
TOMPA MIHÁLY EPERJESEN ÉS PESTEN. 

1. Bártfán és Eperjesen, 

Tompa Mihály az 1843—4. iskolai évben sokat betegeske
dett. 1843. októberben panaszkodott, hogy melle fáj és vért köp, 
»Beteg vagyok, a mellem megveszett, tajtékos vért köpök, sárga 
színű vagyok, ha így megy, jól leszünk nemsokára; mindegy,« 
írja 1844. febr. 20-án barátjának, Böszörményi Károlynak. Beteg
ségét tüdőbajnak tulajdonította, s azt hitte, hogy anyjától örö
költe. Azonban egészsége helyreállításával, sajnos, nem sokat törő
dött, magát nem kúrálta s az eltiltott pipát szívta, mint »egy 
török«. Baja 1844. június végén még rosszabbra fordult, az orvos 
Bártfára küldte s gyógyulását a kúra pontos használatától tette 
függővé. »Édes Károlykám! írja 1844. június végén Böszörményi
nek, a múlt éjfélben érkeztem Patakra s holnap reggel ismét eluta
zom, kérded, hova: Bártfára a fürdőbe, — beteg, igen beteg vagyok,, 
— azt monda orvosom, Bártfa határozni fog felettem, — most már 
nem köpöm, de hányom a vért; képzelheted, hol állok, midőn oly 
költséges és messze útra kellett magamat censura közben határoz
nom . . . Eötvös Búcsúba, jut eszembe: Isten hozzád! Talán örökre!« 

1844. július havát tehát Bártfán töltötte. A százados feny
vesek balzsamos levegőjében felüdült, egészségét, bár nem teljesen,, 
egyelőre visszanyerte. Eperjesen, mint tanítványa Péchy István 
beszélte, gyakran látszólag minden ok nélkül a fejéhez vagy gyom
rához kapott s ilyenkor a szabadba ment, hol órákig bolyongott.. 
Mindez lappangó s később teljes erővel kitört aranyerének elő-
tünete volt 

Bártfáról intézte dévaj költői levelét Petőfihez, melyben bizal
mas hangon barátságát ajánlotta. A levelet az Életképekbe is 
beküldte, mely szept. 4-én közölte, Petőfi válaszát pedig a követ
kező számban. E költői levélváltás vezette be nevezetessé vált 
baráti viszonyukat. 

A két fiatal költő között néhány érintkezési pont eddig is 
volt. Csak külsőség, hogy a pápai képzőtársaság 1842. nov. 22-én 
mindkettőjüket »tiszteletbeli deák«-nak választotta. Fontosabb' volt, 
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hogy mindketten az Athenaeumba dolgoztak. Már Petőfi első
nyomtatott költeménye a Borozó 1842. máj. 22-én Tompa Május
ban czímű dalával együtt jelent meg. Jellemző, hogy mindkét 
lírikus még idegen hatás alatt állt. Petőfi a Csikóbőrös kulacs 
költőjének példájára bordalt írt (nem nehéz benne a Ha szíhatok-
borocskát... kezdetű anakreoni vers hatását felismerni), Tompa 
pedig Bajza hatására képzelt fájdalmat, a tavaszban her vadast 
dalolt. Az Athenaeum hasábjain még többször összetalálkoztak.. 
Petőfi mihamar saját egyéniségében jelent meg, Tompa mindvégig 
a Bajza-féle líra köntösében. Jellemzően ütközik össze bennük a. 
régi és új irány. Mily érdekes ellentét például az 1843. évi II. 
kötet 81—3. lapjain Tompa a Pataknál s Petőfi Disznótorban-
czímű költeményei. Amott képzelt szerelmi bánat, virágos nyelv, 
emitt minden póz nélküli köszöntő, természetes bohó hang. Vagy 
a 421—2. lapokon Tompa a Nyugalomhoz és Petőfi Szeget-szeg-
gel czímű darabjai. Tompa konvencziós modorban elvont eszmei 
tárgyat énekel, Petőfi magyaros humorral reális lírai életképet 
rajzol. 

Petőfi a Bártfai levélben ajánlott baráti jobbot nem titkolt 
Örömmel fogadta. Költői válaszának fokozatosan az érzés mélyebb
húrjain játszó hangja a baráti szív rezdülését árulja el. Kiváló
súlyt helyezett rá, hogy bordalai alapján új barátja ne értse félre: 
s néhány jellemző vonással önmagát bemutatta. 

E költői levélváltás után a két költő prózai leveleket is 
váltott. 

