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ADATOK TOMPA MIHÁLY ÉLETÉHEZ. 
(Befejező közlemény). 

64. 

Tompa — Szentpéteryhez. 

Kedves barátom ! 
Kaptam s köszönöm szíves soraidat ; a közlött adatnak min

denesetre használ veszem a kérdéses ügyben,1 mely majd csak jóra 
megyén már lassan. 

Csak néhány sort írok, azon reményben, — mely hogy teljesül, 
bizonyosnak veszem — hogy szombaton este vagyis 9-én meglátlak. 
Kell-e mondanom : hogy szívünkből szívesen látunk. Mariássy Mórt 
is szeretem tudod; de — őszintén szólva «— hogy csak magad térsz 
be hozzám szállásra, vagy hálásra egyért azért jó : mert bizalmasan, 
tanú nélkül lehetünk ketten ; másért azért, mert az iszonyú takar
mány-Ínségben, — mely a hatodik évre már itt türhetlenné lett — 
nem tudnék mit vetni lovai szájába ; s még oly őszinte bizalmas
sággal el se mondhatnám neki, mint ime neked, ki bizonyosan nem 
értesz félre s azért teljes bátorsággal hajtatsz be szegény udvaromba. 
Ö, igen nagy zavarba hozna, azt nem tagadhatom, sőt igen kérlek : 
hogy ha valami olyas készülne : ügyesen, okosan, tapintatosan gátold 
meg, mert igazán halálos confusióba hozna. Rád és marhádra termé
szetesen ez nem áll. 

• 

Ergo a viszontlátásra ! 
Hanva, mart. 2. 1867. hív barátod 

Tompa Mihály. 

U. i. Ha szükséged nincs már rá : a nagy szótárt 2 hozd haza. 
Kedveseidet tiszteljük. 

Külczím : Nagy tisztele tű Szentpétery Sámuel ref. Lelkész urnák. 
Pelsűczön. 

65. 

Tompa — Szentpéteryhez. 

Édes barátom ! 
Szombaton estére nem érkeztetek el. Elmenvén azon levelem, 

melyben a lovaktóli fázásomat bizalmasan megírtam, gondolkod-

1 Valószínűleg az 1867 febr. 28-án írt levelére kapott válaszra czéloz. 2 T. i. a Czuczor—Fogarasi-félét, melyről 1866 decz. 4-én írott leve
lében is szó van. 
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tarn : valyon magadat is nem akadályozlak vagy foglak-e meg az 
idejövetelben ? mi nagy kár lenne, mert szépen kibeszélgettük volna 
magunkat. Bizonyosan ugy van a dolog, hogy ti egy szekéren utaztok, 
mit én azóta gondoltam meg. Most is azt mondom, hogy 3—4 uri 
lovat el nem láthattam volna, de igen sajnálom mégis, hogy így 
történt. S hogy nem értettél s magyaráztál magadra és saját alkal
madra nézve félre : azt legyen szabad hinnem ; mert az ellenkezője, 
csakugyan utolsó volna. 

Minden esetre az egész dolog hogy' s mint történtéről tudósíts, 
oly őszintén, mint én neked írtam. 

Isten áldjon meg kedveseiddel! 
Hanva, mart 10. 1867. 

66. 

Tompa — Szentpéteryhez. 

Kedves barátom ! 
Az elmúlt pár napon elmélkedésem tárgya, tennapelőtti beszél

getésünk volt, mely egyszerre rósz és jó hatást tett rám. Nem volt 
ugyan újság előttem gondolkodásod, érzésed, gyanítottam sőt tudtam 
mindent; de ily egyenesen és őszintén csak a mondott alkalommal 
nyilvánulván : elszomorított az a meggyőződés : hogy minnyájunkra 
a kiábrándulás vár, hogy mint a fa ősszel: az élet is végre elhullatja 
gazdag lombjait. De jó hatást tett rám két férfiú beszélgetése, mely 
komoly tárgyak felett, őszintén, indulat s epe nélkül folyt, s hangja 
az ablakig se hallott el. 

A kertben, mikor oda bejöttél, Orbánnal épen arról beszél
tünk ; elmondván neki az elébbieket, hivatkoztam azok sok, kettőnk, 
sokunk között otthon és másutt történt nyilatkozatokra, melyeket 
rólad s felőled mi — a traktus legrakonczátlanabb két embere — 
tettünk ; igazat adva nekünk a[z] egyházi közvélemény s legderekabb 
tagjai annak, melyekkel bárki is meg lehetett volna elégedve, me
lyeket itt szemedben ismételni: gyermekes volna. Ö* fanyarán el
mosolyodott, mondván : beh balgatag vagy ! hát mit vársz az 
életben ! ! 

Discursusunkra visszatérve: azt be nem végezhettük, a 
mint tudod, mert ránk jött valaki s gyűlés ideje is jelen volt, 
pedig én még mondani akartam valamit. Engedd elmondanom 
itt s így. 

Kedves Sámuelem ! Más a te szíved sebe, vagy ennek alapoka, 
az t. i. hogy előtted engem Esperesnek választottak. Lehetetlen 
ellenmondanod s el nem fogadnod ezt. Miért ? Mert százszor, s min
den lehető alkalommal ki mondottad azt magad is, társalgási s nyil-

őszinte barátod 
Tompa Mihály. 
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vános alkalommal, levélben s mindenkép. Mondtad papoknak, 
másoknak s mindenkinek. Közönséges, ügyes bajos embere
ket hozzám utasítál így: Menjenek Tompához, ő az igazi Esperes, 
én csak helyettes vagyok! írtad nekem magamnak levélben, a 
szútori gyűlésen kijelentetted, hogy lemondasz, mert i-ször . . . 
2-or . . . 3-or: nem a közbizalom választott. Ez a napnál világo
sabb dolog. 

Igaz, engem választottak, de kerestem, korteskedtem-e ? Az 
örök Istenre : nem ! Emlékezzél Darvas Pálnál tett határozott nyi-
latkozatomra ; Semmi szín alatt nem leszek Esperes, te leszesz, tanulj 
németül. Való-e ez ? Igaz, hogy előre nem mosdottam tőle, s nem 
szóltam le magamat, mert az lehetetlen is ; azt mondhatta volna bárki 
okosan és jogosan : hát mit hárítgat az Űr magáról, hiszen még semmi 
sincs, tán nem is lesz. Hagytam menni a dolgokat sértett büszke
ségből is, midőn olyan Katona Pál-féle emberek feltartott nyakkal 
s fejjel így nyilatkoztak: Megmutatjuk, hogy nem lesz Tompa 
esperes ! Meg Uraim ! lássuk hát ! Engedtem továbbá ambitióból; 
(íme lásd az őszinte embert !). tetszett s hízelgett nekem : hogy 
Esperesnek választattam, bár, tenni semmi szín alatt nem volt 
szándékom. 

— Édes Sámuelem ! te szereted a magasabb látpontokat, mél
tányold a jövőt. Nekem talán lesz holtom után valami élettörténe-
tecském; tetszenék-e neked, ha ez jegyeztetnék fel: kora hit- és tiszt
társai annyira se nézték : hogy Esperesnek választották volna. (íme 
most lásd bennem a hiú s kevély embert !) 

Igen, de a kor és sorozat szerént, — mint a katonáknál •— 
idősebb, régebben szolgáló s érdemesebb állott előttem. Igaz ; de 
én nem kormányozhattam a dolgok menetét s fej lését ; ha rajtam áll: 
bizonynyal teszem. 

