeránst összeverni, hogy 
könyvét kiadhassa, csak én nem!« Utoljára Friebeisz úgy oldotta 
meg a dolgot, hogy a kötetet 1853. végén saját költségén kinyo
matta s a költőt 200 forinttal és 200 példánynyal kielégítette. 
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A kötetben új darabok voltak: Mécsvirág, Halálfa, Aranka, 
Liliomok karcza, Gyöngyhím, Perpetuel, Szarkaláb, Déliké, 
Szegfű. Tubarózsa, Kék iringó, Királyvirág, Csalán. A Szomor-

füz-ből Cziprus lett. 
A kötet hatása vegyes volt. A komoly kritika a műfajt 

hibáztatta. Arany Tompának őszintén megírta, hogy virágregéit,, 
néhány kivételével, talán a génre miatt, kevésbbé szereti. Gyulai a 
költőre vonatkozó részletes bírálatában a virágregékről röviden 
szólva, a szerzőt megrótta, hogy az érzéseket, szenvedélyeket nem 
emberekben festette. »Szegény virágok, úgymond, ők csak moso
lyogni és könnyezni, sóhajtani és elhervadni tudnak.« (Budapesti 
Hirlap 1855. I. 702. sk. szám Szépirodalmi szemle ez. kritikai 
tárczaczikksorozat.) Azonban a közönségnek annyira tetszett, hogy 
a Virágregék még a költő életében négy kiadást értek: 1854., 
1856., 1863. és 1868-ban. E későbbi kiadásokban új regék: 
Bajnokfű, Havasi rózsa, Fagyöngy, Virágrege. 

A virágregék költésére némi részben ösztönt adhatott Ovidius 
Metamorphosisa. A költő e ragyogó regegyűjteményt még a 
pataki iskolában olvasta s figyelmét bizonyára már akkor lekötötte 
egy-egy költői szépségű rege Narcissusról, Hyacinthusról, Cyparissus-
ról, Daphnéról. 

Különben a virágregék divata igazában német eredetű. 
A romantikus német költők a XIX. század előfelében számos efféle 
regét írtak. Egyik első és sikerült alkotás volt Schulze Ernő 
Elbűvöli rózsa ez. romantikus elbeszélése "három énekben (Lepzig, 
1818.), mely a németeknél máig népszerű maradt. A virágok 
szerepeltetése iránti hajlamot Grandville franczia festő allegorikus 
virágképei (Les fleurs animées 1846.) is növelték. A virágtörténetek 
a német irodalomban annyira divatba jöttek, hogy a kritikának 
kellett elienök felszólalni. A divatból kiment műfaj ismeretessé lett 
termékei például Rückert meséje a Fáról, mely másféle leveleket 
kívánt, vagy A virágok boszúja Freyligrathtól. 

A virág a magyar népköltészetnek is kedves tárgya: a nép
képzelet képeknek, hasonlatoknak szívesen felhasználja. A népdal a 
kedves szépségét virágokkal szemlélteti; a szerető: virágszál, rózsa, 
viola, szeme nefelejts, hókarja liliomkar. Nem jellemző-e, hogy éppen 
azon nép egyik költője gondolt ki virágregéket, mely nép még nem 
is olyan régen virágénekeket zengett? 

Említésre méltó, hogy a virágok megszemélyesítése kétszer 
Petőfinél is előfordul. Petőfi e költeményeket Eperjesen, Tompával való 
együttléte alkalmával írta. Talán Tompa már akkor foglalkozott 
virágregéi eszméjével s ezt barátja előtt ki is fejezte. Az egyik a 
Ki a szabadba czímű dal, hol páholybokorban az ibolyák, mint 
figyelmes hölgyek hallgatják a fülemile-primadonna csattogó dalát. 
A másik, az Erdei lak, melyben a virágok mint kaczér lánykák 
bámulnak a víz tükrébe s fogadják vad méh-imádóikat. Mindkét kép 
egészen Tompa virágregéinek képzeletvilágában játszik. 



A VIRÁGREGÉK. 169> 

Mindez azonban együttvéve, avagy külön legfeljebb ösztönt 
adhatott. A virágregéket a költő regélő kedve, kifogyhatatlan 
képzelete s virágszeretete teremtette meg. 

Tompa természetszimpátiájának egyik állandó kedves vonása, 
virágszeretete, melynek a virágregék Előhangjában jellemző gyöngéd 
kifejezést is ad. E kedvtelése sohasem fogyatkozott meg. Bejei, 
keleméri és hanvai paplakai telve voltak szebbnél-szebb virág
ágyakkal, ízlése időnként változott. Egy időben a mályvarózsát 
kedvelte, majd a georginát szerette, utoljára a rózsa lett kedves 
virága. Udvarában, kertjében számos rózsafát oltott s kis fia sírját 
rózsabokrokkal ültette be. Virágszeretetére ez időből is jellemző
adat maradt. 1850. okt. havában a ragályi uradalmi kertben nyiló 
áloé látására Kelemérből többször átsétált s benne hosszasan 
gyönyörködött. 