Tompa Bártfáról Patakra ment, hogy félbeszakított vizsgá
latait befejezze, azután az iskolától egy évre megvált s az alsó-
kázsmárki birtokos Péchy-házhoz nevelőnek ment. Péchy Tamás 
alsó-kázsmárki dúsgazdag birtokos István és Tamás fiait, kik 
1843—4-ben Sárospatakon jártak, az eperjesi ág. ev. kollégiumba 
irattá s Tompát nevelőjüknek fogadta. 

Tompa 1844. szept. elején ment Eperjesre tanítványaival,, 
kik közöl István első éves jogász. Tamás pedig másodéves publi-
cus volt. Nevelői működéséért kétszáz i bankó forintot kapott. 
Tanítványaival együtt lakott, reájuk felügyelt s Tamást az iskolai 
feladatokra előkészítette. Fizetését, valamint egész eperjesi nevelő-
ségét Petőfi szegényesnek találta. »Miska pajtás, írja UH jegyze
teiben, rád illenek nagy druszád szavai: Megnehezült az idők 
viharos járása fölötted! De vigasztaljon bajtárs, hogy velem egy 
csillag alatt születtél, kis külömbséggel, te a sorsnak mostoha, én 
édes, de kitagadott gyermeke vagyok. Téged eltaszított a sors, én 
pedig elpártoltam tőle, mert függeni senkitől nem akartam, nem 
akarok.« Pedig Tompa e nevelősége Kerényi és Petőfi barátságá
tól eltekintve is, hányt-vetett iskolai pályáján a legnyugodtabb 
évek egyike. »Beh szívesen lennék 200 bankó forintért én még 
egyszer nevelő olyan időben, mint az volt,« írja egyik eperjesi 
barátjának 1855. májusban Hanváról. Egyik tanítványából nagy 
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•ember lett: kereskedelmi miniszter, képviselőházi elnök s a tiszai 
ág. ev. egyházkerület főfelügyelője. Péchy István pedig, mint selyebi 
földbirtokos 80 éves korában 1905. aug. havában hunyt el. 

A fiatal költő Eperjesen művelt s az irodalom iránt fogékony 
•baráti kört talált. A kollégiumi Magyar társaság, melyet Pulszky 
Ferencz, Henszlmann Imre s más jeles növendékek 1827-ben ala
pítottak s a melynek Sárosi Gyula, Vahot Imre, Wachott Sándor, 
Szakái Lajos, Nagy Ignácz, Irányi Dániel, Hunfalvy János, Kerényi 
Frigyes s mások jeles tagjai voltak, igen sokat tett Eperjes magya
rosítására s az irodalom iránti mélyebb érdeklődés felkeltésére. 
Első barátja Irányi István, Irányi Dánielnek, a későbbi jeles füg
getlenségi politikusnak öcscse lett. Irányi jogi tanulmányokat végzett 
s ekkor ügyvédsegéd volt. Korábban előkelő házaknál nevelősködött, 
hol finom^ modort s az irodalom iránt meleg fogékonyságot sajá
tított el. Ő mutatta be Tompát Kerényinek. 

Kerényi Frigyes, az Athenaeum rokonszenves Vidor Emilje, 
Eperjes szülötte s az ottani kollégium neveltje volt. Költői tehet
sége tudatára a Magyar társaságban ébredt, honnan erős nemzeti 
•érzését is merítette. Működését műfordításokon kezdte Geibel, Ker-
ner Jusztin, Uhland költeményeiből, ezek lettek mintaképei is. 
Az Athenaeumba. kedélyes naiv dalokat írt, melyek egyszerű, 
•ábrándos egyéniségéből természetszerűen fakadtak. Összegyűjtött 
költeményei épen ezen évben jelentek meg. 

Miután a pesti írókkal megismerkedett, szülővárosába vonult 
s életét a költészetnek és barátságnak szentelte. Meleg barátságába 
fogadta Tompát, kihez költészetének azonos iránya s kedélyes ter
mészetének egyezése is fűzte. Tompa Kerényi házánál csaknem 
mindennapos lett. Irány in kívül hozzájuk csatlakoztak még Nagy 
László és Eördögh Dániel érettebb tanulók s öten együtt vidám 
baráti kört alkottak. 

