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 Monográfia. 
 

Közelítési kísérletek Tompa László életművéhez 
 

Tompa Zsófia 
 

Tisztuló (torz)kép (V.) 
 

(Meg)új(uló) olvasati lehetőségek Tompa László életművében 
 

 

IV. „APÁINK ARCÁN” 
 

A Tompa-líra hatása az erdélyi magyar költészetben 
és képzőművészetben 

 
Itt Erdélyben a suvadásos dombok 
a férfiakban éjjel mélyre szállnak, 
reccsenve nőnek meg a pofacsontok, 
s a vízmosásos szemekben az árnyak 
nézik, nézik évezredes hosszan 
a türelem partján milyen erdő ég el. 
Hiába kentétek be a füves rétet 
jelszavakkal és piros borjúvérrel, 
mert felzúg makacs hajuk az éjben 

és erdőtűzként felvilágít, 
forradalmas-szép arcuk foszforeszkál, 
hogy megleljük az utat hazáig, 
fiúk, 
fiúk, viháncoló csitkók a vad szelekben, 
ha netalán az űrig nem sikerül szállnunk, 
s e rögös földre mégis visszatérnénk, 
csak lábujjhegyen, halkan!: 
apáink hűlő, drága arcán járunk. 

(Farkas Árpád: Apáink arcán)1 

 
 

1. „Benne áll[ni] a szövegben” 
 

A helikoni-transzszilvanista líra mint poétikai 
és mint létélmény-örökség az erdélyi magyar költészetben 

 
„Az összefüggések ha ös--
szeérnek, 
még szikrát vetnek mind a 
mondatok.” 

(Tompa Gábor: Huszadik század)2 

                                                 
1 FARKAS Árpád, Apáink arcán = Hazahív a hűség: Romániai magyar költők vallomásai a szülő-

földről, szerk. LISZTÓCZKY László, Sepsiszentgyörgy, Castrum, 1993, 141. 
2 TOMPA Gábor, Huszadik század = T. G., Óra, árnyékok, Bukarest, Kriterion, 1989, 23. 
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Ahogy egy emberarc őrzi felmenői vonásait, úgy őrzik a helikoni lírikusok 
verseinek főbb motívumait az utánuk következő költőgenerációk a maguk írásai-
ban. Ha ismerünk és szeretünk valakit (s e kettő lényegében elválaszthatatlan), 
megláthatjuk a fiúk és unokák arcában szerettünk titokzatosan átváltozott arcát. 
A vonások persze variálódnak, és mindig sajátos, sem a múltban, sem a jövőben 
senki máséval nem azonos rajzolatuk lesz — de e szüntelen megújulásban örök-
lődnek és jelen vannak mégis, nemzedékről nemzedékre. 

Ki ne látná Farkas Árpád soraiban, ebben az arcvonásokat és tájvonásokat 
eggyé forrasztó lírai ragyogásban a helikoni líra verstájait felragyogni? A mélyre 
szálló, „suvadásos dombok” talán a Tompa-versek valaha volt, ringó és ringató3, 
ezerarcú dombjai4, melyekkel sorsközösséget „róttak ránk rejtélyes hatalmak”5; 
az árkot és könnyet, a szülőföld és a lélek tájait egyaránt idéző „vízmosásos sze-
mekben” talán a múlttól jelenig nyúló árnyak nézik „a türelem partján” elégő er-
dőt, melynek fái6 önátadó világlásukban is az utat világítják hazafelé; a „vad sze-
lekben” „viháncoló csitkók”, meglehet, Imre, Áron és lovaik természetét örököl-
ték, s idézik (a vers képi síkján sortöréssel is) a két lófürösztő, „szíjas, székely” 
legény rikkantó, nyersen kacagó játszadozását.7 S ha nem sikerül, ha nem sikerül 
(netalán) — „csillagok fényfonalán”8 — mégsem az űrig szállniuk, talán e fiúk, 

                                                 
3 „Ringat és ring velem a dombhát!” (TOMPA László, Hazug, alattomos ősz = T. L., Éjszaki 

szél, Székelyudvarhely, [a szerző kiadása], 1923, 47. 
4 „Megyek a dombra — játszadozom vele, / S tépek vele sárga virágot!” (UŐ, Hosszú tél 

után = T. L., Ne félj!, Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, [1934], 146.) „Most minden cserje, 
domb, rajzó mese-méhkas!” (UŐ, Erdélyi télben = T. L., Ne félj, Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves 
Céh, 1929, 81.) 

5 „Gondold el itt vonalak rendjeit / (Ahány ember), vagy annyi szirtet, dombot — — / 
Vonalak egymást nem érinthetik — —  / Csúcshoz csúcs nem tud átjuttatni hangot; / S ha 
nagy, még inkább különül borong ott… // Ezt rótták rád is rejtelmes hatalmak — —” 
(UŐ, Ádám kacag? = T. L., Éjszaki szél, i. m., 59.) 

6 „Az a fa vonzza most a szememet, / Mely ott a tetőn a tavaszban remeg. // Oly ifjú, 
merész, egyenes, derék — — / S fölötte kéken a végtelen ég. // Fény ütközik ki gallyai he-
gyén — / Oh, bár lennék e fiatal fa: én! // […] Szívhatnám a föld áldott nedveit. // […] A 
szabad űrbe nyúlna száz karom. // Tövemmel földben, amely éltetőm, / Földieken túl lát-
nék e tetőn. // Derűsen tűrnék — akár hópalást, / akár lomb födjön — minden változást. 
// Viharban éjjel, mint egy nyugtalan / őrült üstöke lobogna hajam.” (UŐ, Fiatal fa a hegyen 
= T. L., Ne félj, 9.) 

7 „A lovak nyúlt nyakkal engednek a parancsnak, / Így fordulnak, megúszva, föl és le 
nehányszor, / Míg egyik legény rikkant, s hetykén veti hátra: / Szorítsad, Imre! S ez rá: Ne 
hagyd magad, Áron! / S kacagnak nyersen a játszadozáshoz —” (UŐ, Lófürösztés = T. L., Ne 
félj!, i. m., 209.) 

8 „Suhanni, cikázni fölfelé / Mint képzelet, oly szaporán — / Hintázni szédítő-sebesen 
/ Csillagok fényfonalán.” (UŐ, Meghitt szavak egy elköltözötthöz = T. L., Ne félj!, i. m., 202.) 



 63 

talán e fiak is „e szűkszavú, bús táj”9 „kínnal puhított”10, rögös földjére térnek 
vissza. 

Talán. De ez a talán is „hatalmas csoda”.11 Mert lehet, hogy a fiúk nem tud-
nak az apai vonásokról — de azokból születtek, azokat fürkészték gyermekként 
öntudatlanul, őrzik, hordozzák őket, s végül maguk is, titkos metamorfózis útján, 
ezeket örökítik tovább. Azok számára, aki ismerték a régi arcra rótt régi árkokat, 
félreismerhetetlenül. 

De lehet, hogy tudatosan vállalt, s remélt ez az átörökítés: folytatni azt, amibe 
beleszülettünk, ismerős vonások rajzolatában őrizni meg, ami kapott és átadott 
örökségünk egyben. Érezni az otthont. 

És végül gyakran megtörténik az is, hogy a fiúk harcolnak a sorsukba írt vo-
nások ellen, hogy saját arcúvá formált életüknek (ki)alakítását valamiképp csak 
„az apa legyőzése” által képzelhetik el, hol küzdelmük hajtóereje éppen az attól 
való „iszony”, hogy az „apa” hatással legyen rájuk: hogy olyanok legyenek, mint 
az „apa”.12 Ám akivel harcolnak, egyek is azzal. Harc közben nem megszűnik, 
hanem átalakul kapcsolatuk — míg végül az, ami e harcban legyőzetett, bennük 
él tovább. Azzal együtt azok ők, akik, akivel és amivel megküzdöttek. Az, ami le-
győzetett, átalakulva saját részükké szervesül. 

„A történelem a »világban való lét« megjelenési formája, s tegyük hozzá, […] 
mindig tragikus és metafizikus. Éppen ezért a generáció fogalma mindig valami 
nagy koncentráló képességgel rendelkező fogalom: »létélmény«.”13 A helikoni-
transzszilvanista líra mint poétikai és mint létélmény-örökség, tovább hagyomá-

                                                 
9 „S szóltomban olykor egy-két szirt, fa, virág is / Megszólalt, szólt ez a szűkszavú, bús 

táj — // […] Ős voltam én itt — amikor nekivágtam: / Ekém előtt a rög még sziklake-
mény volt! / S ha azt a jövő puhábbnak érzi, talán majd / Megérzi, hogy véremtől is pu-
hult.” (UŐ, Évnek őszén, kedvnek őszén = T. L., Hol vagy, ember?, Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves 
Céh, 1940, 88.) 

10 „Bizony mondom, mind hős az, aki itt / Él, s törekedni mer! / Ha ki is kel –: csak 
kínnal puhított / Rögből kel a siker. // S addig is, mennyi […] / Elvérzett, szép merés! / 
Térdünk rogytán is hányszor fáj belénk, / Hogy még, még mind kevés! // Mert ne feledjük: 
Erdély földje ez! / Zord, vihardúlta táj! […] // De mi sorsunkat tudva —: csak megyünk, / 
Ahogy következünk! / Tán jobb jövőt csiráztat itt ki még / Elvérző életünk! —” (UŐ, Ha-
lálbamenők üdvözlete = T. L., Ne félj, i. m., 10. 

11 „Hatalmas csoda, hogy az Atya részei voltak, anélkül, hogy ismerték volna Őt” — idé-
zi Harold Bloom a Szentírást Hatás-iszony c. művének mottójaként. (BLOOM, Harold, Prológus 
= Hatás-iszony: Részletek Harold Bloom The Anxiety of Influence című könyvéből, ford. KALMÁR 

György, Alföld, [megjelenés előtt]. A fordítás részleteit Hörcher Ferenc szemináriumán kap-
tuk a PPKE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájában, a 2010/2011. tanév őszi sze-
meszterében. Az eredeti mű adatai: BLOOM, Harold, The Anxiety of Influence: A Theory of 
Poetry, New York, Oxford University Press, 1973.) 

12 BLOOM, i. m. 
13 FARAGÓ Kornélia, Kulturális interpretáció — nemzedéki nyelvszakadás — átsugárzó jelentés-

körök = F. K., A viszonosság alakzatai, Újvidék, Forum, 2009, 75. 
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nyozódott a későbbi költőnemzedékekre14 — sőt, már a helikoni közösség alapí-
tó nemzedéke utáni helikoni nemzedék tagjai is egy élő hagyományba léptek be-
le. 

 
A rímem inkább rólatok pereg, 
akik bozótok, sziklák közt merészen 
törtetek ösvényt, első farmerek, 
s tanyát ütvén ez erdőntúli részen, 
dalt kezdtetek. (Én még mint kisgyerek 
figyeltem rá, példát követni készen.) 
Tábortüzetek most is zengve ég, 
honfoglaló, nagy írónemzedék! 
 
Reményik, Áprily és Tompa László 
s a mindíg zsémbes, mindig harapós, 
mindig teremtő tettekért parázsló 
öreg harcos, a kajlabajszu Kós 
és Kuncz, akit korán elvitt a gyászló 
s a hullócsillag, Sipos Domokos, 
Nyirő, Tamási, — még ki fér a listán? 
Molter, Tabéry, Berde, Bartalis tán...  
 
s ti mind, mindnyájan, tisztelt névsereg, 
kiket nem sikerült itt rímbe rónom, 
Betűországban bölcs miniszterek 
s Kovács Laci a szerkesztői trónon! — 
előttetek most büszkén tiszteleg 
hegyes szuronyként villogó irónom. 
A véletek való baráti lét 
avatta széppé életem felét. 