Kedves barátom ! It t az ok, a valódi seb, mely fájt neked. 
Tudom : hogy nem gyűlölsz, mert annak semmi tekintetben tárgya 
nem lehetek ; s becsületes, nemes lelked képtelen arra: hogy valakit 
gyűlöljön ; sőt szeretni is tör ekedéi szívesen, de fel nem menthetsz 
sehogy se ; a mi történt, választatásom szálka - volt szemedben ; kő 
gyomrodban, melyet kivetni nem voltál képes ; bűnös nem vagyok, 
nem vétettem ellened soha gondolatban sem, de van egy önkény telén, 
akartalan, eredendő bűnöm : létezésem, hogy existáltam, hogy utadba 
dobott a sors, a választás idejében. Ez minden ; ne nézz, ne nyúlj 
se jobbra, se balra, ez az egyetlen ok ; ez keserítette el szájad ízét, ez 
teremtette veled hivatalod vitele alatt, a valóságban, a közvéleményben 
soha nem létező, nem is született árny-képeket. Czáfold, hazudtold 
meg állításaimat, nem tollal, hanem saját magad, öntudatod előtt, 
midőn est ve lefekszel, imádságod elvégzed s a gyertyát eloltod ; 
ha meg lesznek azok czáfolva : én szívesen s örömmel megadom 
magam. 

Különben kinyilatkoztatom: hogy irántad való eddigi érzé
semen nem esett legkisebb változás sem ; hátra levő kevés napjaim 
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ban is az leszek: ki eddig s mindig voltam. Nincs időm többé nehez-
telésre, versenygésre. Az egészben, ítélet nélkül az egyénre/ benned, 
bennem, mindnyájunkban az embert látom, ki gyarló. 

Isten áldjon meg ! 
Hanva, május 2. 1867. 

őszinte barátod 
Tompa Mihály. 

[Ez az ívrét alakú levél borítékba volt helyezve, de a boríték ma 
már hiányzik.] 

67. 

Szentpétery — Tompához, 

Édes Barátom ! 
A' Magyar nyelv szótárának V-ik füzetét ide mellékelve kö

szönettel haza küldöm. Igen sajnálom, hogy sarka el szakadt, de 
végre is sajnálkozásom a' meg lett dolgot meg nem letté nem teheti. 
Azt azonban készséggel meg ígérem, hogy ha ízlésed, 's a' többi 
füzetekhez alkalmazottan be kötteted : én ezért a' kötés árt szívesen 
meg fizetem. 

A' minapi leveledre leg illetékesebb válasz volna ugyan a1 

hallgatás : azomban az irántad való soha nem színlett, mindig valódi 
tisztelet és szeretetem, valamint saját ártatlanságom tudatában, pár 
sort rólla még is írok. — Vegyed tehát tudomásul, hogy a' vád, 
melylyel engemet most már másodszor versz arczúl, hamis, és 
sérelem az én egyik leg főbb kincsem : mélységes fenekéig tiszta, 
becsületes és alázatos lelkem nemessége ellen. Költő király vagy, 
élő a' dicsősség magas régiójában, mint az eget érő büszke Kárpát 
egyik csúcsa : azt csudálnám, ha a. szerény dombok tiedtől el ütő 
világát mindenben tisztán át érzenéd. — Igén, ott a hol senki nem 
lát, úgy mint a' világ előtt itt lent, és fent is egykor az örök Isten 
előtt mondom, 's Te magad is meg fogod látni, hogy ama te tőled 
képzelt kő nincs meg az én gyomromban, hogy az én vissza lépésem 
okai tiszták, becsületesek és igazak. És ha ezen, teljes egész életemmel 
igazolt, ismételt valóság ellenére, Te, mint a' régi híres el fogúit, 
egy személyben vádló és bíró Fő pap, igaztalanul rám fogott állí
tásod mellett maradsz ; azzal vígasztalom magam, hogy a' szín arany-
sárba taposva is arany marad. De van más vígasztalásom is. Mi előtt 
íme vád leveled fel bontottam, remegtem nem attól a' mi ebben 
van, hanem attól a' miről hittem, hogy lessz benne, holott sze
rencsémre nints. Te itt a' multat feszegeted, mellynek nem kell már 
köpönyeg, a' nélkül, hogy a' jövőről szóllanál. Ezt köszönöm. Most, 
hogy — mitől Isten óvjon — parányi ki[s] egyházi világunkban 
történhető változás esetére, közöttünk hihetőleg, egyedül Te, meg 
találhattad volna annak a' kúltsát, hogy ha végre is más nem akad, 
én lehetővé lettem volna ; ezt sejtettem róllad, ki akarva, nem 
akarva, mig mozgasz Deákja vagy megyénknek, 's így leg inkább 
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felelős azért a' mi történik és nem történik. — Hogy e' részem
ről komolyan félt sakk húzástól meg kíméltél, e' helyett jobbra balra 
pofon versz gyanúsításoddal, s a t : ezt én diplomaticus nyelven 
úgy értem, mint meg bélyegeztetést a' párt főtől, ki — egyébként 
az által malmomra hajtván a' vizet, oda munkál, hogy mindenkorra 
köz ember maradjak. Meg jegyzem magamnak igen jól ezt a' dolgot 
's biztosítalak rólla, hogy azon magasb hivatallal, mellyet én — nem 
mint Te állítod dicsősség és hiúságért viseltem és hagytam oda, 
hanem viseltem igaz papi buzgóságból Isten és egyházunk eránti 
szeretetből, kész szolgálat és kötelességből, és elhagytam személyes 
erőtlenkedés, családi fontos körülmények, és azért is, mert az én 
pártom kitűnőbb tagjai, részint el hagytak valósággal, részint be 
jelentették — mint különösen Te magad is — hogy ott hagynak 
a' faképnél, a' mi nem más, mint alkotmányos nyelven bizalmatlanság 
a ministernek : mire megint más felelete becsületes embernek nem 
lehet, mint le mondás. biztosítalak rólla, hogy azon magasb hiva
tallal örökre meg elégedtem. Boldog vagyok kis menyországomban 
e' nélkül, 's ha mi külső bajom van olykor, most is csak annak u tó 
fájdalma, mit csendesen el visz a' víz. 

Isten vélled és szeretve tisztelt kedves jó feleségeddel 

hü barátod 
Szentpétery Sámuel. 

[E levélen, az első lap felső jobb sarkában »Pelsőcz 1867 máj. 29.6 
keltezés olvasható ; de Tompának itt közölt következő leveléből (miután 
abban ő részleteket idéz Szentpéterynek eme leveléből) : bizonyos, hogy 
ez a válasz Tompának 1867 május 2-ikáról keltezett levelére s előbb íra
tott, mint a most következő levél. Az említett keltezést nem a levél írása
kor, hanem később írhatta Szentpétery a levélre (a mely első szövegezés),. 
mikor már nem tudta biztosan, mikor írta azt. A hosszában összehajtott 
ív külső lapján, alul, e czímzés áll: »Nagytiszteletű Tompa Mihály úrnak 
Hanva«,] 

Tompa — Szentpéteryhez. 

Édes barátom ! 
Ne csináljon nálad rósz vért levelem látása ; nem a vita foly

tatása ez, csak azt akarom tudomásodra hozni: hogy a füzetet meg
kaptam, melynek megrongyollott sárgán [sarkán helyett] nem érdemes 
sajnálkoznod s kártérítést ajánlanod, mert a mint veszem észre, 
nagyobb dolog is rongyolló-félben van közöttünk. Őszintén, lel
kemre mondom, hogy sajnálnám, sőt fájlalnám azt ; mely nyilat
kozatomat elfogadni vagy elvetni egészen rajtad áll. Igaz, hogy 
Tornallyán történt discursusunk után, megmozdult gyomromban 
a Radnóton elnyeletett s megemészteni nem bírt kő, mert hiába, 
nincs olyan emésztési szervem, mint a boldog strucznak, s nem taga
dom, hogy, kivált ez iszonyú betegség, izgatottság is hozzá járulván,— 
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tán élesebb, vastagabb voltam a modorban s színezésben, mint 
kellett volna, de a sejteni-akarásnak árnya is távol volt tőlem; 
adatokra hivatkoztam az igaz, de épen azért gyanúsítással, rágalom
mal, szándékos megbántással magamat nem vádolhatom. 

Azonban elég, nehogy abba essem, mit kerülni akarok: a vála
szolás- és vitázásba. 