A fiatal társaság nem annyira irodalommal foglalkozott, mint 
inkább vígan mulatott. A szép őszi délutánokat. Kerényi nagy 
kertjében töltötték, melyben terebélyes diófák s pompás dohány
ültetvények voltak. Az árnyas fák alatt sokat psjkoskodtak s 
Tompa Irányihoz küldött leveleiben tizenegy év múlva is emle
gette, hogy Kerényi diófái alatt egyszer mily derekasan meghaji
gálták egymást zöld dióval.1 Gyakran sétáltak s élvezték a szép 
-és tartós őszt. Kerényi a társaságot kivitte költői bölcsőjéhez, a 
Kálvária-hegy lábánál levő vén hárshoz, melynek árnyékában heve
részve költötte első verseit. Kijártak Ceméte és Havrán fürdőkre, 
-az eperjesiek kedvelt kirándulóhelyeire; felkeresték az erdőkben a 
pezsgősavanyúvizű Borkútat. Tompa nagyobb kirándulásokon is 
részt vett. Az őszszel tanítványaival családi fészkükbe Pécsújfalvára 
rándult, 1845. tavaszán pedig Irányival a Poprád regényes völ-

1 Lévay—Latkóczy : Tompa, Kerényi és Irányi baráti levelezése. Sáros-
snegyei Közlöny 1S91. jan. 18. s köv. 
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gyén "fel Toporczra, Irányi szüleihez utazott, s jövet Késmárkot, 
Lőcsét, Szepesváralját és Branyiszkót érintette. 

' Az iskolai Magyar társaságra Petőfi irányította különöseb
ben figyelmét, kivel többször meglátogatta. Május 4-én, mint ven
dég, Garay Kont]éX szavalta, mivel »az egész társaságnak örömet 
és közkedvességet szerzett«. A társaság jún. 22-én tartott évzáró 
örömünnepén is megjelent s róla a Pesti Divatlap júl. 3. számába 
méltányló ismertető czikket írt. 

A város társadalmi életébe nem vegyült. Napjai inkább deákos 
szórakozások között folytak. Szerelmi bánata Böszörményi Katalin 
után jelentékenyen enyhült, a gondolatba, hogy helyzete miatt 
egyelőre nem nősülhet, beletörődött, de alvó szenvedélyét felköl
teni óvakodott. Az eperjesi leánykák iránt csak a távolból érdek
lődött. Különösen tetszettek neki Tomka Antónia és Stiller Marika. 
»Hát a gyönyörű gyermek Marika s a viruló hajadon Tónika 
hogy vannak? kérdi Bejéből 1846. szept. 26-án Irányit. Boldog 
vagy, ki körülöttük forgolódhatol.« Tónika iránti érdeklődését a 
Pesti Hírlapban 1845. júl. 3-án az eperjesi Magyar társaság 
örömünnepéről szóló czikkében is érinti: »Figyelmem egy részét 
T. Tóni rabolta el. Komolyan, érzelgés nélkül legyen mondva! 
bámulatra ragadt az imádandó mesternek e remek műve.« De 
még jobban tetszett neki Marika. »Barátom, írja 1847. jún. 6-án 
Irányinak, ha már csakugyan a házasság szent jármát nyakadba 
akasztod, Mari, Mari!! én is őt szeretném neked s ha neked nem 
kellene, nekem; de ez utóbbi persze bolond gondolat.« Tetszett 
neki egy szép pékleány is, Krisztiani Mari, kinek kedvéért, úgy 
látszik, olykor maga ment zsemlét vásárolni. E leánykát utóbb 

-egyik eperjesi barátja vette el, mit, mint bejei pap, kedves humor
ral vett tudomásul. »A zsemlyésféle lány és Rosnyai kollégám 
között keletkezendő házasság ellen semmi kifogásom nincs, mivel 
mostanában falusiasán csak kenyérrel, jó paraszt kenyérrel és nem 
zsemlyével élek. Hjah! változik az ízlés.«1 

Magános óráiban irodalmi terveit szövögette. Az Athenaemn 
megszűntével költészetének fordulópontjához jutott. Petőfi termé
szetességtől és élettől duzzadó költészete megismertette a líra igazi 
tárgyával és formájával. Ettől kezdve ő is fokozottabb mértékben 
teszi költészete tárgyává egyéni életének mozzanatait. Azonban 
épen ezen időpontban élete csendesen, nagyobb felindulásoktól 
menten folydogált. Ez volt az oka annak, hogy határozottabban 
az epika felé fordult s irodalmi beköszöntőjéül egy kötet népregét 
tervezett, melynek gondolatát különben már Patakon fejében for
gatta. Anyaggyűjtésére eperjesi tartózkodása elég kedvező volt. 
Itt hallotta Eperjes város alapításának s Borkút felfedezésének 
mondáját; péchújfalusi kirándulásáról hozta az Oltárkő tárgyát; 