Regélő hajlama veleszületett s Népregéi sikere hathatósan 
táplálta. Népies tárgyait első regekötetében kimerítvén, mivel a. 
közélettől s úgyszólván a társas élettől is visszavonultan élt, képze
letét az emberi élet helyett a környező természet s különösen a 
virágélet bájos képein pihentette s ezekből szőtte egyszerű tör
téneteit. 

Tompa virágregéi, mint epikai alkotások többfélék, de abban 
mindnyájan megegyeznek, hogy meséjük nagyon egyszerű. A tar
talom egy-egy kis jelenet, színes kép. A hol gazdagabb mese ígér
kezik (Repkény, Mohok), az halvány, eléggé meg nem alkotott. 
A cselekvő személyek egy-két esetben tündérek, emberek, legtöbb
ször pedig emberi tulajdonságokkal felruházott virágok. 

Tompa virágregéi költői feladat szempontjából két csoportra 
oszlanak: a) tisztán epikai, b) példázó és tanító virágregékre. 

Az epikai virágrege önczélú s valamely aetiologiai vagy 
etymologiai tulajdonságot költött történettel magyaráz. Ennél azon
ban az a kérdés merül fel, hogy olyan értelemben, a hogyan Tompa 
költötte, egyáltalán jogosult-e. 

Annyi igaz, hogy a virágok, a természet eme bájos leányai,, 
bizonyos életet élnek. Születnek és virulnak, hervadnak és elhalnak. 
Soknak figyelemreméltó természeti sajátsága, olykor érdekes neve 
van. A nefelejts, a narczis víz mellett virul, a királyvirág szírmán 
egy titokzatos AI jegy van; egy törpe, rossz kákának bajnokfű a 
neve, egy élődi növénynek pedig éppen fagyöngy. Ez minden idő 
és minden nép képzeletét foglalkoztatta s egyes feltűnő természeti 
vagy névbeli sajátságokat szebbnél-szebb regék magyaráznak. 

Hogy azonban a virágok érdekes aetiologiai vagy etymologiai 
sajátságait legtalálóbban milyen regék fejthetik meg, arra kitűnő 
útmutató Ovidius. A latin regeköltő a fősúlyt a felsőbb lények és 
emberek érdekes cselekedeteire helyezi s a virágok (növények) 
szerepét csak befejező mozzanatul alkalmazza. Az élő lények, 
miután növénynyé változtak, megszűntek cselekvő lények lenni s 
csupán előbbi tényeik jutalmát vagy büntetését hordozzák. Más 
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mód a virágok emberi alakban való megszemélyítése, a virág
tündérek szerepeltetése, a hogyan a népmesékben látjuk. Mindkét 
•esetben emberi vagy ember alkatú lények cselekvényéről van szó, 
mint a mely egyedül képes epikai érdeket kelteni. Ha a költészet, 
mint mondják, az emberi lélek szabatos és gyönyörködtető rajza, 
úgy természetes, hogy az embert az elbeszélő költészetben csakis 
az ember tényei érdeklik. Az állatok tényei csupán az emberéihez 
viszonyítva jogosultak, tehát a mennyiben jelentős emberi cselek
vények paródiái (Béka-egérkarez, Reinecke Fuchs), avagy mélyebb 
-eszmék, életigazságok kifejezői (Állatmesék). A növényvilág passiv 
helyzeténél s szervei hiányánál fogva még parodisztikus cselek
vények előadására sem alkalmas. 

Sajnálni lehet, hogy a magyar költő a legtöbb tisztán epikai 
czélú virágregéjében e lélektani igazságot szem elől tévesztette. 
Csak kevés regéje emlékeztet Ovidius modorára; mint a Mohok, 
Vizi liliom s a Repkény, mindezek azonban csupán vázlatos 
történetek s epikai érdemük alig van. 

Hibás a Hajnalka és Déliké, melyekben a két virág s a 
napsugár nem emberi alakban személyesítve, mint a görög Apolló 
és Daphne regéjében, hanem természeti alakjukban szerepelnek. 
Egészen elhibázott a többi virágtörténet, melyekben a virágok 
passiv helyzetükből kilépnek s természeti alakjukban, mint cselekvő, 
•érzésekkel, szenvedélyekkel, akarattal felruházott lények szerepelnek, 
A liliomok egymással irigységből harezra kelnek, a fényszirom 
meggyilkolja régi kedvesét a parlagrózsát, a tubarózsa és kék 
jáczint szeretkeznek, a vadrózsa szerelmi kalandokra jár, a csudafa 
a méhikét szerelmével hűtlenül hitegeti (Fehér liliom mennyegzője, 
Kék liliom és pipacs, Liliomok harcza, Tubarózsa és kék jáczint, 
Csudafa, Vadrózsa, Fagyöngy, Királyvirág). 