Leveledre tehát nem válaszolhatok, mert 
i-ör Egy részét, onnan, hol így kezded : remegtem felbontani ; 

félvén, nem attól, mi benne van, hanem a mit benne lenni véltem sat, 
sat. sat. nem értem, becsületem- és Istenemre mondom, bármint törjem 
fejemet, nem értem, nem érthetem. Mitől féltél édes Samukám az 
Isten áldjon meg ! hiszen én nem vittem még annyira : hogy leve
lembe gyilkoló port rejtsek, melynek ereje a levélfelnyitót megöli. 
Állítod elébb : hogy levelemben pofozlak, arczúl verlek gyanúsítással 
— mit tagadok — s még rosszabbtól is féltél! ? Ez talány, melynek 
Oedipusa lenni nem bírok. 

2-or Nem felelhetek leveledre a benne levő gúny miatt, mely 
több kifejezésben, mint pártfő, magas bérez, egyházmegye Deákja sat. 
előfordul. Mindenkinek megengedem, hogy rosznak tartson, de azt„ 
hogy tudatlannak, együgyűnek, senkinek se. Édes Samukám, úgy 
nézek-e én ki, hogy az ilyet ne értsem ? ! azonban visszonozni nem; 
fogom. 

3-or Nem felelhetek azért sem, mert ha én a hangot annyival 
élesítem, magasítom, mint te jelen soraidban az enyémre cselekszed,, 
azután te ismét fölebb hágsz, én az emberi gyarlóság szerint megint 
fölebb : mire ? hova fog ez vezetni ? ! Nem édes Samukám. múljék 
el tőlünk e pohár. 

Két ember eshetik meghasonlásba, válhatnak egymásra nézve 
idegenekké, utaik külön szakadhatnak ; de nagy kár : ha e meg
szakadást — melyben mindig bizonyos tragicum van — férfiasság, 
nyugodt széllyelválás nem jellemzi, sőt ellenkezőleg a perpatvarral, 
kölcsö[nös] szemrehányás- és recriminatiókkal esik meg. Ettől félek 
s ezt akarom kerülni. Mindkettőnk meg van győződve : hogy igaza 
van ; lehet hogy ez sokban, a részletekben áll is ; de ki bírna mégis 
igaz bíró lenni itt? Hagyjuk meg hitében egymást. Én nem rágal
maztalak, sérteni nem akartalak, neked úgy tetszik: hogy tettem. 
Te egészen fedhetlennek tartod ez ügyben magadat s engem sérte-
getőnek tartasz : nekem ugy tetszik : hogy nem úgy van. Engedjük 
egymást megfőni saját levében. Ismétlem: hogy sajnálom ; de 
fátum, mely ellen küzdeni egyikünknek, senkinek sincs hatal
mában. 

Isten vezéreljen s áldjon meg! 

Hanva, május 3. 1867. 
őszinte barátod 
Tompa Mihály. 
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69. 
Tompa — Szentpéteryhez. 

Kedves barátom ! 
Bizonyos fatális esemény miatt rögtön el kellett főzőnénket 

s szolgálónkat bocsátani. Ágyban fekvő szegény nőm kéri tisztelt 
nődet: hogy ha olyan személyeket tudna vagy hallana : legyen szíves 
tudtul adni nekünk. 

Hanva, jul. 7. 1867. őszinte barátod 
Tompa Mihály. 

Jegyzés : Szolgáló már van, csak főzöné kellene. 
Külczím ; Nagytiszteletű tudós Szentpétery Sámuel ref. Lelkész 

orrnak Pelsőczön. , 
70. 

Tompa — Szentpéteryhez. 

Kedves barátom ! 
Ma, vasárnap reggel akartam magam Hozzátok menni s a 

főzőnének valóval is végezni ; de a lovam lába kigyűlt, várni kell 
utána 2—3-ad napot. Az asszonyt bíztasd, tartóztasd, elmondván 
neki egyenesen az esetet, s még e héten okvetlen ott leszek. 

Mindnyájunk szíves ölelését mindnyáj ótoknak ! 
Hanva, jul. 14. 1687. 

szerető barátod 
Tompa Mihály. 

Külczím : Nagytiszteletű Szentpéteyy Sámuel ref. Lelkész urnák. 
Pelsőczön. 

71-
Tompa — Szentpéteryhez. 

Kedves barátom ! 
Akár hétfőn, akár kedden, vagy bármikor jösz Méhibe s nekünk 

valami personát hozasz : igen kérlek következőleg intézkedni: fogadj 
fel Méhiben egy szekerest, talán feleseid valamelyike is megteszi, az 
én rovásomra, mit később neked lerovok s küldd át a nőt ; megvárván 
Méhiben míg Hanváról visszatér, ha tán nem maradna ott, vagy mig 
az üres szekér megtér ; így, bár egy kis költségembe kerül, legrövi
debben s könnyebben átesem a dolgon. Igen kérlek, tedd meg ezt, 
mert lovam lába mindig rosszabbul volt már haza felé ; Hanván 
pedig aranyért se kapunk szekerest. A rózsagallyakat is — ha elébb 
nem — akkor küldöm, mert bajos találomra lerontani. Igen kérlek 
kedves Sámuelem ezekre. Csak el ne menj, míg Hanváról fordulat 
nem leend. Különben én reggel is átküldők. 

Csókollak ! 
Méhi, vasárnap este. igaz híved 

Tompa Mihály. 
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Hétfőn reggel. Ismét i t t vagyok azon reményben, hogy már i t t 
talállak. Jó idő van pedig. Tennap a fejemet vesztettem el nálatok. 
Az a temérdek nép ! egész országos vásár ! Cselédetek megbetegűlt ; 
kedves családod az előtti este érkezett. Nem így szeretnék én veletek 
lenni. Ott voltam s okosan még se végeztem. 

A második nő, a ki nálad volt, Borstörőné, lakott Hanván, jót 
mondanak róla ; csak az a kérdés : hány s mily korú gyermeke van ? 
Egyik egyet, másik 3—4-et mond, s kell-e még neki rólok gondos
kodni, vele Hanvára egy se jöhet. Ennek kell igen utána járni. Azután, 
akár egyik, akár másik jön, ezeket értesd meg vele előre : házunk 
szegény ház, ő lesz s egy belső leány ; a főzőnének ezeket kell t e n n i : 
főzni, sütni, fejni, szappanozni és vasalni s együtt fel is mosakodni, 
a szobát kitiszittani együtt. Ezeket értsék meg s csak úgy jőjenek, 
Igen kérlek, tar tsd meg ezt a levelet s olvasd fel nekik. Hozd el akár 
egyiket, akár másikat, az az a Zakhar tanár testvérét, vagy Bors-
törőnét válogatás nélkül. Ismét kérlek. Nyomorult helyzetben va
gyunk. Csókollak. Levelemet el ne vesd. Az oltó ágak várnak, szépek. 
Rósz sálomat ot t hagytam. 

barátod 
Miska. 

Külczím : Nagytiszt. Szentpétery Sámuel úrnak Méhi. 
[A levél mindkét része czeruzával van írva. Az év, hó és nap nincs 

rájegyezve, de értelméből kétségtelen, hogy a sorrendben ez a hely 
illeti meg.] 

72. 

Tompa — Szentpétery hez. 

Kedves bará tom ! 
Sajnáljuk veszteségteket, fá jdalmatokat ; de hát ilyen az é le t ! 

Veszítünk, szenvedünk ! Bizony mi is elég bajban vagyunk. Ara
tásunk meg volt szintúgy ; t iszta búzánk semmivé lett . 

ördög vigye el azokat a nőket, nem csak nem jöttek, de miat-
tok egyet már elszalasztottunk ; nem akar tuk ugyanis a veletek 
folytatott dolgot megzavarni, elbocsátottuk. Se innen, se onnan. 

Egy hi tvány sál-kendőmet ot t feledtem a káplán-szobában. 
Kértelek, hogy hoznád el. Ismét kérlek küldd el adandó alkalommal 
Békihez Kövecsesre, de kösd papírba, hogy a ki hozza : ne lássa, 
hogy rongyot hoz. 

Csókolunk benneteket ! 
Putnok, jul. 20. 1867. 

igaz híved 
Tompa Mihály. 