1 Dr. Máriássy Béla : Tompa Mihály Eperjesen ; az eperjesi Széchenyi
kör 1902. Évkönyve. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XIX. 20 
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tcporczi útja alatt Irányival meséitette el a Hegyeskő, Menedékké, 
Márta könyje, Szép esv ár áljai leány és Kőasszony mondák tár
gyait. De nem elégedett meg személyes gyűjtésével, hanem levél
ben ismerőseit is felkereste. Lévay Józsefhez e tárgyban 1844. 
decz. 20-án írt levelet. »Én jelenleg, írja, népregék írásában kop
tatom tompa fejszémet; de anyagok hiányával vagyok; ezt kissé 
furcsa ugyan Öntől kérni, ki maga is feldolgozhatja, s pedig csi
nosan, mint már bebizonyítá; de én nem úgy veszem a dolgot; 
a népregéket a nép beszéli, ezrek tudják s így egy vagy más író 
egyedárusságot vele nem űzhet, egyenlő joga van akár hatnak 
eg3rszerre kidolgozni — —.Ily szempontból indulva ki: bátorkodom 
Önt kérni: küldjön nekem pár népregeanyagot hiteles leírással a 
hely- v. nép- v. más mellékkörülményekről —• —. Igen megköszön
ném, ha Ön kérésemet teljesítené s különösen Kakaskőről írna.« 

Közben egyik kész népregéjét a Sülyedést az Életképek 
1845. május 24. számában mutatványul közölte s a szerkesztő a 
készülő kötetet jegyzetben a kiadók figyelmébe ajánlotta. Ez reá 
nézve új ösztönző gyanánt szolgált. Május 29-én Lévayt újból 
megsürgette. »Talán szeretne Ön valamit tudni Népregéimről? 
Erről is keveset mondhatok, 8 vagy legfölebb 10 van késáen, a 
többi pólyában, félig kidolgozva, kezdve stb. stb. most szinte res
tellem, hogy Frankenburg kibeszélte, hogy firkálok, s ez okból 
rendbe kell őket szednem, hogyha valami könyvárus csakugyan 
belevágná fejszéjét, készen legyek velük. Valamikor kiadandom, de 
az időt magam sem tudom. Pénzem nincs, ez világos!« 1 

Lévay minden módon iparkodott regetárgyat küldeni. A Kakaskő 
mondájáról nem volt tudomása,, hanem helyette a kővé vált monoki 
leány regéjét küldte el, melyet a költő Pártatolvaj czímen dol
gozott fel. 

Tavaszi magányát olykor vidéki látogatások élénkítették. 
Régi barátja, Szemere Miklós többször felkereste s egy ilyen alka
lommal itta meg vele a te-barátságot. Az eddigi »tekintetes úr«-
ból, így czímezte Tompa Szemerét, egyszerű »Miklóska« lett 
Eperjesen kötött egy egész életre szóló barátságot Pákh Alberttel, 
kivel átutazóban, Petőfi búcsúestéjén találkozott. De legfontosabb 
volt Petőfi Sándorral, a már országos hírnevű lírikussal való mula-
tása, ki ápr. 4-től máj. l-ig Eperjesen Kerényi vendége volt. 

Hajh, minő perez volt az, a midőn mi hárman 
Legelőször jöttünk össze váratlanul . . . 
Csak néztünk egymásra boldog némaságban, 
Míg három ifjú szív híven egymásra hull . . . 
S mint a fenyő, melyet ér az ég villáma: 
Nagy érzéstől borult lelkünk fényes lángba! 

Tompa: Barátim emlékezete. 