 
(Dsida Jenő: Tarka-barka strófák)15 

 
„Az eltérő nemzedéki identitású közösségek konfrontálódása” e rájuk ha-

gyományozódó örökségen „átsugárzó jelentéskörökhöz kialakított viszonyukban 

                                                 
14 „A transzilvánizmus […] kimondatlanul, kinyilatkoztatások nélkül, érzelmi–lelkületi–

felfogásbeli mélyáramaiban is képes volt első meghanyatlásai után szinte újabb félévszázad-
nyi perspektívát befolyásolni, igézni.” (BERTHA Zoltán, Posztmodernizmus és értékkonzervati-
vizmus: Néhány szó az erdélyi magyar költészet egyes újabb jelenségeiről = B. Z., Gond és mű, Bp., 
Széphalom, 1994, 132.) 

15 DSIDA Jenő, Összegyűjtött versei, szerk. LÁNG Gusztáv, URBÁN László, Szombathely, 
Savaria University Press, 2001. 
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is megjelenik.”16 A kérdés az, hogy „az éppen konstituálódó nemzedék kulturális 
fellépése a hagyomány mely tapasztalati mozzanatait teszi aktuálisan jelenlévő-
vé.”17„A költői hatás” ugyanis „közel sem tesz valakit feltétlenül kevésbé erede-
tivé, mint ahogy gyakran éppen hogy ez tesz eredetibbé”18: „az, aki a szöveget a 
megértés szándékával elolvassa, a hatástörténet értelmében maga is benne áll a 
szövegben, amely éppen azért nyílhat meg éppen őelőtte, mert része (részese) a 
szövegnek.”19 Ebből következően „a generációk egymáshoz való viszonya a szö-
veg-szöveg relációban tűnik a leginkább megragadhatónak.”20 

 
Telefirkálva már a kor fala*, 
egy ujj feszül a mennyezetnek éppen, 
ha nem feszülne összeomlana, 
és nem jutnánk a Szóhoz semmiképpen. 
 
Mint ős-tudásnak titkos tolvaja, 
úgy boltik át a nyelv a jelbeszéden, 
„kulcsmondatoktól” kong a kor fala, 
s a szót az álmos elme tartja ébren. 
 
Az összefüggések ha összeérnek, 
még szikrát vetnek mind a mondatok, 
s az ész örül az egyetlen esélynek […] 
 
(Tompa Gábor: Huszadik század)21 

 
„Az új forma nem azért jelenik meg, hogy kifejezze az új tartalmat, hanem 

azért, hogy felváltsa a régi formát, amely művészi jellegét már elvesztette.” 22 

                                                 
16  RICOEUR, Paul, Emlékezet — felejtés — történelem = Narratívák: A kultúra narratívái, 

szerk. THOMKA Beáta, Bp., Kijárat, 1999, 64. (Idézi: FARAGÓ, Kulturális interpretáció…, i. m., 
70.) 

17 FARAGÓ, Kulturális interpretáció…, i. m., 73. 
18 BLOOM, i. m. 
19 GYÁNI Gábor, Miről szól a történelem?: Posztmodern kihívás a történelemírásban = GY. G., 

Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése, Bp., Napvilág, 2000, 20. (Idézi: KELEMEN Endre, 
Arról, hogy a transzszilvanizmus (miként) ideológia, http://www.eirodalom.ro/tanul-
many/item/931-arrol-hogy-a-transzilvanizmus-mikent-ideologia.html#.VN3uLPmG-VM.) 

20 FARAGÓ, Kulturális interpretáció..., 73. 
* A költő maga jelöli meg kicsi csillaggal e kifejezést, és verse alatt feltünteti a forrást: 

„Áprily Lajos”. 
21 TOMPA Gábor, Óra…, i. m., 23. 
22 EICHENBAUM, Boris, A formális módszer elmélete = A modern irodalomtudomány kialakulása: 

Szöveggyűjtemény, szerk. BÓKAY Antal, VILCSEK Béla, Bp., Osiris, 2001, 266. (Idézi: KELE-

MEN, Arról, hogy a transzszilvanizmus..., i. m.) 
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Ilyen lelkület- és örökségéltető formavált(oz)ások, a helikoni költők nagy témái-
nak és motívumainak metamorfózisokban gazdag lélekvándorlása kíséri végig az 
utánuk következő nemzedékek költészetét. Az erdélyi alkotók rendre továbbírják 
a (kisebbségi) lét (erdélyi és mégis) egyetemes fájdalmát, (személyes és közösségi) 
léthelyzeteit, részt vévén ezáltal az irodalom archaikus és kortárs időket egyetlen 
időtlen szövegtérben egyesíteni képes, izgalmas (szöveg)játékában, a (tovább)írás 
ünnepélyében. Mert van… 

 
[…] valamiféle rette- 
net, ami arra késztet, hogy abbahagyd a meg- 
kezdett sorokat, hogy folytasd a befejezetteket. 
magadénak tekinteni, ami nem te vagy, és 
másénak, ami leginkább magad. semmit sem kezdtél 
el, nem érhetsz a végére egyetlen mondatnak sem. 
vers az, ami hajlék. otthon. ami beborít és 
kitakar. kezdetben puszta volt a papír és 
üres, sötétség borította a mélységeket, s mi 
lélekrepesve figyeltük: kinek a lelke lebeg 
mibennünk. aztán csöndre csönd jött, közös 
hallgatás, belső mezőkre vetített idő. a 
hetedik napon tovább írtuk egymást 
 
(Tompa Gábor—Visky András: [prológus])23 

 

2. „vannak vidékek viselem” 
 

(Tompa-)verstájak metamorfózisai az erdélyi magyar költészetben 
 

„vannak vidékek viselem 
akár a bőrt a testemen 
meggyötörten is gyönyörű 
tájak ahol a keserű 
számban édessé ízesül 
vannak vidékek legbelül” 

 
(Kányádi Sándor: Előhang — Vannak vidékek)24 

 

                                                 
23  TOMPA Gábor, VISKY András, Romániai magyar négykezesek, Pécs—Bukarest, Jelen-

kor—Kriterion, 1994, 5. 
24 KÁNYÁDI Sándor, Isten háta mögött: Egyberostált versek és műfordítások II., szerk. TARJÁN 

Tamás, Bp., Helikon, 2008, 190. 
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2. 1. A rokonságtól az önreferencialitásig 
 
A transzszilvanista-helikoni líra poétikája (sors)jelképei és szerkezete „mélyén 

függ össze a környező világgal, annyira, hogy a természeti erők egyikévé számít-
hatjuk.”25 A helikoni alkotók költészetében — s köztük is igen erősen Tompa 
László verseiben — „hiánytalan azonosulást figyelhetünk meg a természettel. Ez 
a költő páratlan érdekességű metamorfózisának titka.”26 Ez a tájjal-eggyé-váltság, 
mely átöröklődött és átalakulva jelen van a későbbi költőnemzedékek lírájában is 
— mert „nincs mód szabadul[ni]” abból a tájból, „hol csúcsot az égbe havas 
szikla tol” 27  —, olyan szoros szintézist jelent a(z erdélyi) táj valóságre-
ferenciálitással is bír(hat)ó) képei és a verstájak között, hogy egészen a kortárs 
költészet önreferenciális rétegeiig megfigyelhető. 

 
szavak sarjadnak rétjein 
gyopárként sziklás bércein 
szavak kapaszkodnak szavak 
véremmel rokon a patak 
szívemben csörgedez buzog 
télen hogy védjem befagyok 
páncélom alatt cincogat  
jeget pengető hangokat 
 
(Kányádi Sándor: Előhang — Vannak vidékek)28 

 
A helikoni költők utáni költőnemzedékek tájpoézisében számtalan olyan mo-

tívum bukkan fel, amely akár a Tompa-líra motívumainak metamorfózisa is lehet 
— vagy még ha nem is konkrét tudatossággal játszik rá szöveghely a szöveghely-
re, a későbbi erdélyi magyar líra költeményei verspórusaikon át öntudatlanul is 
magukba szívták e költészet levegőjét, ahogy talán a sziklás bérceken gyopárként 
sarjadó szavak és a jégpáncél alatt hangokat cincogató, vérrel rokon, csörgedező 
patak is.  

 
 

                                                 
25 Mondatomhoz Németh László Tompa László költészetéről írt szavait használtam fel: 

Tompa Lászlóban „a székely költői alkat revelálójához értünk, ki sorsa és szervezete mélyén 
függ össze a környező világgal, annyira, hogy a természeti erők egyikévé számíthatjuk.” 
(Idézi: VERESS Dániel, Tompa László = Erdélyi panteon 3.: Művelődéstörténeti Vázlatok, Maros-
vásárhely, Mentor, 2001, 33.) 

26 KUNCZ Aladár, Megkoszorúzott erdélyi költő: Tompa László három állomása: Erdély hegyei 
közt, Éjszaki szél és Ne félj, Erdélyi Helikon, 1929/8, 612. 

27 TOMPA László, Éjszaki szél = T. L., Éjszaki szél, i. m., 28. 
28 KÁNYÁDI, Isten háta mögött…, i. m., 189–190. 
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Sziklák kövéből, magas sziklaszálon 
— Míg vihar zúgott alattam, felettem — 
Kivert magamnak kunyhót építettem. 
S most itt lakom. Itt mélyül el magányom. 
 
Körül a tág űr, felhők lomha rendje. 
Kopasz kövek közt kanyarog a vadnyom — 
Erdők zúgásán edződik a hangom, 
S szavam az eget veri néha zengve. 
 
(Tompa László: Havasi tájékon)29 
 
Már olykor olyan mélyen kék az ég 
Mint messze múltból néző női szem. 
[…] 
Folyók jégkérge is már roppan olykor — — 
[…] 
És lesz vizek s lesz élet áradása 
[…] 
S te…  
Mozdulsz-e majd? 
 
(Tompa László: Februárvég)30 

 
A „sziklás bércek”, a „patak”, a „tél”, a be- és megfagyás — valamint ennek 

oldódása, a vízfolyásokat és verseket egyaránt fakasztó tavasz — gyakran ismét-
lődő képeinél is sűrűbbek a fa- és erdőmotívumok az erdélyi magyar líra rengete-
gében. A fák és az erdő — melytől Erdély, hol „hervadó tüdőnk”, a lélek és a 
versek egyaránt megtelnek „a végtelenség fenyvesillatával” 31 , maga is csupán 
örökölte nevét (erre az öröklésre játszik rá e verssor is: „Erdély erdői rémlenek 
mögöttem”32) — motívumaival, színeváltozásaival, versbéli metaforarendszeré-
vel rendre-rendre találkozhatunk Tompa László költészetében.33 

                                                 
29 TOMPA László, Éjszaki szél, i. m., 51. 
30 Uo., 7–8. 
31 „Szél jött és megtelt hervadó tüdőm / a végtelenség fenyvesillatával.” (ÁRPILY Lajos, 

A kor falára = Á. L., Összes költeményei, szerk. GYŐRI János, Bp., Osiris, 2006, 137.) Az Áp-
rily-vers komplex erdőmetaforájának összetettségét erősíti az a tény is, hogy az emberi tüdő 
szerkezete egy lombkorona szerkezetéhez hasonló. (A tüdő, mint szerkezet szépségére az 
eredendő hivatását, foglalkozását tekintve tüdőgyógyász Beney Zsuzsa hívta fel a figyelme-
met.) 