Külczím : Nagy tiszteletű Szentpétery Sámuel ref. Lelkész urnák 
tisztelettel Pelsőczön. 
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• 73-
Tompa — Szentpéteryhez. 

Édes barátom! 
Nem tudom ; ha tennap Putnokon nagy sebtiben írt válaszomba 

beletettem-e : hogy ha tisztelt kedves nőd hall valami asszonyt: 
utasítsa hozzánk ? Minden esetre igen kérem arra. 

Most ugyan már, majd nem is sütünk, főzünk ; mert itt is úgy 
van : mint Méhiből vagy Méhiről írod : a gyönyörű áldást elvette 
három hő nap. Patientia ! 

Ne feledkezzél meg arról a rósz sál-kendőmről. 
Szívesen üdvözlünk mindnyájan, mindnyájatokat ! 
Hanva, jul 21. 1867. 

szerető híved 
Tompa Mihály 

Külczim : Nagytiszteletű Szentpétery Sámuel ref. Lelkész úrnak 
tiszt. Pelsőczön. 

74-
Tompa — Szentpéteryhez. 

Kedves barátom ! 
Csakugyan tőletek s általatok kellett ki-kerűlni a még mind

eddig nélkülözött főzőnének. Igen szívesen köszönjük gondoskodás-
tokát és szívességieket. Csak már ez is hátat ne fordítana, mint az 
otrokocsi s más. Csütörtökön ígérkezett, hogy eljön. Resteltük 
kérdezni: nincs-e gyermeke ? de tán nincs. Aztán új évig már, ha 
volna is, nem a világ. Igen-igen sajnálom : hogy itthon nem voltam, 
midőn nálunk voltál ; de a manó bajt szerzett, azt kellett végez
nünk. Szívünkből csókolunk minnyájan, minnyájátokat ! 

Hanva, jul. 30. 1867. 
szerető igaz barátod 

Tompa Mihály. 
Külczim : Nagytiszteletű Szentpétery Sámuel ref. Lelkész urnák, 

barátságos tisztelettel. Pelsőczön. 

75-
Tompa — Orbán Ferenczhez. 

Édes barátom ! 
Köszönöm szívességedet. Kaptam mindent a te folytonosan 

helyes, és szögfejét ütő észrevételeiddel. 
Azonban, a körlevél azt mondja : hogy a superintendensi hivatal 

által jött, s leveled végén magam is említed : hogy a superintendentián 
tárgyaltatván : a mindentváró Ádámok bevallásra szavaztak, így hát 
közelebbi tudomásod is van a dologról. Itt aztán homályos előttem, 
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hogy azt mondod : mi a sufterintendens s általa az esperes utasításához 
vagyunk kötelesek tartani magunkat. Különben a dolog érdemére nézve., 
tanácsodat követem. 

Bizony most ne jőjetek ; Miskolczról Lévay és Horváth Lajos 
készültek hozzám ; nekik is ezt írtam. 

Szegény Majomi Józsi! Hát természetes, hogy nem emlékeztem 
róla, mert én semmit, egy árva szót se hallottam állapota felől; 
most értesülök soraidból. Hja, barátom ! labuntur bizony! te is 
panaszkodol, ő is . . . én is . . . és még annyi velünk egykorúak vagyunk 
így. »Pusztulunk, veszünk.« 

A lap itt-maradásának magam vagyok az oka. Már Putnokon 
van Palóczyéknál; a postástokat utasítsd. 

Hát az Olaj ágat olvasod-e ? Várom felőle szokott egyenes és 
szigorú ítéletedet. Vagy már hallgatásod is ilyes valami ? 

Isten áldjon meg! 
Hanva, jul. 31. 1867. 

szerető barátod 
Tompa Mihály. 

Külczím: Orbán Ferencz ref. Lelkésznek Ragályon. 

76. 

Tompa — Szentpéteryhez. 
Kedves barátom ! 

Dolgunkban történt, ismételt szívességieket, fáradozástokat, 
vesződségteket szívesen köszönjük ; úgy látszik : maga a sors nem 
akarja : hogy sükere s gyümölcse legyen. 

Fatumunkhoz még mindig bizonyos gúny járul. Ez a legköze
lebbi semmirevaló idejött, mindent eléje adtunk, mindenre ajánlotta 
magát ; a mit kért, megígértük, előpénzt kapott s a szekeret csötör-
tökre határoztuk ; ezt elhazudta, s pénteket monda már most. Itt 
azt állította, hogy semmi gyermeke nincs, idezárt levelében már 
árváiról beszél. Azután, szekerem elindul csötörtökön, az alatt kül
dött embere ide jön ; akkor a ti sürgetéstek következtében elindul, 
emberét találja Kirábyinál, ott leszáll s visszamégyen. Megérdem-
lené megcsapatni a bestia lelke, vagy szekérbéremet jól megfizet
tetni vele ; azonban ti egy lépést se fáradjatok. Elég, sőt sok volt 
ennyi is. Nyomorék állapotban vagyunk, folyvást betegek mind 
s vesződünk az élettel. 

Isten legyen veletek ! 
Hanva, aug. 4. 1867. szerető híved 

Tompa Mihály. 
U. i. írtam neked akkor is, ha el nem sikkasztották czédulá-

mat az emberrel. 
Külczím : Nagytiszteletű Szentpétery Sámuel ref. Lelkész urnák, 

barátilag. Pelsőczön. 
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77-
Tompa — Szentpéteryhez. 

Kedves barátom! 
Szegény feleségemnek — ki 4 hó óta nem mozdult székéről 

meg — gyógyulása már teljesen bizonyos ; legyen hála Istennek E 
de még egy lépést se tett. Helyette én írok, ki azóta roszúl lettem 
ismét és recidiv áztam, sept 22. leszédültem a szószékből s azóta csak 
lélekző hulla vagyok. 

Feleségem kérdi: nem szerezhetnétek-e ott neki egy véka érett 
szilvát lekvárnak ? Ha igen : Irén * majd elmenne hozzátok a jövő 
héten s elhozná ; de az a baj : hogy hétfőn kedden vásár lesz ; a hét 
végén mehetne csak. Bajos dolog ez oly messziről! azonban próba 
szerencse. Még ezt a levelet se tudom : ki viszi el s viszi-e vagy se ? 
Szombaton még választókat is vehetnők. 

Csókolunk benneteket ! 
Hanva, oct 17. 1867. szerető barátod 

Tompa Mihály. 
írd meg: kaphatnátok-e ? van-e remény s mikor tájban ? Érzem : 

hogy bolondság ez az egész dolog, de írok, mert ez a szegény asszony 
akarja. Hát szép almát lehetne-e kapni egy füst alatt, szintúgy 1 
vékát ? 

Külczím: Nagytiszteletű Szentpétery Sámuel urnák tisztelettel 
Pelsőczön. 

78. 
Tompa — Szentpéteryhez. 

Kedves barátom ! 
Szerencsém volt tennap Rimaszombatban kedves családoddal 

találkozni s miután egy dolgot elfeledtem megkérdezni tőlök : írtam 
neked Soos Miklósnál 2 oly írói instrumentummal, milyet még nem 
láttam ; kérvén tőled, hogy írd meg a mit a káposzta felől tudni 
akarok. 

Most Hanváról megújítom kérésemet, hogy t. i. ne írj egy szót 
se ; eligazítják azt itt Putnokon az asszonyok, úgyis vásár leend a 
jövő hétfőn, kedden. Most is bajod volt a szilva miatt velünk, ezt 
tehát, határozottan kérlek : hagyjuk abba. Kérlek, legyen így. 

Csókollak és családodat tisztelem. 
Hanva, oct 13. 1867. szerető barátod 

Tompa Mihály. 
Külczím : Nagytiszteletű Szentpétery Sámuel ref. Lelkész urnák 

tisztelettel. Pelsőczön. 
1 Lévai Irén (Csizy Jánosné) Tompának gyámleánya (Tompáné 

egyik testvérének : Amáliának, Borbély Lévai Miklós feleségének leánya), 
javai egy részének örököse, kit 1858-ban, Géza fióknak halála (1857 okt. 
23.) után hívtak magukhoz. Férje : Csizy János Tompa utóda lett a 
hanvai papságban. (Erd. Múzeum. 1Q03. 267. lap.) 

a Rimaszombati ref. lelkész. 
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79-
Tompa — Szentpéteryhez. 