Szerencsétlenségre a költő a virágok cselekvényét még elfogad
tatni is próbálja. Szerinte a virágnak lába a gyök, lelke a jó illat; 
a virágok a nádas urát csüggedt fővel szánják, a hűtlen virágon 
tüske nő, a kék liliomnak kék vére van. Mindez játéknak megjárja, 
de komoly cselekvényt ez alapon építeni nem lehet. Ha a költő 
megkísérli, rosszul jár, mert története az értelemnek ellenmond s 
így költőileg is valószerűtlen, másfelől pedig nevetséges hatást kelt, 
holott ez nem volt czélja. 

Van azonban Tompa virágregéinek egy más csoportja, mely 
bizonyos határok közt egészen jogosult, ezek a példázó és tanító 
virágregék. 

Bizonyos mértékben a virágok is alkalmasak példázatokban 
és tanítómesékben való szerepeltetésre. A virágok (helyesebben 
növények) legtöbbjének jelképes jelentése van: a bokor tövén nyíló 
ibolya a szerénység jelképe, a büszke rózsa a virágok királynője, 
a fehér liliom az ártatlanság »hópalástú papnője«, a nefelejts a hű 
emlékezet virága, a téli zöld a remény, a repkény a dicsőség, a 
cziprus a gyász jelképe. 
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A jelképes jelentést természetes alapon még fokozni lehet. 
A halálfa már nevénél fogva a sírok virága; a füveket fojtogató 
aranka találó jelképe a hálátlan élődinek, a vízi liliom pedig, a mint 
pompás virágát a mocsárvíz tükréből kiemeli, a csábító, hűtlen szép 
nőnek. De hiba, ha a költő valamely virágnak egyszerű ráfogással 
tulajdonít jelképes jelentést. E hibába néha Tompa is beleesik, 
midőn az árvalányhajt a mezők délczeg lovagjának, a szarkalábat 
& kéj vadász, a szegfűt a kihalt kedély, a vadrózsát a csapodár 
szerelmes jelképének fogja fel. 

A virágok egyszerű élete, természeti tulajdonságai, jelképes 
jelentései együttvéve becses tanitó mesei anyag, melylyel mély 
eszméket, kitűnő igazságokat lehet megerzekíteni. De a virágok 
(növények) csak természeti tulajdonságaiknak és jelképes jelentésük
nek megfelelően szerepelhetnek. Képnek és eszmének összhangzónak 
kell lenni. A szerep csupán passiv lehet: szeretet, vágy, szenvedés, 
panasz. A fősúly az eszmén van, nem a virág szerepén. 

Ily értelemben Tompánál számos csinos példázó és tanító 
virágregét találunk, a műfaj valódi gyöngyeit. 

Gyönyörű allegorikus példázat a Havasi rózsa. A rózsa a 
kopár berczhez való hű ragaszkodásával szépen jelképezi a számítás 
nélkül való honszerelmet. A lelkes, kitörő hazaszeretetet, mely nem 
okoskodik, hanem úgy szeret, a mint van. A Cziprus azt példázza, 
hogy e földön mindenkinek ki van mérve a maga helye s azt 
okoskodás nélkül el kell foglalni. A Télizöld regéje, hogy az örök
zöld télizöldnek nincsen piros virága, az emberi élet ama búskomoly 
igazságát példázza, hogy 

Egyik szívnek reményt ad a sors, 
Másiknak örömet; 
Ha nem kellett öröm, reményben 
Éld át az életet! 1 

Az Ibolya álmai czímű rege a szerény helyzettel való meg
elégedést tanítja. E tanítás a költő saját életéből fakadt. Ő is olyan 
ábrándos, tettvágyó volt ifjúkorában, mint a regebeli ibolya. 
De ábrándjainak szárnyát a való hamar letörte. Keserű csalódások 
után megismerte, hogy a kiemelkedés, a nagyság mindig veszélyt 
von magára; boldogságot egyszerű helyzetében keresett és talált. 
A Virágregében a menyasszony a szép, de illattalan nenyúlj-

1 E finom életigazság, úgy látszik, Schillert reminisceatia. V. ö. Schiller 
Resignation ez. költeménye e soraival: 

»Zwei Blumen blühen für den weisen Finder 
Sie heissen Hoffnung und Genuss. 
»Wer dieser Blumen eine brach, begehre 
Die andre Schwester nicht ! 
Geniesse, wer nicht glauben kann ! 