32 TOMPA László, Tavaszi délelőtt a Rózsadombon = T. L., Ne félj!, i. m., 71. 
33 A fa-motívumokról lásd tanulmányom III./3. fejezetét. 
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Tompa László fa-metamorfózisainak minden bizonnyal legismertebb példája 
az emblematikus sorsszimbólummá és a (székely, erdélyi, emberi) helytállás me-
taforájává lett Magányos fenyő. Talán ezt a tompai hagyományt írja, fokozza tovább 
Ferenczes István verse, melyben a fák — egyúttal az antikvitás ovidiusi meta-
morfózisainak ősi mintáját is követve — átlényegülnek embersorsokká: vonása-
ikban erdélyi, magyar és egyetemes léthelyzeteket egyaránt és egyszerre rejtő, 
emberarcú fákká. 

 
Kék dombokon égő borókák, 
mint kökényhamvas gyermekorcák. 
Istengyümölcs galagonyák 
lányok hajába vérük fonják, 
játsszon velük hecserlik bokra, 
a mennyköves határ bolondja. 
Korhadó bükkök, rokkant nyárfák 
szemében ördög járja táncát, 
bűnbe viszi a cserefákat: 
Donkanyar-görbe nagyapákat. 
Törvénykeznek, lidércet űznek 
Odvaslelkű patak-szél-füzek, 
mint töpörödött vénasszonyok 
sírnak a gyérbokrú fagyalok. 
Böjtölő, szeplőtlen madonnák 
hullnak térdre: mészarcú nyírfák, 
mert menyasszony áll feketében: 
egy meddő nyárfa leng a szélben. 
Állnak köré szűz vörösfenyők: 
tűzlevélből kivert szemfedők, 
s váll váll mellett férfi jegenyék 
terelik a szűk ég peremét. 
 
(Ferenczes István: Emberarcú őszi fák)34 

 
Szilágyi Domokos lírájában is gyakran a tájjal való rokonság költői képeit, 

emberarcú tájat láthatunk: 
 

Hegyek, füvek, fák, ágak, […] 
szívem rokonai, 
kedvesek, emlékeimben látlak szelíden bólintani, 
izmaim emlékeznek ernyedőn, erdők, 

                                                 
34 Hazahív a hűség, i. m.. 341. 
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titkos ösvények, farkas-szagúak, 
lombkunyhók, égboltnyi lombfelhők, csukott szemű 
lombalagutak 

 
(Szilágyi Domokos: Hegyek, fák, füvek)35 

 
A tájjal való kapcsolat személyessége, rokoni elmélyültsége, ember (költő) és 

táj titkos jelekkel megvalósuló érintkezése, párbeszéde, egymásra-hatása szintén a 
Tompa-versek világára emlékeztethet: 

 
Ez föld, az ég, — ott lepke, fák, növényzet… 
Forrás, — de új mind és a réginél szebb! 
Tetszik? Ha szóltok —: nektek adhatom. 
 
Mert nekem leng a legkisebbke lomb itt, 
Amennyi kincs —: elém özönnel omlik. 
S mindannyinak tőlem kell várni jelt. 
[…] Egyetlen tekintet 
Egyszerre füvet, fát zenélni kelt. 
 
(Tompa László: Zenith)36 

 
Mert „ős rokonvonás van a mozdulatlan vegetáció s a költő (ti. Tompa Lász-

ló) között [is], aki […] nem loholt semerre sem megtermékenyülésért, hanem a 
földbe gyökerezve várt, amíg érte jön az inspiráció, mintahogy csodálatos virág-
magvak érkeznek az átvonuló szelek szárnyain.”37 Tompa László költészete fái-
val, erdőivel, farkasaival tehát az őt követő költőnemzedékek lírájában is jelen 
van, verseinek virágmagvait továbbvitte a szél, és beléhintette például az egyazon 
székelyföldi tájon élő Kányádi Sándor költészetébe.  

 
Téli erdő vagyok, 
éheznek bennem 
őzek és farkasok. 
 
Orkán gyötör, vihar 
ropogtat csontos 
ujjaival; 

                                                 
35 Uo., 334. (A vers Burnstől vett mottója már az eltávolítás gesztusával él.) 
36 TOMPA László, Éjszaki szél, i. m., 70–71. 
37 KUNCZ Aladár, Megkoszorúzott erdélyi költő: Tompa László három állomása: Erdély hegyei 

közt, Éjszaki szél és Ne félj, Erdélyi Helikon, 1929/8, 613. 
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Minden ágam recseg: 
most gondolom ki 
a rügyeket. 
 
(Kányádi Sándor: Téli erdő vagyok…)38 

 
E vers látásmódja a Tompa-féle táj-látásmódot mélyíti el és fokozza: sőt, 

mindhárom versszakához találhatunk (bőséggel, több változatban is!) Tompa 
László költészetében az adott Kányádi-képnek megfeleltethető, akár azok — 
esetleg konkrét szöveghely-béli, de mindenesetre költői, képalkotási — forrásai-
ként is megnevezhető textusokat.39 

 
Mez s húr nélkül fogok állani már én, 
Mint lombjait elhányt, ős téli erdő, 
Mely nappal hallgat a súlyos hó alatt, 
Csak néha — szürkület idején — hangoskodik, 
Ha taposatlan belseje mélyén 
Ordas ordítja, vontatva, éhét — — 
 
(Mint lobtalan téli erdő)40 

 
* * * 

 

Egy szélroham, mely a csontjaimig hasít, 
Egy hajnalodni alig tudó, ködös éjjel, 
Mely után még több rajtam a csillogó dér […] 
 
(Éjszak felé)41 
 
Szívhatnám a föld áldott nedveit. 
 
S duzzadva tőlük, minden hajnalon, 
A szabad ürbe nyúlna száz karom. 
 
Tövemmel földben, amely éltetőm, 
[…] 

                                                 
38 KÁNYÁDI Sándor, Tűnődés csillagok alatt: Egyberostált versek és műfordítások I., szerk. TAR-

JÁN Tamás, Bp., Helikon, 2007, 144. 
39  Az egy-egy Kányádi-versszaknak megfeleltethető képeket csillagokkal választom el 

egymástól. 
40 TOMPA László, Ne félj, i. m., 73. 
41 UŐ, Ne félj!, i. m., 192. 
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Viharban, éjjel, mint egy nyugtalan 
Őrült üstöke lobogna hajam. 
 
(Fiatal fa a hegyen)42 

 
* * * 

 

Ím: alighogy a napnak fordulok, 
Rólam is fény csurog. 
Az arcom lángol s érzem, hogy finom 
Melegség hat be pórusaimon. 
Eremben a vér: vágyaktól dagadt, 
Gátakra törő, rohanó patak. 
S én pattanok ki a füvek, fák hegyén — — 
 
(Tavaszodás)43 

 
Ki „korabús” verseiben úgy beszélt önmagához, hogy „csak neked nem hajt 

öröm-rügy sehol már”44, annak költészetéből, mint fák ágaiból, új rügyek fakad-
nak tehát. Ami Tompa Lászlónál még hasonlat volt („mint lombtalan téli erdő”), 
a Kányádi-versben metaforává lesz („téli erdő vagyok”). A helikoni-transz-
szilvanista líra poétikai recepciójában a metafora „nem csupán stilisztikai alakzat, 
hanem az emberi megismerés, sőt az emberi magatartás olyan jelensége, amely 
lelkünket önmaga fölé, és ezzel a nyelvi kimondhatóságnak a mindennapi szavak 
feletti szintjére emeli.”45 

Elsősorban a kimondhatóság, a nyelv, a szavak problémája áll a kortárs költé-
szet fókuszában. Az erdélyi magyar költészetben ez a probléma is gyakran „tájba 
írva” tematizálódik: a táj maga a szöveg. Ezek a tájban szövegtestet látó, a tájat 
szöveggé író és ezt az írás autopoetikus és a vers önreferenciális vonatkozásaival 
el is mélyítő kortárs erdélyi versek szintén a helikoni-transzszilvanista költészet 
motívumkincséből merítenek: a „szálas téli erdőt” olvassák ki, és olvasandó vers-
szövegként írják magukat a tájba. Így nem csupán a táj, hanem a szöveg és az élő 
(éppen verseik által élő) szöveghagyomány részeivé lesznek a sorsot, a múltat és 
a konkrét történelmi időt is magukban hordozó, ugyanakkor ezeket a vers időt-
len, kimondhatatlan idejébe átplántáló írások. 

 
Kiolvastam ezt a szálas téli erdőt — 
hangjai elhulltak: kimondhatatlan idő van. 

                                                 
42 Uo., 9. 
43 UŐ, Éjszaki szél, i. m., 63–64. 
44 UŐ, Új tavasz nyiladozásán = T. L., Erdély hegyei közt, i. m., 54. 
45 BENEY Zsuzsa, Határhelyzetben = B. Zs., Möbius-szalag, Bp., Vigilia, 2006, 44. 
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Tegnap elszállt az utolsó, 
a V betű is, kitisztult a táj. 
A havazás üres lapjai ránk fordulnak holnaputánra. 
 
Újra kell járnom az évszakokat 
az értelem formái szerint. 
Lépek: A vagyok. 
Ülök: vagyok B. 
Nyomomat keresem a földön: C-nek láthatsz. 
Elolvashatnátok engem is, 
ha megmaradna minden mozdulatom, 
sorkatonaként egy lobogó Z után, 
az írásnélküliségben. 
 
Szavakat járok a tájra. 
Mögöttem valahol a messze történelemben 
megkezdett mondat. 
Lándzsás latin, szláv, gót betűk a vérző hóban. 
Hazajáró sereg: a rovásírás jelei kerek, 
tavaszba forduló tájon egyre visszatérnek. 
 
Megyek: betűzöm a történelmet a sűrűtől errefelé. 
Értelme azonos a tájjal. 
Kimondhatatlan, de ismerős. 
Akár az otthoni, gyermekkori erdő. 
 
(Csiki László: A végtelen mondat)46 

 
Az önreferenciális és autopetikus poétikai vonatkozások előzményei Tompa 

László költészetében is tetten érhetők. Mintha Csiki Végtelen mondata Áprily A 
láthatatlan írásán túl Tompa Sikolyát is továbbírná, tovább örökítené: 

 
Hull künn a köd 
s a színeket kioltja. 
Csak egy marad: 
a kúpos erdő kék-fekete foltja. 
Ülök magam 
tompán a téli ködben, 
s zord vonalad 
az erdőn túl ma is szemembe döbben. 

                                                 
46 Hazahív a hűség…, i. m., 340. 
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[…] tudom:  
Te vagy a Hang, a Hívás, 
szívó Delej 
s szemembe sajgó Láthatatlan Írás. 
 
(Áprily Lajos: A láthatatlan írás)47 

 
 

Zsongó fák sűrűjében 
Alig tenyérnyi folt — — 
Papírlap, mit e helyre 
Ki tudja: mi szél sodort?! 
Tiszta — — nem fogta be vér, szenny, 
Melynek ma tengere gyűl — 
Sem írás — — így is elenyészik: 
Célját töltetlenül!... 
 
S megkap: ha írni tudnék 
Rá sorokat, melyek 
Minket egy szebb-szebb korba 
Átörökítsenek. 
 
Ím itt is mennyi nesz sír — 
Velük ég és föld tele van. 
Hárfája jajszeleknek 
Vagyok magam is, — magam. 
 
Kell hát itt lelni nehány szót — — 
Oly vérzőn hű szavakat, 
Melyeket majd, aki meghall: 
Lélekzete is elakad. 
 
(Sikoly)48 

 
Ez az önreferencialitás alig (vagy talán egyáltalán nem) tárgyalt területe a heli-

koni-transzszilvanista költészetnek, pedig a későbbi posztmodern líra igen iz-
galmas szövegjátékainak előzményei meg-megjelennek e korszak verseiben is — 
és talán a Tompa-líra egy-egy kísérletező jellegű verssorában is megmutatkoznak: 

 

                                                 
47 ÁPRILY Lajos, Összes költeményei, szerk. GYŐRI János, Bp., Osiris, 2006. 
48 TOMPA László, Sikoly = T. L., Ne félj!, i. m., 191. 
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Tavalyi gallyról szakadt lombcsomóval 
Ibolyák szaga száll, s egy hervadó dal. 
 