Kedves barátom ! 
A ki a szerencsétlenekkel érintkezik, magának is szenvednie 

kell, ha egyebet nem: nyűgöt és alkalmatlanságot. 
így vagytok ti velünk, ki szüntelen nyüstölünk rajtatok ; most 

valamire kérünk, majd revocalunk sat. sat. Légy nyugott azonban ; 
ez a lankadásnak indult toll, nem sokáig csinál már galibákat. Egy 
idő óta igen roszúl, sőt nagy beteg vagyok. 

Vásár első napján hírűi hozták: Mintha tisztelt kedves nőd is 
ott lett volna ; húgom tehát készült: hogy részint dolgai végzésére, 
részint hogy láthassa, ha még 2-od napján is ott lenne, Putnokra 
menjen ; de az eső meggátolta. 

Én írok hát pár sort. Irén valamikor minden esetre el- és íel-
megyen hozzátok, hogy meglátogasson benneteket is ; szerezzetek 
nekem akkorra ha lehet egy véka savanyú, sóvári, télre eltehető, 
kemény, ép almát. 

Gondolom ott van az a volt dubucsányi tanító Kis Antal leánya, 
tán Kis Lidia, ki jövőre hozzánk ígérkezett; valami rokonánál 
mulat ott. Mit tudtok, mit hallotok felőle ? A húgomnak azzal is 
beszélni kell, ha még addig ott mulatna. 

Szegény feleségem még most se jár. Nehezen erősödnek, bár 
tökéletesen begyógyultak lábai ; azaz Isten bocsássa bűnömet, csak 
egyik fájt, de az is iszonyú volt. 

Mint említem : én alkalmasint a végét járom e nyomornak és. 
szenvedésnek. Megnyugszom Isten akaratján. Sőt óhajtom a pihenést. 

Szívesen ölelünk s üdvözlünk minnyájan, mindnyájatokat ! 
Hanva, oct 29. 1867. 

igazán szerető barátod 
Tompa Mihály: 

Külczím : Nagytiszteletü tudós Szentpétery Sámuel ref. Lelkész urnák, 
barátilag. Pelsőczön. 

80. 

Tompa — Szentpéteryhez. 
Kedves barátom ! 

Régen mondom s most ismétlem : hogy megöllek benneteket a 
levelezéssel. Ne félj, rövid lesz. Most írott levelemben, hol az almára 
kértem fel tisztelt kedves nődet: elfeledtem a fél véka aszú szilva 
megvételére is — majd annak idejében — felkérni, becses ígérete 
szerint is. Isten veletek ! 

[Hanva, oct. 29. 1867.] 
nyomorult beteg barátod 

Tompa Mihály. 
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8l. 

Tompa — Szentpéteryhez. 

Kedves barátom ! 
Egyet, kedves családodtól megkérdeni elfeledtem. Lehet-e 

nálatok káposztát kapni s hogy adnak ioo-at vagy annyit, mennyi
ből egy hordóval lesz ? és mikor lehetne érette küldeni ? Légy 
szíves rögtön tudósítani. 

[Rimaszombat oct. 30. 1867.] igaz hű barátod 
Tompa Mihály. 

Külczím: Nagytiszteletű Szentpétery Sámuel ref. lelkész urnák-
Pelsöczön bérmentve. 

• 

82. 

Tompa — Szentpéteryhez. 
Kedves barátom ! 

A méreg majd megeszen s a guta majd megüt részint saját 
bolondságom, részint a sors gazsága miatt. Mindig bizgatlak, hábor
gatlak benneteket. így történt a legközelebbi eset: Rimaszombat
ban írok a káposzta miatt tennap ; s elmondván itthon, jól kikapok 
érette : hogy minek az ilyennel terhelni benneteket. Igaz. írok hát 
ismét s megmásítom ma. Ama levelemet kapod, ezt nem. Válaszod 
már oct. 25. Putnokon volt, én kapom 30-án. íme itt van a sors 
komiszsága. Felültettelek — bár nem akarva — a káposztával, mert 
már vettek Putnokon. 

A levelekhez, melyekkel öllek benneteket: hadd járuljon még 
ez az egy, az utolsó. Irén készül s el is megyén, mihelyt mehet, nem 
sokára hozzátok. Két kérésem : a félvéka aszú és egy véka savanyú, 
sóvári tartható alma, nem vonaíik vissza; ha addig nem lehet is, 
míg Irén oda megyén : később mindig jó lesz. 

Eszem a lelketeket, ne ítéljetek el. Mi folyvást zavarban va
gyunk. Szegény nőm még most se jár; magam közel vagyok az 
utoljához. 

Szívesen ölelünk mindannyian mindnyájatokat ! 
Hanva, oct. utolsó napján 1867 

őszinte barátod 
Tompa Mihály. 

U. i. Ha alkalom leend : kérlek egyről kimerítőleg értesíteni 
légy szíves ; nevezetesen : 

Van-e joga bármelyik papnak, bárminő tartalmú levélre ráírni : 
hogy hivatalos és a postán bérmentetlenűl elküldeni ? Van-e erre 
országos vagy papi határozat privat papok részére ? légy szíves ki
merítőleg válaszolni ; mert vita tárgya itt. A felsőség vagy a posta
tisztség engedné-e ha tudná ? 

Külczím : Nagytiszteletű Szentpétery Sámuel ref. Lelkész úrnak 
barátilag. PelsŐczön. 
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83. 
Tompa — Szentpéteryhez. 

Kedves barátom ! 
A feleségem mondja : hogy hozzátok ír ; ő bizonyosan jobban 

el tudja mondani, mit mindketten írni akarunk s mindnyájan ér
zünk. Az az: köszönjük szívességieket! Nekem már csak az ilyen 
gyümölcsféle lesz táplálékom, zöldség, alma, szilva, befőtt, gyümölcs 
sat. Ez is a természethez közelítés, midőn gyors léptekkel közelítek 
visszatérni hozzá. 

Irén említé: hogy az aszú szilváról is volt szó. Ha jó móddal 
nyilvános piaczon, vásáron vagy termesztő magánosnál kaphattok, 
vegyetek, azt hiszem egy negyedrészt. De úgy ne, mint én tavaly, 
vagyis inkább egy megbízottam, a boltból 30 krért itczéjét; így 
inkább korpacziberét eszünk. 

Isten áldása rajtatok egyetemesen ! 
Hanva, nov 13. 1867 

hív barátod 
Tompa Mihály. 

[Czímzés hiányzik.] 

84. 
Szentpétery — Tompához. 

Pelsőcz, 1867 nov. 22. 
Szeretett Kedves Barátom Mihály. 

Sajátságos az : két ellenkező hit és meggyőződés találkozása, 
baj vívása az életben. Diplomaticus bölcsek, milliók lehetnek az 
egyik oldalon hatalom és tekintélytől gyámolítva : a' másikon pedig 
egy szál igénytelen ember: 's nem ritkán még is •— véget vetni a' 
pörnek az utolsónak ád igazat az utolsó ítélet. Gondolj Lutherre és 
Galileire. 

Tegnap óta — mikor véled és kedvesiddel én rám nézve feled-
hetlen négy órát töltöttem : lelkemben véled szemben illyen baj
vívás forrong. — Te a' kettségbe esés meg győződésével mondottad 
előttem ismételve: »Tompa meghalt« s midőn én kezdtem szólani 
a' kímélő tagadás meg győződésével: »ne tartsd magad halottnak« 
meg döbbenve kellett hátrálnom a' le sújtó hatáson, és nem akar
ván fokozni el keseredésedet, hátráltam előtted, kinél rög eszmévé 
vált a' hit gyógyíthatatlanságodról. — És lásd, most megint itt 
kezdem a' dolgot, bízván nagy lelked erejében, hogy egy önzetlen 
baráttól, ha a' szót nem is mindenben, a' higgadt írást nyugodtan 
fogadod, — Tehát kedves Barátom, reá dobbantok a' földre, és 
bízva a' jövőben, 's az igazság Istenében, mondom ellenedben ma 
határozottabban, mint tegnap : »mozog«. 