Tompa fiatalkorában szorgalmasan olvasta Scbilleit. 
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hozzámnak kemény szavakkal adja tudtára, hogy a testi szépség 
csak külső érdem s a lelki szépség a fő. Szép erkölcstanító rege 
az Aranka, melyben a rét füvei irigységből a kalászszal, a rózsával 
nem tesznek jót, ellenben hamis jószívűségből az arankát befogadják,, 
a miért méltán lakolnak. 

E darabok minden tekintetben kitűnően sikerültek. Azonban 
a tanitó regék egy része is a költői valószerűtlenség alaphibájában 
szenved. A költő számos megfigyelése és eszméje éppen az egj'ik 
leghatalmasabb és legjellemzőbb emberi érzésre, a szerelemre vonat
kozik, melynek iskoláján ekkor ment keresztül. Már pedig a szerelmi 
élet igazságainak, tanúságainak érzékeltetésére a növényvilág passiv 
helyzeténél fogva nem alkalmas. Pedig a költő megfigyelése mélyre
ható, leszűrt eszméi finomak, úgy hogy Gyulaival mélyen sajnáljuk, 
hogy nem emberi tényekben szemléltette. A Csalán és Bajnokfii 
mindkét nemnek az élettárs megválasztására adnak okos tanácsot. 
A Szegfű a szívtelen szép rajza a gyönyörrel való túlteltség meg
semmisítő eszméjével. A Perpetuel a meg nem hallgatott szerelmes 
lelkiállapotát festi; a Szarkaláb találó vonásokkal rajzolja a kéj
vadászt könnyelmű okoskodásával, kései bánatával. Az • Izsóp és 
viola gyönyörű eszméje, hogy csak a szív boldogít; az Egő szere
lem és Kék iringó a szerelmi érzés halhatatlanságát hirdeti. Az 
egész szerelmi élet tragikumát fejezi ki a Gyöngyhím: 

Remény s vágy üdve életünknek 

Addig miénk, míg messze fénylik, 
S ha birtokunkba jut: 
A boldogság, ez égi fáklya 
Már akkor elaludt. 

Tompa virágregéi, habár egy részük alapjában elhibázott, 
egészben véve nem értéktelen alkotások. Epikai érdemük kevés, 
de .valamennyien gazdagok lirai vonásokban. Gyönyörű természet
festései valósággal lirai értékűek. A költő kedves gonddal különösen 
virágai életét figyeli. Nála az ibolya a tavasz első mosolya, az 
őszi kikircs a mosolygó szép tavasz halvány visszhangja, a tavaszi 
kikircs, mintha a jó föld nyelve volna, mely a közelgő tavasz tündéri 
bájairól szól. 

Mily vonzó a virágoskert dísze: 
Minden lomb megett 
Bűbájos kép integet. 

Itt áll a szép, büszke rózsa, 
Szerelmének lángját szórva; 
Ott a bűvös liliom, 
Öltözködve gazdagon. 

A ne felejts néz szerényen, 
Epedés van kék szemében — — Szarkaláb. 
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— Mily kedves a virágok élete: 
»A kertnek virágai mind ifjak és szépek | 
Ifjúság és szépség aranyidejének 
A tündér szerelem társa, kísérője . . . 
Mindenik virágnak vagyon szeretője!« 

A csapodár lepke hízelgő szavára: 
Szerelemtől pirul a rózsa orczája; 
Bársony ajkával a karcsú kék liliom: 
A méhe szájára mézédes csókot nyom. 

A tulipán, ki a fuvalmát szereti: 
Hogy keblébe nyúljon, megengedi neki — — 

Hajnalka. 

Csodálatraméltó a költőnek az a gyermeteg kedélye, melylyel 
virágai eletébe oly mélyen, annyi odaadással merül. 

Tompa valamennyi virágregéjét bizonyos lirai hangulat: 
melegen érző szív, rokonszenves megfigyelés, búskomoly eszmél
kedés jellemzi. A regék naiv, játékos kora letűnőben van s a 
szemlélet és képzelet és játszi képei közé r erősen vegyülnek az 
idősödő költő mélyen átérzett életeszméi. így az élet hiábavaló
ságának gondolata a Halál/ában, az öröm és bánat rokonsága 
az Őszi kikircsben, a boldogság tűnő volta a Nefelejtsben stb. 
E búskomoly eszmék a pompázó képek közt a virágregéknek 
mély lirai tartalmat adnak. Erre vonatkoznak Tolnay szép szavai: 
»Ezek sok részben az ő szerény, igénytelen, de érzésekben, ábrán
dokban, vágyakban, csalódásokban, szenvedésekben gazdag ifjúsá
gának tükördarabjai. Méltók egy tiszta, nemes szívhez, egy 
feddhetetlen puritán élethez, a milyen az övé volt.« (Tolnai Lajos: 
Tompa Mihály költészete. Bpesti Szemle 1878. 35.) 

DR. NAGY SÁNDOR. 