(A tavasz sodrában)49 
 
Körül a fázva vetkező mezőben 
Tarolva járt az őszi hervadás, 
Mely meg-megtérve mindíg újra más, 
De lomb, dal egyként hull ölébe: rőten. 
 
(Öreg pár a tarlón)50 
 
Mert nekem a vég nem vadász, nagyúr, 
De szennyes ár lesz, mely felém nyomul, 
Ellenszegni sok könyvem nem ér 
Annyit se, mint egy kiálló gyökér. 
(Ez ár mindennél rohanóbb, mohóbb.) 
Elkap s a rajtam átcsapó habokba 
A sors utánam oly közönnyel dobja 
Pár versemet, mint sárga lombcsomót — — 
 
(A parton)51 

 
Ennél is intenzívebben jelennek meg önreferenciális szövegjáték-előzmények 

a Tompa-kortárs Bartalis János versében: 
 

Szavak: bolond kis jelek: fussatok. 
Zuhanjatok. Emelkedjetek. Szívem erejében. […] 
Különös szép szavak. Erdőszagú — 
mezőszagú szavak: termő szavak. 
Ó szavak — 
Patak szavak. Egyszerű, tiszta, szép szavak. 
Rozsoknak 
barnája. Búzáknak aranya. Zaboknak sárgája. 
Muskotályok hamvassága. Mézes szőlők cukrossága. 
Érett almák komolysága. 
Ó szavak — […] Egyszer… virágos 
szárnyatokra bocsátom a lelkem, a lélek-sötétből 

                                                 
49 UŐ, Éjszaki szél, i. m., 20. 
50 UŐ, Erdély hegyei közt, i. m., 77. 
51 Uo., 58. 
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kikelek — hogy vigyetek. 
Szavak.  
 
(Bartalis János: Szavak)52 

 
Bartalis János Szavak című verse, litániás képhalmozással, akár egy tiszta női-

ségről, szűzi anyaságról zengő Mária-ének dicsőíti a tájelemekkel eggyé lényegült 
szavakat, megidézve az erdélyi magyar költészetben mindmáig oly élőn verste-
remtő keresztény imádsághagyományt.53 Talán ezt a litániás szerelemes éneket is 
írja tovább és fokozza Ferenczes István Szerelmes versében, mely a Tompa-lírában 
is gyakran előforduló, bibliás figura etymologicákkal az imádságos zsoltárnyelvet 
hozza működésbe — a „te drága” szókapcsolattal megidézvén Dsida Jenő Psal-
mus Hungaricusát is —, versébe szőve a szentségimádás motívumait, s parafrazeál-
va a katolikus szertartás bűnbánati liturgiáját. 

 
némaságom 

n é m a s á g a 
szavaim szava 
anyám szava 

te árva 
[…] 

te vagy a csönd 
szabadságom 

nékem a levegő 
szomjam és éhem 

Rodostóm és Házsongárdom 
húzatlan szólaló 

mennyei harangom 
virágos kertemnek 
földönfutó füstje 
égbe ható lángja 

homlokomra fölszögezett 
csillag 

élettel áldott 
megszegett kenyér 

te árva 
t e  d r á g a 
én szépem 

                                                 
52 Hazahív a hűség, i. m., 108. 
53 Erről a hagyományról bővebben lásd: BERTHA Zoltán, Istenélmény az újabb erdélyi lírá-

ban, i. m. 
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én vétkem 
én igen nagy vétkem 

 
(Ferenczes István: Szerelmes vers)54 

 
A tájba írt szó jelenik meg Szilágyi Domokos költészetében, többek között a 

már idézett Hegyek, fák, füvek folytatásában:  
 

róttam az erdőt, lépéseimből róttam nesz-betűket, 
[…] 
nap vére hullott, elöntött a mindenség-fia-fény- 
suhogás, 
szívemen, mint ághegyen a mókus, ült a várakozás, 
mint az éjszaka tetején a liliomszirmú csillagok 
— pilla mögé bújt szemek, melyekbe a nappali 
fény belefagyott —, 
a várakozás, hogy elolvashassam remény-virág- 
betűiteket, 
s belém leheljétek a mindenség erejét, hegyek, fák, 
füvek. 
 
(Szilágyi Domokos: Hegyek, fák, füvek)55 

 
Az „éjszaka tetején” a várakozás „liliomszirmú” csillagainak „remény-virág-

betűi” már azokhoz a (virrasztó) csillagok képeivel egybeforrt, és a helikoni lírá-
ban fokozott hangsúlyt kapó sorsmotívumokhoz is visszanyúlnak, melyek szin-
tén jellegzetes elemei Tompa László költészetének, ki — „csillagok közt megcsil-
lant[va] csillaglelke színeit”56 — „költősorsát csillagképekben látta felírva”57, és 
aki tudta, hogy a csillagvégtelen az emberi szív benső végtelenével rokon, hogy 
„ég és föld közt végtelenhez végtelent fűz a kötél.”58 

Csillag és életsors ősi összetartozása valamennyi kultúrában fellelhető, így a csil-
lag-motívum a költészet archetípusos rétegeit hozza mozgásba — és az erdélyi 
magyar lírában egymás mellé, sőt, egyetlen képpé rendel csillagokat és tájelemeket. 

 
Enyéim miatt is szorongva, 
A csillagokat faggattam jelért. 

                                                 
54 Hazahív a hűség, i. m., 133–135. 
55 Uo, 334. (A vers Burnstől vett mottója már az eltávolítás gesztusával él.) 
56 TOMPA László, Ég és föld között = T. L., Ne félj!, i. m., 68. 
57 SZENTIMREI Jenő, Ne félj: Tompa László versei, Erdélyi Helikon, 1929/5, 389. 
58 TOMPA László, Ég és föld között, i. m., 68. 
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[…] — csillagok nagy 
Soka hullt, mintha figét rázna a szél. 
 
(A züllés zátonyán)59 
 
 
valaki jár a fák hegyén 
ki gyújtja s oltja csillagod 
csak az nem fél kit a remény 
már végképp magára hagyott 
 
én félek még reménykedem 
ez a megtartó irgalom 
a gondviselő félelem 
kísért eddigi utamon 
 
(Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén)60 

 
Az erdélyi költészetben az emberi sors úgy forr eggyé a táj elemeivel, mint az 

archaikus kultúrákban a csillagokkal, így e versekben a táj nemcsak emberarcú, 
hanem embersors-arcú tájjá is válik. 

Ferenczes István emberarcú fái fa és ember azonosulásában, azonosságában 
valamiképp az egykori (és persze örök) Magányos fenyő metaforáját mélyítették el 
és variálták. Ezt teszik Székely János fái is — azonban másképp. Az emblemati-
kussá és példává lett „magányos fenyő”, melyből „az élet óriási realitása, elpusz-
títhatatlan fensége, örökzöld lényege áradt felénk”61 — és valamennyi rokon fa 
és tájelem, mely a helikoni-transzszilvanista lírában és e líra továbbélésében az 
önazonosságot, a tájjal való sorsazonosságot a vers önreferencialitásáig fokozó 
módon testesíti meg — itt „fejfává”, „az elhagyott szülőföld velünk haló emlé-
kévé” változik. 

 
A lomha fák, az ingatag növények, 
Csak ők igazán rendületlenek! 
Csodálatos röghözkötöttség, 
Kényszerű és megszeghetetlen 
Hűbéri helytállás a sorsuk. 
Ott állanak felsarjadásuk 

                                                 
59 UŐ, Éjszaki szél, i. m., 39. 
60 KÁNYÁDI Sándor, Éjfél utáni nyelv: Egyberostált versek és műfordítások III., szerk. TARJÁN 

Tamás, Bp., Helikon, 2008, 202. 
61 REMÉNYIK Sándor, Ne félj: Tompa László új verseskönyve, Pásztortűz, 1929/5, 214. 
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Helyén, önmaguk szobrai; 
Ott hajladoznak, ott remegnek 
Örökös őrségben, ahol 
Csírájuk egykor megfogant. 
Minden fa — fejfa. Emlékoszlop 
Minden növény, csakhogy visszára: 
Ahogy mi a halálnak, ők  
A születésnek állítanak jelet. 
  
Ott született mind, ahol meghal. 
Ott hal meg mind, ahol született. 
 
Nekünk szabadság adatott. 
Elhagyjuk sorra ezt a földet […] 
De talpunk bőrén ott sajog 
A régi tüske horzsolása, 
A régi, süppedő homok, 
A szögletes kövek, a tarló, 
Minthogyha valamely növény 
Örökös gyökérfájdalommal 
Fizetné meg átültetését. 
Ettől kissé hűbbek vagyunk. 
Ettől kissé még hűtlenebbek. 
A fejfa, melyet egykoron 
Fölénk tűznek (a holt növénytest), 
Mintha az elhagyott szülőföld 
Velünk haló emléke lenne. 
 
(Székely János: Szülőföld — Torda)62 

 
A fák, a növények „rendületlen” jelzőjével a Szózatra is rájátszó vers fejfái egy 

másik helikoni költő, Szombati-Szabó István vers-örökségei is lehetnek, hiszen 
„ahány erdő, mind keresztfát terem.”63 

                                                 
62 Hazahív a hűség, i. m., 417–419. 
63 „Itt nem lehet több: egy az út, a hit / S ne legyen ösvény, amely szétterelje / A sira-

lomvölgy messiásait. // Itt ami út van: Golgotára visz, / Hogy megfeszítsék, aki új hitével / 
Új messiási hivatásba visz. // Itt mély az árok, sűrűbb a verem, / Messzebb az ég és távo-
labb az Isten / S ahány erdő, mind keresztfát terem. // Minden fa higgye, hogy keresztfa 
lesz! / A messiások földjén termett fának / Kiváltsága és rendelt sorsa ez.” (SZOMBATI-
SZABÓ István, Hitvallás messiások földjén = Isten kezében: Romániai magyar költők istenes versei, 
szerk. LISZTÓCZKY László, Sepsiszentgyörgy, Castrum, 1994, 349.) 
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A csillagok és fák, s a belőlük lett fejfák, keresztfák transzcendens szférává 
avatják az erdélyi verstájat. „Az erdélyi líra természetszimbolikája” ugyanis a szü-
lőföld reprezentálta közösségi értékeket az időtlenség — azt is mondhatnám, az 
örökkévalóság — szférájába”64 helyezi. Mivel minden műben „a világ megnyílá-
sa”, „világlás” történik, így a helikoni-transzszilvanista poézis földszeretetéből 
fakadó, és az őket követő költőnemzedékek verseiben továbböröklődő, csillagok 
vigyázta táj- vagy földversek komplexebb státuszúak, mint történelmi vagy föld-
rajzi referenciáik. A tájra, földre ugyanis nem csupán történelmi, hanem poétikai 
és ontológiai aspektusból is tekinthetünk. Heidegger nyomán a föld65 az, „ahová 
a mű visszaáll, és amit ezáltal megjelenni enged. A föld: megjelenőn elrejtő. A 
föld a semmire sem szoruló, fáradhatatlan-kimeríthetetlen. A világban való lako-
zást a földre és a földbe alapozza a történelmi ember. […] A mű magát a földet 
egy világ nyíltságába juttatja, és ott megtartja. A mű a földet földként engedi lenni.”66 

Ehhez a komplex költői státuszteremtéshez a Tompa-líra versrögei, versföld-
jéből nőtt fái és erdői, s felettük virrasztó csillagai is termékenyen hozzájárultak. 
Tompa László költészetének is szerepe van abban, hogy a helikoni-transz-
szilvanista líra motívumai vezérlő csillagokként virrasztanak az erdélyi líra földje, 
földjéből nőtt verserdői felett. 