Te élsz és élni fogsz még sokáig, újonnan születve a' dicső pályán, 
mely ragyogó útadból még hátra van ! csak a' kulcsot e' győzelem-

irodalomtörténeti Közlemények. XXIII. 31 
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hez meg találd, mellynek megint egyik feltétele az : hinni, remény
leni, és meg tenni a' lehetőt férfias kitartással. 

Családi kis szentélyemben rrii többször elvégeztük már, és teg
nap estve mint egy végső apellátában, egy hosszú tapasztalás, meg 
gondolt élet-bölcsesség, és a' körülményeket számba vevő figyelem
mel : hogy mind az a' mit eddigelé országos részvéttel kisért beteg
ségedről az egyébként híres dicső orvosok meg alapítottak: iszonyú-
tévedés, melly tévedés átkos oka hosszú sínylésednek. 

Mi a' hányan tanakodunk most is a' részvét és titeket szerető 
lélekkel, egyen egyen és mind hárman élő példák lehetünk neked a' 
részben, hogy ítéletünknek világ győző alapja van. 

Az első tanú ön magam vagyok. — Alig voltam 22 éves, midőn 
hosszas köhögésben el gyengülve : nem egy híres szak ember mondta 
ki felettem a criticus szót. És éveken át voltam desperált, élő ha
lott, kinek anya 's egyetlen testvér je tüdő vészben halván el, meg
tettem a' testamentomot, és hittem, hogy napjaim meg voltak szá
mítva. •— Egyetlen ember volt a' ki engem biztatott, szidott: Dr. 
Kosa. Legyen neki könnyű a föld ! 's im önmagam, és az akkor 
engem környezett kis világom, 's mellyem gyakori fájása és köhé-
cselésem ellenére végre is neki volt igaza. — Nem voltam hekticus 
csak vak aranyeres, 's Isten jóvoltából annyi ezer nállamnál minden 
tekintetben különb kortársat túl élve, ime lásd, éltem 53-ik évét 
számlálva, legyen örök hála érette az én jól tévő Istenemnek meg 
vagyok. De leg inkább azért, mert a' természethez fordulván, keres
tem és követtem a' mi meg maradásomra szolgált, leg többször és 
folyvást ön magam lévén a' magam Doktora. 

A' második tanú: igen kedves okos kis leányom Teréz.1 Minek 
ismételjem? hiszen Ti is tudjátok részben, hogy őt néhány év előtt 
ki szententiázta a' Diplomaticus — pedig résztvevő és egyébként 
méltányolt orvosi bölcsesség: ki gy[ógy]ítván megtartotta Isten 
után a' természetes gyógyítás és okos életrendszer. 

A' harmadik tanú a' mi szeretett jó édes mamánk. . . közel 
két évig szenyvedett ő, és mint sebzett szarvas, kinek testibe fúró
dott a' gyilkos nyíl, futottunk fáradtunk, költöttünk, 's mi volt a' 
süker ? mikor a' kétségbeesés magasságán Pestre. mentünk hozzá 
fiam 's leányommal; — 's midőn a' biztató hangon írt levelek által 
élesztve rohantunk szobájába a' dicsekvő Batizfalvival: »jobban 
van« . . . titkolván könyeit gyermekeink előtt, midőn ketten marad
tunk, nyakamba borult, mondván : »vigyél haza édes apa minél 
hamarébb, mert itt meghalok, mindég ég a' mellyem, aludni nem 
tudok, csak lármáznak, ámítanak és költetnek, de nem segítenek 
sat.« — 's a' kifejlés — mint most ismételve beszéli, ott kezdődött, 
mikor haza érvén Pestről a' szerelem elcsüggedni nem akaró remény
ségével szóllottam hozzá »Kedves mamám, ki vagy szententziázva 

1 Szkárosy Gusztáv (mh. 191 i.j özörényi ref. lelkész özvegye. Jelen
leg Putnokon lakik. Szó volt róla a 43. sz. levélben is. 



ADATTÁR 483 

a' Doktoroktól; most már láss hozzá magad a' magad bajához, 's 
mellékesen használva ha mi orvos szert jónak látnak : legfőbb le
gyen az Istenben vetett remény mellett a' házi orvosság« sat. 'S lásd 
a' ki szententziázott beteg kigyógyult és él. — Nem volt gége sorva
dásban, de azt kapott volna, ha Doktor kézen marad. — 'S mi volt 
a' valódi baj, és mi gyógyította ki ? elhanyagolt szorulás, és a' mentő 
fő gyógyszer : egyszerű keserű só volt. — Eleinte minden estve vett 
be egy kanál keserű sót vagy egy hétig, reggelenként szolyvai vizet 
ivott két-három pohárral, fel vegyítve fele részben meleg tejjel, 
később hetenként csak kétszer vett keserű sót, a' szolyvai vizes tejet 
folyvást használván : és meg szűnt az égető zsibongás mellyében, 
lassanként a' fájás torkában, 's élvén könnyű emészthető ételek és 
nem szeszes, nem tüzelő italokkal: sorsához képest ép egészséges 
asszonnyá, 's a' most nekünk annyi örömet okozó kedves kis Jolán-
kánknak annyává Ion. 

Fiat applicatio. — Tegnapi, engem bajodról véglegesen tájékozó 
őszinte el beszélésed folytán, — a' földkerekségének minden Doktora 
ellen hiszem és állítom, hogy valamint mi hárman, nehéz napjainkban 
nem voltunk más gyógyithatlan betegség, hanem csak el hanyagolt 
gyomorbajban : úgy a' te betegséged sem szívbaj, hanem el hanya
golt gyomor baj, t. i. nagy szorulás. — 'S aztán mi lessz, mi legyen 
a' gyógyszer ? El mondom. Üss csak hallgass meg. 'S mi után a' diplo
más világhírű böltseknek meg adtad a' mi az övék : álj meg pihenni, 
és add meg az életbölcsesség tapasztalt követője hű barátodnak is 
azt, a' mit lehet. — Külömben is a' homeopathia elvei szerint hosszú 
betegségben lehet sőt kell olykor szünetelni az orvos szerekkel. Adj 
pár hétre vacatiot magadnak, 's ez alatt élj itt következő javaslatom 
szerént: Hozassatok 7 üveg szolvai savanyú vizet, és 21 lat keserű 
sót. Reggel felkelvén, szokott ivó poharadat töltsd félig akkor fejt 
tejjel, azután töltsd tele szolyvai vízzel 's idd meg, 's aztán sétálván, 
fél óra múlva ismételd, más fél óra múlva detto, tehát első früstök 
egy óra alatt három pohár tejes szolyvai víz. Ezután test mozgás, ha 
lehet szabad levegőn, ha rossz az idő bent, egy kis házi gimnasztikával 
fűszerezve. — Egy órányi idő után második reggeli, a' mi lehet árpa 
kávé, vajas kenyér sat. — ebédre könnyen emészthető ételeket 
javaslok, valamint vacsorára is még inkább. — Vacsora után legalább 
két órai séta, ha tudnád magad kevéssé ki fárasztani. E' közben két 
lat = egy jó evő kanál keserű sót pohárba tévén le kell forrózni 
4—5 kanálnyi tiszta vízben, és így be fedve, ha kihűlt 's fel olvadt 
az ágyban meg inni, a' kellemetlen íz enyhítésére kevés friss ivó 
vizet igyál rögtön a* keserű után. Jó süker esetén reggelre vagy tán 
elébb is át csap, és ha nem — a' dózist nagyobbíthatod, ha túl hajtana, 
kevesbítheted. így élj egy egész hétig, hadd kergessen, ne félj tőle, 
van mit. Egy hét múlva, vagy minden estve egy lat keserű sóra 
reducald, vagy egy napot elhagyván minden harmadik estve, azon 
törekvén [így], hogy minden nap legyen széked, gyomrod rendbe 
jöjjön. Két hét múlva, ha az Isten azt adná a' mit én óhajtok, hogy 

31* 
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sorsod jóra fordul, álmod meg jő, minden egyéb bajod kissebbűl 
vagy el is marad. í r j , s ha élek és lehet pár öröm órára le rándulok 
hozzátok. —»Lásd mi hosszú levelet í r tam neked az én kezemmel.« * 
Szilva iránt be szóltam Tornallyán, Ígérte Treizlerné, hogy szerez. — 
Fa sóskát fogunk részetekre szedetni. 