 
S ha éj lep künn: ködébe 
Az ének fényt idézget… 
Az örök csillagokkal 
Boldogan összenéztek!67 
 
A csillagok síromon átragyognak. 
S az ég könyvét — mi dolgom lenne más itt? — 
kiolvasom a gyors feltámadásig, 
míg helyettem a szél fürgén lapozgat. —68 

 
 

                                                 
64 LÁNG Gusztáv, Egy önmeghatározás tanulságai: Jegyzetek a transzszilvanizmusról = L. G., Ki-

vándorló irodalom: Kísérletek, Kolozsvár, Korunk Baráti Társaság, 1998, 12. 
65 Ennek a föld-fogalomnak „itteni jelentésétől távol kell tartani mind a valahol lerakó-

dott anyagtömeg, mind a bolygó puszta asztronómiai képzetét”. (FARAGÓ Kornélia, A 
geokulturális elbeszélés változatai: Muzealizálási eljárások — posztmonarchikus beszédminták = F. K., 
A viszonosság alakzatai, Újvidék, Forum, 2009, 13.) 

66 Heidegger szavait idézi: FARAGÓ Kornélia, A geokulturális elbeszélés változatai: Muzealizá-
lási eljárások — posztmonarchikus beszédminták = F. K., A viszonosság alakzatai, Újvidék, Forum, 
2009, 13. 

67 TOMPA László, Kalauz = T. L., Éjszaki szél, i. m., 6. 
68 HORVÁTH Imre, Örök könyv = Isten kezében…, i. m., 496. 
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2. 2. Nem lehet nem folytatni 
 
Léteznek más útjai is a helikoni-transzszilvanista líra és Tompa László költé-

szete továbbélésének a kortárs erdélyi magyar költészetben. Olyan utak, melyek 
elődlegesen nem az azonosulás, hanem paradox módon a távolságtartás és az el-
távolítás gesztusával kötődnek a helikoni — s ezen belül Tompa László-i — 
örökséghez, egyfajta helikoni-transzszilvanista motívumokból építkező irodalmi 
recycling formájában. 

A Búcsú a fenyvesektől — már a cím elővételezi a helikoni poézis újrahasznosító 
felszámolását — konkrétan is említi Tompa és Reményik nevét, és a Tompa-líra 
verstájainak két emblematikus elemét: a fenyőt és a sziklát. 

 
Fásult fenyő dacol még, 
S a szikla fölkeménylik — 
Miként szavakba költé 
Konok szimbóleumnak 
Zord Tompa, tört Reményik. 
 
(Kovács András Ferenc: Búcsú a fenyvesektől)69 

 
A fenyő jelzője („fásult”) egyszerre kísérli meg jelezni mind az eredeti Tompa-

szimbólum, mind pedig a korszak poétikai hagyományának lassú fölszámolódá-
sát, ám a „dacol”-ás és a „szikla fölkeménylése” ugyanazon a szöveghelyen el is 
bizonytalanítja a Tompa László lírájából származó helikoni-transzszilvanista 
alapmotívumok felszámolhatóságát. Ezt erősíti az a figyelemre méltó tény is, 
hogy a Tompa-lírára oly igen jellemző és annyi jelentéssel telített gondolatjel is 
helyet kap a versben. 

„A romániai magyar irodalomban egyértelműen felmutatható egy olyan szö-
vegkorpusz, melynek központi témája éppenséggel a harmadik nemzedék tagjain 
számon kért (kisebbségi) nemzeti identitás”, pedig a helikoni-transzszilvanista lí-
ra „»toposzai« óhatatlanul fellelhetőek a harmadik generáció írásművészetében is 
— csakhogy másként.” Például „a parodisztika kelléktárával, az írásban avagy 
annak révén mintegy »eltávolodva/eltávolítva«” az elődök költészetétől. Szüksé-
gesnek tartom az »eltávolítás« terminus eredetét és/vagy magyarázatát megadni. 
A fogalom a 20. század eleji orosz formalizmus osztranyenyije szakkifejezésének 
magyarítása, amin olyan művészi eljárást értettek, amely megtöri a felfogás au-
tomatizmusát, így teljesen új szemszögből mutatja be az addig ismertnek érzett 
tárgyakat.70 A formalisták „a művészetet úgy értelmezték, mint ami megsemmisí-

                                                 
69 KOVÁCS András Ferenc, Kompletórium, Pécs, Jelenkor, 2000, 363. 
70 „A magyar szakirodalomban amúgy »különösítés«-ként vagy »különössé tevés«-ként is 

fordították.” 
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ti az automatizmust a befogadásban, a kép céljául nem jelentésének megértését 
tűzték ki, hanem a tárgy sajátos érzékeltetését, megláttatását”.71,72 

Ilyen eltávolításra lehet példa az, ahogy a szerelem ősi költői témájára ráíród-
nak egy diktatúra képei. 

 
combjaid úgy reszketnek mint farbarúgott 
miniszterelnökök egyeduralom idején szíved 
félredobban de nem bízik magában mint 
zsarnok aki kormányélen táncol törvény 
és nép között s kicsorbult borotváját 
alattvalói nyakához szorítja hogy kihallgassa 
a hűség riadt lüktetéseit […] 
hát ilyen itt a szerelem izgalmas mint egy 
kalandregény mindenki lehet még gyilkos aki 
lélegzik s remél aki pedig megússza lesz még 
életében szolgálatos fülig szerelmes vedd hát 
nyakadba remegő combjaidat nézz körül mint 
irtásra kiszemelt vad ki titokban szapo- 
rodik s mielőtt ölelnél győződj meg százszor hogy 
egyedül vagy 
 
(Tompa Gábor: Intés a tükörből)73 

 
„Ha a műalkotások specifikus mivolta nem maguknak a műalkotásokba beke-

rülő elemeknek tudható be, hanem az elemek sajátos felhasználásának (márpedig 
éppen ezt állítják a formalisták), akkor így másként (is) értelmezhetővé válnak a 
transzilvanizmus kortárs átírásai. Azokban ugyanis az »elemek« a már is-
mert/megkopottnak érzett régiek — a transzilvanizmus mi-beszédmódjának 
szövegei. Ám a láttatás új: az eltávolító példáknak köszönhetően (nem »kisebbsé-
gi erdélyi magyar«, hanem néger, böszörmény, kazár, kopt, indián, cseremisz, 
stb.) az általában vett (univerzális) kisebbség, illetve annak »létérzése« mutatkozik 
meg.”74 

  
 

                                                 
71 EICHENBAUM, Borisz, A „formális” módszer elmélete = A modern irodalomtudomány kialaku-

lása: Szöveggyűjtemény, szerk. BÓKAY Antal, VILCSEK Béla, Bp., Osiris, 2001, 254. 
72 KELEMEN, Arról, hogy a transzszilvanizmus…, i. m. 
73 TOMPA Gábor, Intés a tükörből = T. G., Óra, árnyékok, i. m., 37. (A költő a következő-

képpen dedikálta könyvét budapesti unokatestvérének, Tompa Árpádnak és családjának: 
„Rokonok, / ezek a versek Tompa-pofonok, / melyek csattannak a Vasfüggönyön, / amely 
itt jön ki a könyökömön.”) 

74 KELEMEN, Arról, hogy a transzszilvanizmus…, i. m.. 
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Miért a jog ha osztják 
Skót votják fríz vogul 
Ha nyelvéből kifosztják 
Majd boldogul s okul […] 
A glóbusz nem haza […] 
Lennék magyar kazah […] 
Krímben komancs tatár 
Kiirtott nép vad omlék 
Nemlétező határ […] 
 
(Kovács András Ferenc: Minority blues)75 

 
Ez a költészet tehát a kisebbségi léthelyzet ábrázolásának egyik lehetséges po-

étikai megvalósulásaként olvasható. 
Figyelemre méltó, hogy valamiképp már Tompa László verseiben is megfi-

gyelhetünk saját sorshelyzete elbeszélésekor egyfajta finom eltávolítást a konkrét 
erdélyi/kisebbségi léttől — nem az eltávolító irónia (amelyben a távolságtartás 
ellenére implicit jelen van a hasonló jellegű léthelyzet elhordozásának közössége, 
sőt, a saját tapasztalatok egyetemessé tágítása is), hanem a közvetlen együttérzés, 
a sorsközösség-keresés hangján: többek között a verseiben nagy hangsúllyal je-
lenlévő, már nem is fába, hanem inkább jégbe vésett, a magány sorsközösségét 
erősítő észak-motívumaiban, metszeteiben.76 Ezt erősíti az a tény is, hogy az iro-
dalomban megjelenő regionalizmus már a helikoni alkotók szemében az egyik 
olyan fő és meghatározó kulturális értéknek számított, amely egyetemes értékűvé 
avathatta írásaikat.77 Ennek kapcsán inkább az egyetemes kisebbségi sorshelyze-
tek felé elsősorban nem eltávolítón, hanem közvetlen érzékenységgel közelítő 
Kányádi Sándor lírája idézheti meg verseit bennünk. 

 

                                                 
75 Uo. (A verset a szerző tanulmánya mottójaként idézi.) 
76 Ezekről részletesebben lásd tanulmányom II/2.2.3.2. fejezetét. 
77 „Kuncz Aladár a regionalizmust a nemzetinél közvetlenebbül az egyetemeshez kap-

csolódónak tekinti, mivel eleve védett a nacionalizmus fertőzésével szemben.” A helikoni–
transzszilvanista líra „a politikai értelemben vett hazával […] szemben valami partikulári-
sabbat, a szülőföld, a tájhaza érdekeit képviseli, […] jelentést ad az erdélyiség — identitásdi-
lemmára válaszoló — »köztes« kategóriájának, […] ráruházódnak az identitás-meghatározó 
értékek.” (LÁNG Gusztáv, Egy önmeghatározás tanulságai: Jegyzetek a transzszilvanizmusról = L. 
G., Kivándorló irodalom: Kísérletek, Kolozsvár, Korunk Baráti Társaság, 1998, 15, 11.) „A táj-
kép, a »föld« nem [vagy legalábbis nem csupán] a nemzeti önazonosság lényegének kifejező-
je, hanem egy és–és relációban a többes identitás egyik kimeríthetetlen összetevője, »amely-
be kulturális jelentések és értékek vannak bekódolva«”, amelyek ha nem is konkrét valóság-
referenciális vonatkozásaikban, hanem lényegükben egyetemesnek vehetők. (FARAGÓ Kor-
nélia, A geokulturális elbeszélés változatai: Muzealizálási eljárások — posztmonarchikus beszédminták 
= F. K., A viszonosság alakzatai …, i. m. 9.)  
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vannak vidékek gyönyörű 
tájak ahol csak keserű 
lapi tenyésztget sanyarú 
sorsú emberek szomorú 
szemében alig pislogó 
mindegyre el-ellobbanó 
fakó reménység révedez 
hogy egyszer mégis vége lesz 
[…] 
indiánokat láttam én 
így ülni ilyen révedőn 
reményt már alig rebbenőn 
térdükre ejtett két kezük 
az életünk az életük 
azért mentem oly messzire 
belémdöbbenjen mennyire 
indiánosodik szemünk 
tekintetük tekintetünk 
 
(Kányádi Sándor: Metszet)78 

 
Fontos megemlékezni arról is, hogy bár a recepció csak kevéssé tartja számon, je-

len van a kisebbségi sorsközösség-keresés mellett Tompa lírájában az irónia is, első-
sorban a kanonizált erdélyi szerepek határait feszegető, azokat felülíró önarcképei-
ben.79 Meg kell említenünk továbbá azt is, hogy Tompa László lírája némiképp kü-
lönbözik a transzszilvanizmus általánosnak tartott „mi-beszédmódjától”, hiszen 
grammatikai megvalósulását tekintve a Tompa-versek szinte mindig „én-
beszédmód”-ban szólnak, és csak a recepció lényegítette e verseket a „mi” verseivé. 
Tompa László önmegszólító lírájában pedig határozottan sok eltávolító-ironikus-
parodisztikus elemet, egyfajta poétikai ön-dekonstrukció gesztusait is felfedezhet-
jük,80 melyekben pedig talán már az irodalmi recycling eltávolító jegyei elővételeződ-
nek. 

 
Maroknyi szikla porlik, 
Fenyőkből szabnak deszkát. 
Koporsó lesz a jelkép 
 
 

                                                 
78 KÁNYÁDI Sándor, Isten háta mögött, i. m., 195. 
79 Az önarcképekről l. tanulmányom III. fejezetének vonatkozó részeit. 
80 Ezekkel az elemekkel kapcsolatban l. tanulmányom III. fejezetének vonatkozó részeit. 
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Szomorgó szép poézis, 
Én népem, requiscat! 
 
(Kovács András Ferenc: Búcsú a fenyvesektől)81 

 
Kovács András Ferenc — a „bábeli könyvtáros”, „virtuóz formaművész”, „a 

nyelvi bravúr nagymestere”82 — verseiben az ironikus beszédmód „egyszerre ig-
norálja és állítja az irodalmi tradíciót.”83 

 
Már sem fenyők, sem borvizek 
Csak él a sziú csak szuszog 
Sziklák szívében por zizeg 
Csökött öszvérek kaktuszok 
Sziklák szívében por zizeg 
 
A törzs hős hőket izzva izzad 
Vaktában él ki félni blőd 
Rézbőrű küzdj és bízva bízzad 
Hogy elborít megélt időd 
Rézbőrű küzdj és bízva bízzad 
  
Borvíz fenyővíz nem foly ott 
De lelked szárnyat bontogat 
Mint szomjan kóborló kojott 
Számláld az elhullt csontokat 
Mint szomjan kóborló kojott […] 
 
Nincs borvíz nem nő bölcs fenyő 
Megél a líra mert lapos 
Nem döbbenettől hökkenő 
Dalod lovad ha megtapos 
Kihalsz — ez itt a bökkenő 
 
(Death Valley blues)84 

 

                                                 
81 KOVÁCS András Ferenc, Kompletórium, i. m., 363. 
82 KELEMEN, Arról, hogy a transzszilvanizmus…, i. m. 
83 Uo. 
84 KOVÁCS András Ferenc, Jack Cole daloskönyve, Pécs–Kolozsvár, Jelenkor—Polis, 1996, 

39–40. 
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„Nem lehet nem észrevenni a transzilván beszédmóddal való analógiát a vers 
»fenyő-borvizes« felütésében, és ez az (amúgy a gadameri hermeneutikára haja-
zó) előzetes megértés aztán a továbbiakban már óhatatlanul meghatározza a vers 
olvasatát/interpretációját. […] A szöveg elveszíti az önsajnálat pátoszát, és a ki-
sebbségi diskurzus hiteles hangjává85 válik”86 — ennek izgalmas, élő poétikai ve-
tületeivel. 

A cím (Death Valley blues) a helikoni-transzszilvanista líra által legtöbbet hasz-
nált és variált világirodalmi szövegkorpusz, a Biblia motívumkincséből merít, a 
zsoltárok (a Tompa-líra forrásaként is jelen lévő) mély kútjából: 

 
Járjak bár a halálnak völgyében, 
nem félek semmi bajtól, 
mert te velem vagy. 
Vessződ és pásztorbotod 
megvigasztalnak engem. 
 
(Zsolt 23,4) 

 
Ily módon a vers a bibliai és a keresztény kultúrkör nagy szöveghagyományát 

idézi meg, s ha megidézi, akkor egyúttal benne is áll abban. De nemcsak abban, 
hanem ezzel a helikoni líra nagy szöveghagyományában is, egyrészt azért, mert 
az istenélmény az egyik legmeghatározóbb, gazdagon variált szólama az erdélyi 
magyar költészetnek,87 másrészt azért is, mert a címben megidézett (pontosab-
ban blues-zá téve eltávolítón parafrazeált) zsoltárszövegből a transzszilvanista líra 
Tompa László által is versmotívummá avatott hegyeire, völgyeire, pásztoraira is 
asszociálhatunk.88 Fokozza az eltávolítást és a transztextuális izgalmakat az a tény 
is, hogy a megidézett zsoltár eredendően éppen a megmaradás biztonságáról 
(biztosságáról) énekel,89 míg ez a vers a kihalás tényét rögzíti (talán ezt erősíti a 
vers mondatszerkezeti síkján a központozás teljes hiánya is). 

                                                 
85 „Az állandó megmaradási görcs […] éppen a szellemiség hitelesebb, igazibb megma-

radása ellen dolgozik. Mindez egy egész kultúrát degradálhat, tehet vészesen középszerűvé. 
Bizonyos — nyilvánvalóan nem azonnali honérzeményekre licitáló — »erdélyiség« talán tet-
ten érthető az én verseimben is. Ez számomra természetes, sorsszerű, naponta megszenve-
dett, ám ugyanakkor nagyon ambivalens állapot is…” (UŐ, Egy majdnem középkori írástudó: 
Beszélgetés Csontos Erikával = K. A. F., Scintilla animae, Kolozsvár, Komp-press Korunk Baráti 
Társaság, 1995, 166–167. (A beszélgetés részletét idézi: KELEMEN, Arról, hogy a transzszilva-
nizmus…, i. m.) 

86 KELEMEN, Arról, hogy a transzszilvanizmus…, i. m. 
87 Vö. BERTHA, Istenélmény az újabb erdélyi lírában…, i. m. 
88 Erről bővebben l. tanulmányom II/2.2.3.2. fejezetét. 
89 „Mert jóságod és irgalmasságod / kísér engem életem minden napján, / hogy az Úr 

házában lakjam / időtlen időkig.” (Zsolt 23,6) 
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A Death Valley blues több ponton utal tehát a zsoltárszövegre, de nem idézi 
meg az imádság beszédmódját: nincs jelen Isten (direkt módon történő) megszó-
lítása, sem a hozzá forduló könyörgés, kérés, halk zsoltáros imádság hangja sem, 
amely Szenczi Molnár Albert zsoltárfordításai óta annyi szólamban hangzott fel 
Erdély földjén. Távolságtartó, ironikus hangvételével pedig a szöveg nem csupán 
az Istent megszólító imádságos beszédet, hanem a közösséghez intézett megszó-
lalást, a közösségvezető és közösségmegtartó „mi-beszédmód” — amely szintén 
jellegzetes hang volt a helikoni-transzszilvanista líra virágzása idején — felszá-
molódását is jelzi: szleng szókincsével („blőd”, „ez itt a bökkenő”), keserű, cini-
kus tegező formulájával a vers nyelvi síkján formálissá, kiüresedetté teszi azt, 
vagy pontosabban: a kiüresedés veszélyét jelzi („Megél a líra mert lapos”).90 

A „nem nő a bölcs fenyő”, a „csökött öszvérek” és a „nem döbbenettől hök-
kenő / dalod lovad ha megtapos” szókapcsolatok és sorok képei és kijelentései 
egyaránt jellegzetes Tompa-motívumokat számolnak fel: a „magányos fenyő”-t, a 
Lófürösztés és a többi Tompa-vers lovait és lovasait91 — a „hős hők” és a Madáchot 
parafrazeáló „bízva bízzad” pedig a fenyőben és a lóban megtestesülő hősies 
helytállás és kitartás transzcendens nem-hiábavalóságát. Ám paradox módon a 
szöveg éppen e felszámolás által élteti ezeket a motívumokat, hiszen belőlük 
építkezik, ahogy építkezik mégis minden fent említett nyelvi-poétikai-szellemi 
hagyományból is. Mert „a reflektált szenvedés keserűsége még azoknak a művei-
be is átszivárog, akik azt erőteljes vagy harsány iróniával vegyítik — vagyis mar-
káns tradíciókritikai beállítottsággal értelmezik. A posztmodern szójátékok, szó-
viccek és hibriditás közegében, a szakrális beszédmód dekonstrukciójában is va-
lamiképpen felismerhetők a helyzet nyomorúságára, kisszerűségére, sőt elviselhe-
tetlenségére utaló érzületi tartalmak, stiláris jegyek.”92 S ha felismerhetők, akkor 
ez a költészet az eltávolítás gesztusával nem (sem) megszakítja a helikoni-
transzszilvanista poézis (és benne mind a Tompa-líra) poétikai hagyományait, 
hanem — módosítva rajtuk és variálva őket — továbbra is benne áll azokban. A 
hagyomány folyójából nem léphetünk ki, annak csupán egy későbbi pontján áll-
hatunk. Nem lehet nem folytatni a megkezdett, végtelen mondatot. 

 
 

                                                 
90 Ahogy talán az imádság beszédmódját sem száműzi elsősorban ez az irodalmi recycling-

jellegű költészet, hanem meglehet, inkább elszenvedi és nyelvi-poétikai formáiban megteste-
síti, tükrözi ennek a felszámolódásnak a megtörténését, folyamatát, például a Yankee rie eley 
son c. versben, ahol a cím a hagyomány felbomlását tükröző szövegképével mégis megteste-
síti az imádságos könyörgést. (KOVÁCS András Ferenc, TOMPA Gábor, Depressio Transsylva-
niae, Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 1998, 28.) 

91 A Tompa líra ló-motívumairól bővebben l. tanulmányom IV/3.1.2. fejezetét. 
92 BERTHA, Istenélmény az újabb erdélyi lírában, i. m. 
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2. 3. „Tükröd évszakai” 
 

Tompa Gábor lírájáról 
 

„Évek múlva a kivégzőosztag előtt 
Aureliano Buendía ezredesnek eszébe jutott az a nap, 
amikor az apja elvitte jégnézőbe. 

 
(G. G. Márquez)”93 

 
Poétikai izgalmakat tartogathat annak vizsgálata, hogy vajon hatott-e, s ha 

igen, miként hatott Tompa László lírája a valóságos leszármazott, Tompa Gá-
bor94 költészetére.95 Hogy ahogy arcában Tompa László-i vonások tükröződnek, 
láthatók-e ezek a hasonlóságok a versek világában is? Láthatók-e esetleg konkré-
tabban annál, mint ahogy Tompa László költészete „általában véve” jelen van az 
utána következő nemzedékek írásaiban? 

Úgy vélem, igen, s ráadásképpen Tompa Gábor lírája éppen olyan Tompa-
versekkel is rokonságot mutat, amelyek kevésbé ismertek: a tükör-motí-
vumokban, álarcok és maszkok gyakori megjelenéseiben. Hiszen az önmagától 
vett parodisztikus távolságtartás már Tompa László költészetének is egy határo-
zott, ha nem is kiemelten hangsúlyos szólama. A különböző szerepek fel- és le-
vétele kimozdítja statikusságából rögzült (tájba, sziklákba, fákba, jégbe vésett) 
szerepeit: A lisztes bohóc énekel, a Játékcsináló, a Költő a pódiumon vagy épp a kézira-
tos hagyatékban őrzött Borszéki emlék izgalmas példái ennek. Hasonló szereppel 
bír Tompa László költészetében a különböző változatokban visszatérő tükör-
motívum is: Autón, Tükörbe-nézés alkonyodáskor, Ádám kacag? — és valamiként ide 
tartozik a Tisztuló torzkép is. 