Az Isten áldjon meg benneteket 
hőn szerető barátod 
Szentpétery Sámuel. 

[Egy szelet papiroson]: Pár szót még külön. Igen kérlek: ha még 
nem írtál n. t. Esperes Ürhoz, és az egyházhoz : várj pár hétig. Az én re
ményem az, hogy szükség nem lessz rá. — addig is, bátorság, ha van 
keresztelés, a háznál egyszer-másszor végezd, és jó időben sétálj el a 
templomba, pár perez imát ismét meg bírsz s ez elég hogy ne mond
hassák : mit sem tesz. 

[Külön borítékba volt elhelyezve, a mely hiányzik.] 

85. 

Tompa — Orbán Ferenczhez. 

Édes ba rá tom! 
Az már mégse járja ! Más ember 5—8 évig írogatja a verseket, 

novellákat s még se bír valami kis dicsőségre szert tenni vagy ha 
igen; csak akkor ; más ember meg egy dikcziot vág s meg van a 
renommé. Tréfán kivül Ferencz, a pelsőczi fellépés nagy becsületet 
szerzett számodra. Bensőleg és komolyan örülök. Ezt nem kell 
vitatni. 

Még meg se hal tam egészen, már el vagyok temetve. Semmit 
nem tudok a világról. Há t a serkei dolog hogyan ment véghez ? 
Miben áll ? Mit mondasz rá ? Hát a visitatióra nézve történt-e már 
valami határozott ? Annak pedig, hogy rajtad kívül más jőjön ide ; 
történni nem szabad, mert én vallanám nagy kárát . Azért moz
gassuk ; s ha már hozzávethetőleg is megmondani t u d n á d : mikor 
szándékozol: azt is szeretném. Csak jöjj Ferencz, igazítsunk rajtam ; 
mert a manó tud ja : téged még hová vihet a szél ? Értesz ? 

É n folyvást beteg vagyok. Talán a tavasz . . . adná Isten . . . ! 
Most aligha érted, mit beszélek, de én é r t e m . . . 

Válaszolj néhány szóval mindenről s gyorsan, Nem készűltök-e 
Miskolczra ? ki menne most ? 

Hanva, dec 12. 1867 
őszinte barátod 
Tompa Mihály, 

1 Ez az idézet Pál apostolnak a galácziabeliekhez írott leveléből 
(VI. r. 11. v.) van véve. 
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86. 

Tompa — Szentpéteryhez. 

Kedves jó Sámuelem ! 
Az Isten áldjon meg gondoskodástokért, szívességiekért. Minden 

esetre köszönettel fogadjuk a szilva felét. De it t most nem mennek 
az idő és hó miat t Rozsnyóra ; hiszen nem romlik el, se enni nem kér ; 
gondom lesz az árát elküldeni. 

É n roszúl, minden nap roszabbúl vagyok ; Isten tán majd meg-
elégli ez iszonyú szenvedést. 

Csókolunk, ölelünk benneteket! 
Hanva, dec 17. 1867 szerető barátod 

Tompa Mihály. 

Külczím ; Nagy tiszteletű Szentpétery Sámuel ref. felkész urnák, 
Pelsőczön. 

87. 

Tompa — Orbán Ferenczhez. 

Édes ba rá tom! 
Megkaptad-e levelünket idejében ? Rögtön mindent megtettem 

s intézkedtem, de dr. Schwarz elhibázta a dolgot. Azonban úgy gon
dolom : már kezeid közt van. Tudósíts. Aztán a mit ké r tem: küldd 
e l : a fotograf-képet; nagy örömet szerzesz vele nekem is, nőmnek is ; 
kedden kerestetni fogom Putnokon a postán. Igen jól pakold b e ; 
lehet fára göngyölve. Annyi levelet irkálok már hozzád, hogy Isten 
a megmondhatója. Komolyan mondom: nem soká lesz így. Igen 
beteg vagyok. 

Csókollak, Hanva, 
Vasárnap este szerető barátod 

Tompa Mihály. 

[A levél hátán] : Bálint! Légy szíves ezt a levelet rögtön átküldeni. 
T. M. [Ez alatt a B. Bálint kézírásával ez áll: »Bele néztem a levélbe, 
ma korán reggel jutott kezemhez, mikor Putnokra indultam, B. B.<<] 

Külczím: Orbán Ferencz ref. papnak. Ragályon. 
[E levelet Tompa, mint tartalma igazolja, a karácsony másodnapján 

estve írott s ez után következő levél előtt küldhette el Orbánnak Batta 
Bálint zádorfalvai ref. lelkész közvetítésével.] 

88. 

Tompa — Orbán Ferenczhez. 

Édes ba rá tom! 
É n tökéletesen értelek. Olyan korban már s olyan testalkattal 

nem csak a test, de a szellem is rest a hely változtatására. Aztán 
nincs is semmi bajod. 
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Én, legyen hála Istennek, • a végét járom; olyan állapotban 
vagyok, hogy őrültség volna remélni.. aludni aludni!!! 

Itt a fa; alólra papírt tekerj, azután szorosan reá a képet. Ha 
nagyobb volna a kép el lehet belőle vágni. Csak Putnokra a postára 
v[agy] Bekéhez. 

Isten áldjon meg ! Boldog új évet ! 
Hanva, karácsony 2-od napjának estvéjén 1867 

őszinte barátod 
Tompa Mihály. 

[Czímzése hiányzik, de tartalmából bizonyos, hogy Orbán Ferenczhez 
volt intézve. V. ö. 87. sz. lev.] 

89. 
Tompa — Orbán Ferenczhez. 

Édes Ferenczem ! 
Vettem leveledet és figyelemmel olvastam, nem, studíroztam azt. 

Kétséget sem szenved : hogy mélyen látó szemeid sok olyat fedeztek 
fel az Olajágban, milyet és mit ezer meg ezer ember nem volna képes 
tenni; de megengeded nekem mégis: ha őszintén kimondom, mit 
gondoltam, olvasván leveledet. Nekem úgy tetszik : mintha bizonyos 
akaratod és tudtod nélküli túlzásba estél volna; valami erővel élére-
állítás félét érzettem s a szőrszálhasogatáshoz közeljárást észleltem 
eszméiden — egy pár helyt. 

Félre ne érts ! nem akarok én veled vitázni; mi most rám nézve, 
nem csak kellemes nem volna de káros lenne, miután már régebben 
s különösen mostanában képzeletet felülmúló beteg vagyok ; s legyen 
hála a minden egyéniséget végre keblébs vissza hívó s felvevő hata
lomnak ! érzem: hogy nem sokára vége lesz e tragi-comoediának, 
mit életnek neveznek. 

Tehát ne is beszéljünk róla többé egy szót se; mindenesetre 
sokat tanultam belőle s le vagyok kötelezve szíves figyelmedért, 
mellyel rr.ég betegen is annyit forgattad, vizsgáltad studíroztad a 
könyvet. 

Jól teszed, hogy csak februárban jősz visitálni. í r tam: hogy az 
egyes adatokat majd küldd meg, ezt most is ismétlem; azután, 
hogy R. Miksával is érintkezzél, és sürgesd; az érintkezés marad 
most is, de a sürgetés elmaradhat. Nem sok szükség lesz rá, de ha 
jön bizonyosan jobb. 