A Tompa Gábor-versekben is gyakran tematizálódik az álarc (letépése vagy 
lehullása), valamint rendre felbukkan a tükör-motívum is: Intés a tükörből, Don 
Quijote játéka, Tükröd évszakai, A színész fakuló arcai. 

                                                 
93 TOMPA Gábor, Intés a tükörből = T. G., Óra…, i. m., 37. 
94 Tompa Gábor (Marosvásárhely, 1957–): költő, nemzetközileg elismert színházi rende-

ző, Tompa László unokája. (A színház, az erdélyi magyar színjátszás ügye fontos szerepet 
töltött és tölt be a család, mindenekelőtt Tompa László leszármazottainak életében. A költő 
legidősebb fia, a növendékei és társulati tagjai által nagyra becsült Tompa Miklós munkájá-
nak, valamint Kemény János író anyagi támogatásának köszönhetően nyithatta meg kapuit 
1946-ban a „mára már csak legendássá foszlott” Székely Színház, melyet 1966-ig maga 
Tompa Miklós vezetett. Az iránta érzett tisztelet jegyeként a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház Magyar Tagozata 1997 óta a Tompa Miklós Társulat nevet viseli. Tompa László 
unokája, Miklós fiának gyermeke, Tompa Gábor pedig a Kolozsvári Állami Magyar Színház 
igazgatója és főrendezője, világszerte elismert színházi rendező: igazgatása alatt az intéz-
mény európai hírű színházi műhellyé vált.) 

95 Ehhez lásd tanulmányom IV. fejezetének korábbi, Tompa Gábortól vett idézeteit is. 
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Melyik szerepben voltál oly közel 
az elhagyott, az áhított magadhoz, 
akihez már csak álmodban ragaszkodsz, 
s aki ellen naponta vétkezel? 
 
Akit, mint megunt kedvest oly heves 
indulattal cseréltél idegenre, 
bizonytalan valódat hitegetve: 
a legfőbb cél, hogy folyton más lehess? 
 
E látszat-életek, akik belőled 
táplálkoznak, mind hazugok, csalók, 
s te boldogan, mint kincset óvod őket, 
 
és elfelejted értük a valót, 
míg hamis képed szertefoszlik végül 
a színpadon, mely végképp elsötétül. 
 
(A színész fakuló arcai)96 

 
Áttételesen ez a probléma tematizálódik a Tompa-líra motívumaihoz konkré-

tan nem kötődő Szerepcserék című versben is: e szerepek lebonthatóságának, 
egymásba játszhatóságának kérdésétől való intenzív érintettséget zseniális nyelvi 
kreativitással megvalósító, ritmusában, lüktetésében, kezdő sorában (de akár még 
témájában is) József Attila Altatójára rájátszó versszövegben, melyben talán a kü-
lönböző szerepek egymásba átbújását, lebontását fejezi ki a mondatok és a szö-
vegkép szintjén a központozás (Kányádi Sándor költészetében is igen-igen gya-
kori) hiánya is97. 

És ahogy a szerepek, úgy lebontódik a vers is, megidézve a Tompa László 
költészetébe oly mélyen belevésődött Ady-líra egy konkrét textusát, összekötve 
egy jellegzetes József Attila-i kép halványan újrarajzolt vonásaival: 

 

                                                 
96 TOMPA Gábor, A színész fakuló arcai = T. G., Óra…, 19–20. 
97 „lebontja hálóját a pók / foltozza almáját a nyű / kóstolja ízeit a csók / átbújik önma-

gán a tű // kóstolja hálóját a pók / átbújik almáján a nyű / foltozza ízeit a csók / lebontja 
önmagát a tű // foltozza hálóját a pók / lebontja almáját a nyű / átbújik ízein a csók / kós-
tolja önmagát a tű // lebontja almáját a pók / foltozza önmagát a nyű / kóstolja hálóját a 
csók / átbújik ízein a tű // lebontja önmagát a pók / foltozza ízeit a nyű / kóstolja almáját 
a csók / átbújik hálóján a tű // lebontja ízeit a pók / foltozza hálóját a nyű / kóstolja ön-
magát a csók / átbújik almáján a tű // átbújik hálóján a pók / kóstolja almáját a nyű / le-
bontja ízeit a csók / foltozza önmagát a tű” (TOMPA Gábor, Szerepcserék = T. G., Óra…, i. 
m., 14–15.) 
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A Semmi egén felragyog 
a Senki ugara: 
a gaz lehúz, altat, befed: 
a nincsen ugara. 
 
De semmiből csak semmi lesz 
s e vers csak töredék; 
semmiért senki senkinek, 
elég, elég, elég. 
 
(Vers a Semmiről)98 

 
Ez a vers Tompa László Jönnek című versének igen izgalmas versszakaival ro-

kon: 
 

Én itthon az egész nap meddőn tűnődtem ismét, 
— Mint annyiszor, mióta ránktört jaj, iszonyat — 
Hogy megfejtsem e bomlott világot, magamat, 
S megleljem életünk rég elsüllyedt, égi kincsét. 
 
Egy dalt találjak én, egy győztes szólamot […] 
 
Most is sötét szobában, mély karosszékbe esve, 
Hallom, hogy az agyam, mint egy kohó zúg, dohog — — 
Várnám: aranyja csordul?! — — De csak homok, homok, 
Csak homok, amit izzad. És jaj, már itt az este! 
 
(Tompa László: Jönnek) 

 
A homokóra képét is megidézhetik e sorok, az írás nélkül elmúló (és nem az 

írással eltelő!) időt: alkotásidőt, életidőt. Hiszen a homokóra pedig „szimbolikájá-
ban hagyományosan a mulandóságra, a halálra figyelmeztet.”99 Ennek a versnek 
rokona lehet az Üres lapok szonettje is, e Tompa László (és Gábor!) kedvelt vers-
formájában/műfajában írt vers(telenségről szóló)szövet, mely egyúttal egy újabb, 
József Attilától származó textust is megidéz: 

 
 

                                                 
98 TOMPA Gábor, Vers a Semmiről = T. G., Óra…, i. m., 21. 
99 HORVÁTH Kornélia, Szem, csillag, éjszaka = H. K., Tűhegyen: Versértelmezések a késő mo-

dernség magyar lírája köréből: József Attila, Pilinszky János, Nemes Nagy Ágnes, Petri György, Bp., 
Krónika Nova, 1999, 63. 
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Mikor a költőt elhagyják a képek, 
mint romló férfit hű szerelmese, 
szemében már az ősz gyertyái égnek, 
múzsája nem röpíti messzire, 
 
üres papírja pusztulásra szólít, 
halála hírét széthordja a szél, 
ringyók ölén kutatja majd valódibb 
életét, de csak hallgat, nem remél; 
 
fejénél méla vérebek csaholnak, 
repedt egének tükre már a Hold, 
egymásba hervad minden, ami volt, 
 
azzal, mi nincs: a semmi és a holnap 
megtört szívén fantomként járnak át, 
nappallá téve minden éjszakát. 

 
„Mitől fél az író az üres lap előtt? […] Az írást az teszi félelmetessé, hogy 

egyszerre tett, szembesülés”100: ebből a szempontból az írással való küszködés 
is a tükör-motívumok távoli rokona, az önmagunkkal szembenézés cselekede-
te, „a növekedés kínjához-keservéhez hasonló. Az önmagunk megleléséhez 
vezető utat az írás szenvedésén keresztül járjuk.”101 Ez „a szenvedés az Isten-
nel való találkozás senkiföldje”102 is. Ezt a senkiföldjét mint valami üres la-
pot”103 tölti be a szenvedés szülötte, a szó. (Lényegében ehhez a gondolathoz 
is hozzákapcsolható Áprily Lajos helikoni lírát meghatározó gyöngykagyló-
metaforája.) 

Lírájában Tompa Gábor is szeret reflektálni magára a szövegre: verseit á t-
szövik az önreferenciális vonatkozások, az önreprezentatív versformák, me-
lyekben szintén a Tompa-líra autopoetikus vonatkozásai köszönhetnek vissza: 

 
szó-páncélba vértezetten 
állok árván ékezetlen 
 
 
 

                                                 
100 Pilinszky János szavait idézi: HORVÁTH Kornélia, Szem, csillag, éjszaka = H. K., Tűhe-

gyen: Versértelmezések a késő modernség magyar lírája köréből: József Attila, Pilinszky János, Nemes 
Nagy Ágnes, Petri György, Bp., Krónika Nova, 1999. 

101 Uo. 
102 Uo. 
103 Uo. 
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ősz fejem fölé a lombok 
hullatják a kettőspontot 
 
(Változat magányra)104 

 
Itt már a klasszikusnak nevezhető transzszilvanista-helikoni erdőmotívum to-

vábbírásánál járunk. De költészete ugyanis nemcsak a Tompa-líra eredendően is 
határokat feszegető vonásaival rokon, hanem visszanyúl, mélyen, akár a fenyő 
gyökerei a földbe, Tompa László költészetének alapképeihez is, akár akkor is, 
mikor verseiben, „kősziklák helyén csak hordalék”, „csak színtelen szavak me-
rednek égnek.”105 

Az Utazásban talán a Kiáltás pásztorainak magánya és e magány oldódásának 
vágya is beleíródik a posztmodern és (továbbra is vagy még inkább) kisebbségi 
sorsba zárt magukra hagyottak éjszakájába: 

 
zsákutcában lakunk 
életünk a rend 
csalhatatlan bizonyítéka 
este kilenckor 
villanyoltás 
(erről ennyit) 
aztán éjszaka 
valaki a vállára vesz 
elindul a zsákkal melynek 
száját bekötötte 
óvatosan 
nehogy kiessünk 
 
vigyáz ránk 
 
(Utazás)106 

 
A Tompa-líra fa-metamorfózisai jelennek meg a Pastoraléban, mely egyben az 

(erdélyi) pásztorköltészet átváltozása is.  
 

 

                                                 
104 TOMPA Gábor, Változat magányra = T. G., Óra…, i. m., 40. (Versét a költő Vári Atti-

lának ajánlja. A kötetből az ajánlás hiányzik — Tompa Gábor utólag írta bele tintával a csa-
ládunknak ajándékozott példányba.) 

105 TOMPA Gábor, Egyszer még úgyis fölépíthető = T. G., Óra… ,i. m., 23. 
106 TOMPA Gábor, Utazás = T. G., Óra…, i. m., 7–8. 
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Azóta sorsok szóródtak s a drága 
játszóterünket emlék-kulcsra zárva, 
szeretteink a hűvös kriptaboltban, 
 
vagy nyirkos ember-erdőn, mint az árva 
fenyők vágódnak el recsegve-holtan. 
(Hogyan lehetnék most is az, aki voltam?) 
 
(Pastorale)107 

 
Vagy a halál egy másik perspektívája, szintén fa-motívummal és pásztormotí-

vummal gazdagítva, és szerelemmel:  
 

amikor halálra 
váltál, fehér leszel, mint a legelésző 
felhők és örökkévaló, mint a fagyba 
dermedt fák 
melyik öröklétben várjon reá Anna, s mind e lánynevű 
belső tartományok, hová ágrólszakadtan érkezel 
vissza 
 
(Tompa Gábor — Visky András: [felülről táncnak látszik…])108 

 
Az Intés a tükörből vad-motívumai a Tompa-líra vad-motívumait idézhetik: 
 

mint 
irtásra kiszemelt vad ki titokban szapo- 
rodik s mielőtt ölelnél győződj meg százszor hogy 
egyedül vagy 
 
(Tompa Gábor: Intés a tükörből)109 

 
Az őszökben, a csillag-metamorfózisokban költészete egén kirajzolódik a 

Tompa-líra csillagainak (lélek)vándorlása. 

                                                 
107 TOMPA Gábor, Pastorale = T. G., Óra…, i. m., 17. (A verset a költő apjának, Tompa 

Miklósnak, Tompa László fiának ajánlja.) 
108 TOMPA Gábor, VISKY András, [felülről táncnak látszik…] = T. G., V. A., Romániai ma-

gyar négykezesek, Pécs—Bukarest, Jelenkor—Kriterion, 1994, 7. 
109 TOMPA Gábor, Intés a tükörből = T. G., Óra, árnyékok, i. m., 37. (A költő a következő-

képpen dedikálta könyvét budapesti unokatestvérének, Tompa Árpádnak és családjának: 
„Rokonok, / ezek a versek Tompa-pofonok, / melyek csattannak a Vasfüggönyön, / amely 
itt jön ki a könyökömön.”) 
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Lassú, bitang az ősz: himbálja sárgán 
a fáradt völgyön átkelő időt, 
szárnyát rebbentve borzong még a páfrány. 
a csillagok didergő csecsemők. 
 
Magányos kertek fojtó füstje szálldos,  
a látvány nem hoz újat, meglepőt, 
unott álmát alussza már a város, 
az író ír, nem110 jönnek jobb idők. 
 
Talán figyelni kéne földalatti 
zenékre, minden lassú változás 
apró jelére, ébernek maradni, 
 
míg mások alszanak, míg pályatárs, 
bolyongó csillagok reszketve égnek, 
vagy jelt adnak talányos messzeségek! 
 
(A látvány nem hoz újat)111 

 
A „pályatárs, bolyongó csillagok” Pilinszkyt idézhetik, kinél a csillag „hányód-

tatásunk íródeákja”: de társ volt kezdettől fogva egészen máig az erdélyi magyar 
versek születésének éjszakájában, éjszakáiban is. 

Mert e népbe, e (kisebbségi) sorsba, e tájra születve, e néppel, e (kisebbségi) 
sorssal, e föld rögeivel küszködőn és e küszködésben vélük elválaszthatatlanul 

                                                 
110 A vers e szava („nem”) az 1989-es Óra, árnyékok kötetben [hibásan] („így”-ként) sze-

repel. Valószínűleg a fent idézett a javított, az alkotói szándéknak megfelelő változat. Ezt 
egy a családunk tulajdonában lévő, dedikált Tompa Gábor-kötet bizonyítja, melyben a vers 
kötetben szereplő „így” szavát — több, a kötetbe kézzel bejegyzett apróbb javítása mellett 
— a költő áthúzta, „nem”-re javította, az alábbi megjegyzéssel: „ellen-cenzúra”. 

111 TOMPA Gábor, A látvány nem hoz újat = T. G., Óra..., i. m., 51. 
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egybeforrva, e (kisebbségi) lét minden ajándékával és gyötrelmével áldva 112 is 
egyetemes értékű versek vidékén járunk: „véges hazák fölött a Végtelen”113 tájain. 

 
Itt minden szépen, halkan mondható, 
itt tükröt tart a mondat, mint a tó, 
itt gyűrött égen betűk rajzanak, 
és képeskönyvben felhőt hajt a Nap, 
 

itt ágaskodnak törpe énekek, 
itt lábujjhegyre áll az ékezet, 
itt piros, fehér, sárga, barna, zöld, 
szívritmusára lélegzik a föld; 
 

itt őszi szélben lobog még a rím, 
hintázva versek száraz ágain, 
míg földet érve ellepi a hó; 
 

itt minden jégcsap olvadása fáj, 
és minden rügyben titkot tart a táj, 
mint vérző nyelv, ha megsebzi a szó. 
 

(Versek vidékén)114 
 
 

3. „Az időtlenség arcvonala”. 
A Lófürösztés és metamorfózisai az erdélyi magyar költészetben 

és képzőművészetben 
 

Vasalt paták csattognak a kavicsos parton — 
Két székely lovas jő két pár lóval a vízre — — 

                                                 
112 Átkozottság és áldottság összeforrt egy-valóságáról tanúskodnak e Megszólítások is: 

„Hazám, te áldott roncstelep, / ki béklyóidból el nem engedsz, / átkozó foglyodként tu-
dom: / nem rohadtságodért szeretlek. // Hazám, te bűvös anyanyelv, / ki szorgosan ha-
lódni készül, / nagy mocsarakban bentragadsz: / csak káromlásom húz ki végül. // Hazám, 
te éhínség-verem, / bravúros fogcsikorgatásból / épülő templomaidat / nézem a hűvös éj-
szakából. // Hazám, te földalatti gyász, / élőid áruló menetbe / sodródva tudják már: az út 
/ nem vezet fel a fellegekbe. // Hazám, te vérző ifjúság, / átlőtt sirályként a magasból, / 
iszonyú vergődésen át 6 adj nekünk életjelt magadról!” (TOMPA Gábor, Megszólítások = T. 
G., Óra…, i. m., 44.; E vers mottója — az eltávolítás poétikájaként —: „Büchner naplójából. 
Strassbourg, 1837”.) 

113 KÁDÁR Imre, Új Iliász felé = Hazahív a hűség: Romániai magyar költők vallomásai a szülő-
földről, szerk. LISZTÓCZKY László, Sepsiszentgyörgy, Castrum, 1993, 57. 

114 TOMPA Gábor, Versek vidékén = T. G., Óra…, i. m., 29–30. 



96  

Rögtön le harisnyát, inget — s már benne csubognak. 
A víz hamar az állatok szügyéig ér föl, 
Sodorná is őket, de szorulnak a térdek, 
S működnek a sarkak, fordulást követelve — 
A lovak nyúlt nyakkal engednek a parancsnak, 
Így fordulnak, megúszva, föl és le nehányszor, 
Míg egyik legény rikkant, s hetykén veti hátra: 
Szorítsad, Imre! S ez rá: Ne hagyd magad, Áron! 
S kacagnak nyersen a játszadozáshoz — 
 
Majd ezt megúnva, kiállnak a partmenti sekélybe, 
Szikkadni a napra, mely roppant fényt, hevet süt! 
Aranypor a sok csepp, megrázkódván az állat! 
Így lovukon, szinte helyükre kövülve időznek, 
Két szíjas székely, bajviselt, bús, konokarcú — 
Fölöttük madár húz, árnyvető fellegek úsznak — 
A dél még izzóbb, — ők állnak rezzenetlen 
Szoborként. Ekkor így álltak (ők vagy apáik) 
A Pruthnál is, — így a gránátszaggatta Doberdó 
Szikláin, — akár Pennsylvania gyilkos levegőjű 
Bányáiban, s álltak, ahol csak állniok kellett, 
Keserű daccal, a sorsnak szembeszegülve. 
 
S én nem tudom a sorsot, mit tartogat még ezutánra? 
E végzetes ég alatt lesz-e még öröm? 
De tudok annyit, hogy ha öröm helyett 
Tüzes mennykövek szakadnak is itt le, 
— Míg gyászosan évek százai húznak el — 
Ők örömtelenül is, ha kínba tébolyodottan: 
Itt fognak állni, örökké, — hogy Imre szorítja, 
Áron pedig… Áron nem hagyja magát! 
 

(Tompa László: Lófürösztés)115 
 

 

3. 1. „Itt fognak állni, örökké” 
Közelítési kísérletek Tompa László Lófürösztés című verséhez 

 

3. 1. 1. A Lófürösztés költője 

 
A Lófürösztés, e „hitvallás a minden vihart álló székelységről”116, „már klasszi-

kus volt befejezése pillanatában is.”117 E vers „a nehéz időkben a székely nép 

                                                 
115 A vers először az Erdélyi Helikonban jelent meg (TOMPA László, Lófürösztés, Erdélyi 

Helikon, 1932/10, 669.); kötetben pedig az Erdélyi Szépmíves Céh tízéves jubileumára ki-
adott díszkiadás-sorozat XX. köteteként napvilágot látott Ne félj! c. kötetben látott napvilá-
got (UŐ, Ne félj!: Összegyűjtött költemények, Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, [1934], 209.). 
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himnuszává vált.”118 Benne „a szülőföld természeti állandóságához hasonló tör-
ténelmi helytállástudat bontakozik ki: a közösséget megtartó erkölcsi értékek 
eredeti, már-már transzcendens szférája.”119 

Ahogy „vándorló őseink és rokonaink a seregtesteket törzsenként, nemzetsé-
genként lovaik színei szerint csoportosították és azonosították”120, úgy Tompa 
László Lófürösztés című verse is ilyen azonosító színévé, emblematikus jelévé lett 
költészetének, sőt, e művet lényegében a teljes helikoni-transzszilvanista líra 
egyik legismertebb s legszeretettebb, emblematikus verseként, e verstájak messze 
látszó hegycsúcsaként tarthatjuk számon. Aki szinte egyáltalán nem is ismeri 
Tompa László életművét, sőt, aki a korszak irodalmában sem különösebben jár-
tas, ha meghallja e nevet: „Tompa László”, mégis azonnal így felel rá: „Lófürösz-
tés”. Mert valahogy, valamiképpen, a szellemi köztudatban búvópatakként jelen-
lévő erdélyi magyar költészet rejtélyes szálain áramolva eljutott már hozzá is a hír 
a nagy székely versről.  

 „Tompa László költészetének valóban a Lófürösztés az egyik csúcsa, s ez a 
csúcs sötét ragyogásával megvilágítja az előtte és mögötte álldogáló dombokat és 
halmokat is majdnem egészen. Mintha egy fél élet öntudatlan költői tapasztalatai 
gyűltek volna fel itt.”121 És valóban. Ám ahogy igaz az, hogy minél magasabb a 
hegycsúcs, hegytársaitól „annál inkább különül borong”122 a magasságban, úgy 
igaz az is, hogy egy magas csúcs nem alakulhatott volna ki társai nélkül, s hogy a 
föld erői mozgásának ősi, nagy küzdelmében talán éppen a kisebb hegytársak se-
gítették őt a magasság felé növekedni. Így van ez a nagy székely vers, az életmű 
egészéből kitűnő költemény esetében is, hiszen Tompa László költészetét végig-
kíséri a ló-motívum, s a Lófürösztés lovai igen változatos verstájakat jártak be ad-
dig, míg elérkeztek — úgy is mondhatnánk: míg hazatértek — a Küküllő partjára. 

E verstájakat azért lehet fontos újra bejárnunk, mert bennük Tompa László is 
valamiképp „apáink arcán” jár, megidézve e lovakkal például népmeséink pogány 
hitvilágát. A Lófürösztést később saját versük, Lófürösztés-parafrázisuk pre-
textusaként felhasználó kortárs költőink vagy a verset forrásként felhasználó 
képzőművészeink pedig rájátszanak a Tompa-líra néhány, Lófürösztés előtti ló-
motívumára is. 

 
 

                                                                                                                                    
116 Tompa László ünneplése, Székely Közélet, 1943. dec. 18., 2. 
117 RÉVÉSZ Imre, Lófürösztés, Erdélyi Helikon, 1941/2, 93. 
118 KELENVÁRY János, Magányos fenyő, Képes Magyar Újság, 1974. máj. 1., 16. 
119 LÁNG Gusztáv, Egy önmeghatározás tanulságai: Jegyzetek a transzszilvanizmusról = L. G., 

Kivándorló irodalom: Kísérletek, Kolozsvár, Korunk Baráti Társaság, 1998, 12. 
120 HOPPÁL, JANKOVICS, NAGY, SZEMADÁM, Jelképtár, i. m.,198. 
121 RÉVÉSZ Imre, Lófürösztés, Erdélyi Helikon, 1941/2, 93. 
122 TOMPA László, Ádám kacag? = T. L., Éjszaki szél, i. m., 59. 