A minap emlegetett és feszegetett szobaépítésről lemondtam; 
anyagi lehetetlenség is: nyomorult piczi udvaromat még nyomorul
tabbá, kényelmetlenebbé nem tehetem ; 18 öl fa is kevés most, azután 
magamnak kellene venni, hozatni legalább 6-ot. Non possumus. 
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Akad úrfi káplán olyan : ki nem lakik el benne, az egy létező szo
bában másodmagával; de lesz elég olyan kettő, kik ellaknak; nem 
válogatnak bennök. 

Csókollak, már igen elfáradta[m] 
Hanva jan. 19. 86$ 

szerető barátod 
Tompa. 

[Az egész levél írásán, de különösen a végén, minden soron látszik, 
hogy a költő nagyon beteg, nagyon fáradt volt, mikor e sorokat papírra 
vetette.] 

Külczím: Orbán Ferencz ref. papnak Ragály. 

90., 

Tompa — Orbán Ferenczhez. 

Édes Ferenczem! 
Régen nem kaptam leveledet; pedig alkalmasint kaphattam 

volna; hanem velem az a czifra dolog történt: hogy egy csötörtöki 
•szállítrrány mindenféle levelemet és újságomat elvesztette a posta
hordó. 

Azért ha, akár barátságos, akár félhivatalos levelet irtál volna : 
ismételd pár szóval. Kaptad-e meghívó levelemet ? Az idő lehetlenít 
minden illyest beteges embernek. 

Csókollak/ 
Hanva febr 5 1868 

őszinte barátod 
Tompa Mihály. 

[Czímzése hiányzik.] 

91. 
Tompa — Szentpéteryhez. 

Édes barátom! 
Szeretnélek még egyszer látni, csak egy pár órára. Én a végsők

ben vagyok. Mutatnék neked egy furcsa, meglepő képet egy ember 
életéből, mely hasonlít valamely tűrhető szép magasságú hegyhez, 
mely alól gyöpös, mosolygó, fejebb a közepén termő, és erdővel 
borított. Legfelül a csúcson, hol bevégződik: fagyos, hideg s ide süt a 
ragyogó nap, midőn az éj a hegyet elnyelni készül. 

Csókollak 
igaz híved 

Miska. 

[E levél czímzése, borítéka hiányzik. A szöveg alá azonban, a Szent -
pétery kézírásával (czeruzával) a következő dátum olvasható: »Feb
ruar '5. 1868.«] i • 
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92. 
Tompa — Szentpéteryhez. 

Édes barátom! 
A protestáns lapban levő czikkért, melyet még nem is olvastam : 

hallom hogy engem is gyanúsítanak. 
Én 25 éves irodalmi pályámon egy betűt se írtam álnév alatt,1 

nem szeretem az álarcot, ez tehát igazságtalanság, méltatlankodás, 
biztosíthatnám a gyanusítokat, hogy bizonyosan nyíltan léptem 
volna ki. 

Terikédnek küldöm ezt a 3 verset.2 

Csókollak 
híved, barátod 

Tompa. 

93- ; 
Tompa — Szentpéteryhez. 

Kedves barátom! 
Nagyon örülök, hogy örömet tehettem kedves kis leányotoknak 

[t. i. Terikének]. Ha az a gyermek méltó nem így, és csupán így 
beszélhetni róla, nem tudom: ki lenne méltó. 

Egy kérdésem es kérésem van. Három éve betegségem alatt 
etetnek utálatos befőttekkel, utálatos édességekkel. Nem lehetne-e 
nálatok, gyümölcstermő helységtekben egy kosárka telelő vagy téli 
körtvét kapni. 

Szíves ígérkezetteknek előre örül családom. 
Csókollak. Válaszodat várom 

híved Tompa. 
[Czímzése hiányzik.] 

94. 

Tompa — Szentpéteryhez. 

Édes barátom! 
Pótlékul (mert most írtam) kérlek: légy szíves azt a famózus. 

prot. lapi czikket nekem másolatban meg küldeni postán. 
Csókollak 
Hanva 

barátod 
Miska. 

[Czímzés hiányzik.] 

1 Költőnk csak egy pár versét adta ki álnév alatt (Rém Elek, Remete 
Pál); ezeket is csak az üldözéstől való félelem miatt. 2 A három vers hiányzik. 
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95. 
Tompa — Szentpéteryhez. 

Kedves barátom ! 
Leányotok levelére írott válaszomat kaptátok-e? tudósítsd a. 

forduló postával 
barátodat 

[Czímzése hiányzik.] Miskát. 

96. 
Tompa — Szentpéteryhez. 

Kedves Sámuelem! 
Kaptátok-e leánykátok versköszönő levelére írott válaszomat ? 

Csekély dolog, de sajnálnám mégis ha elveszett volna, ha kaptátok, 
vessétek a tűzbe ezt, ha nem: tartsa meg kis leányotok. 

Tudósíts a forduló postán. 
Tompa. 

[E pár sor egy papírszeletre van írva.] 

97-
Tompáné — Szentpéteryhez. 

Kedves Samu bátyám ! 
A Miskám levelét legyen szabad az enyémnek követni; hogy 

mit ír ő, nem tudom ! 
Egy dologra egész bizalommal kérem fel Samubácsit; ő most 

Batizfalvival közlekedésbe tette magát, valami marienbádi víz. 
kérést gyanítok, ez helyén-vólna; de hogy egyebet nem kér-e, arra 
kel vigyáznunk, például valami cyankálit sürget itt, o t t ; hogy 
mire akarja használni ezen átkos szert, azt nekem szomorú hejzeten* 
súgja. 

Arra kérem hát kedves Samubácsit, hogy figyelmeztesse barát
ját Batizfalvit, hogy [ha] a vizén kívül illyes valamit kér, meg ne 
kül[d]je neki, nagyon veszélyes volna az a beteg kezében. 

Rettenetes hejzetünk: rosszabb ez a halálnál! O szegény 
nagyon el van gyengülve, se él, se hal. Isten vélek kedveseim, őrizze 
meg minden bajtól. Fogadják mindnyájan tisztelve szeretve ölelését 

Hanva május 2 1868 
barátnéj oknak 

Tompáné. 

U. i. becses válaszára nem számítok azért: ne hogy szegény 
Miskámnak a kezébe kerülne véletlenül s elárulná gondoskodásomat^ 
akkor? — — — 

[E levél borítéka, czímzése hiányzik.] 
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9 8. 

Tompa — Szentpéteryhez. 
Kedves szeretett barátom ! 

Fogadd e végrendeletszerű hagyatékomat, mint adom: szí
vesen ; gyakran láttam, tapasztaltam a tudományok iránti égő 
•szomjadat. Gyönyörködjél, legeltesd elmédet, lelkedet még sok évig 
küldeményemben.1 Tartsd meg jó emlékedben az adományozót. 
Isten áldása rajtatok! 

Hanva maj. 15 1868. 
végig híved barátod 

Tompa Mihály, 

Borítékczím : Szentpétery Sámuel kedves barátomnak Pelsőczön. 

99. 
Tompa — Szentpéteryhez. 

[Töredék.] 
Nem tudok aludni, pedig már éjfél van, ilyenkor aztán minden 

bolondság eszébe jut az embernek, tudósíts a forduló postával, hogy 
az általom kért téli körtve kapható-e nálatok ? Nem sajnálnám a pénzt 
érette, de azért a feleségemnek ne szólj, mert ő meg sajnálná, pedig 
•szereti. 

Később hajnalkor, iszonyú roszúl lettem, rögtön jöjj, siess, 
látogass meg ha lehet, de elébb nézd át a másik levelemet és a köte
geket. 

Borítékczím : Szentpétery Sámuel barátomnak. Pelsőczön. Sürgetős 
igen. 

[E levéltöredék tartalmából bizonyos, hogy ezt Tompa az előző levél 
után egy-két nappal írta. Az egész szöveg, különösen pedig az utolsó 
sorok, igen elhányt, kuszált vonásokkal vannak írva. A költő nagy kíno
kat állhatott ki.] 

HARSÁNYI ISTVÁN. 

1 A küldemény, a mely a következő levél szerint több kötegből 
állott, bizonyosan könyveket, folyóiratokat tartalmazott. 