1 Tompa Mihály kiadatlan levelei Lévay Józsefhez. 
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A három költő »dicsőséges napokat« töltött Tompa és 
Petőfi ekkor ismerték és kedvelték meg személyesen egymást. Már 
régebben leveleztek s most kölcsönös jóindulattal s becsüléssel 
közeledtek egymáshoz. Sokat bohóskodtak, ámde sokat vitatkoz
tak is, ez már együttmulatásuk elmaradhatatlan fűszere lett. Több
nyire egymás verseit bírálgatták, azonban a maga igazából egyi
kük sem engedett. Különösen kedvelt vitatárgyuk volt a márcz. 
közepén megjelent Cypruslombok, mely kötetben Tompa sok 
megjegyezni valót talált. Baráti viszonyuk másik jellemző vonása 
az őszinteség lett, melynek Petőfi mindjárt találkozásuk napján 
példáját adta. Tompa kíváncsi volt a pesti írók rá vonatkozó véle
ményére. Petőfi őszintén elmondta, hogy például Wachott Sándor
nak az ő anyagi és szellemi létezéséről, sőt nevéről sem volt 
tudomása, míg ez év elején Szemere nem említette. Vörösmarty 
pedig igen keveset vagy éperí semmit se tart róla. Tompa a keserű 
dolgot, mely különben modoros s nem egyéni kezdő költészetének 
természetes következménye volt, először humorosan fogta fel. »Most 
ön Miklós bácsi, írja- 1845. ápr. 4-én Szemerének, azt várja úgy-e, 
hogy mint egykor a Kazinczy Gábor ítélete után mérgeskedni 
fogok s azt mondom, nohát most már egy betűt sem írok! Oh 
nem én! Sőt csak most fogok még írni egyszer, a mi a begyem
ben van, de bizony kivetni, bármit mond is Vörösmarty s bár
mit nem mond is Wachott Sándor.« x Azonban a tapasztalt mél
tánylás hiánya, melyhez lírai ere pillanatnyi meddőségének érzete 
járult, lehangolta s egy időre kedvét szegte. »Én jelenleg, írja 
1845. május végén Szemerének, a kárhozatosságig keveset, sőt 
mit se dolgozom; verseimet korrigáigatom, rendezgetem, tán egy 
év alatt kiadandom s akkor jó éjt poézis! És nem azért, hogy 
nem tetszem, vigye manó, de igazán beleuntam, azonban nem lehet 
tagadni, hogy méltánylat a meleg sugár, mely a csirát kifejti.« 
A kíméletlen őszinteség, egymás lebírálása, mely kölcsönös önbecs-
érzetükből fakadt, barátságukat kezdettől jellemezte s teljesen meg
szilárdulni úgyszólván sohasem engedte. 

A baráti társaság a szép tavaszi napokat a szabadban töl
tötte. Petőfi minden reggel a Táborhegyre sétált, hogy a kilátásban 
gyönyörködjék. Sárosvárnak, Rákóczi egykori fészkének romjaihoz 
nyolczan rándultak ki. Irodalomtörténeti nevezetességű kirándulásuk 
az erdei lakhoz s ehhez fűződő költői versenyük. 

Egyszer Irányi, Kerényi, Petőfi és Tompa a közeleső vilecz-
hegyi fürdőre indultak. Útjok az »erdei lak« mellett vezetett el. 
Ez a várostól délnyugatra, félórai távolságban a zsimni-potok 
(hideg patak) nevű völgyben volt. A völgy egy pontján a Tarcza 
patakon keskeny fahíd vezetett át, ettől pár lépésre, rekettye és 
égerfák között a hegyről kis ér fut le; partján árnyas erdő homá
lyába gyalogösvény vezet. Ezen erdőben, gyümölcsfáktól kör-

1 Dr. Ferenczy József: Tompa életéhez. Abafi, Figyelő VII. 
20 ' 
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nyezve állott az erdei lak, egyszerű, szalmafödeles, sövénykerítésű 
házikó, melynek alsó végén baromfi ól, felső végén rozzant méhes 
volt, ajtajánál pedig malomkőbe foglalt forrás buzgott fel. 

A kirándulók menet a szegényes kunyhóval nem sokat törőd
tek ; midőn azonban délután, derült kedvben hazafelé jöttek s vizet 
inni a forráshoz tértek, nagyon megnyerte tetszésüket. Irányi fel
szólította őket, hogy együttlétük emlékére ezt a kis lakot énekel
jék meg. Az eszmét helyeselték, egy költői versenyt már régebben 
terveztek, de tárgyban még nem állapodtak meg. Ez szerdai napon 
történt, szombaton a költeményeket Kerényinél fel is olvasták. 
A versenyművek a Pesti Divatlap 1845. júl. 17-i számában jelen
tek meg a következő jegyzettel: »Eperjes mellett van egy erdei 
házacska. Ennek környékén járván mind a hárman, elhatároztuk 
nem szorosan azt fösteni le, csak körülbelül olyanforma tájképet 
adni. K. P. T.« 

így történt Irányi szerint az erdei lak. költői versenye.1 Tompa 
azonban egy élete vége felé fogalmazott jegyzetben máskép nyi
latkozik: »Egyszer azt mondja Sándor: fiuk, írjunk valami verset 
együtt, ugyanazon tárgyról szóló verset, mely találkozásunk emlé
kéül maradjon. Elfogadtuk, meghatározván, hogy a tárgy az »erdei 
lak« leend. Ez a szobában történt. Határozottan ki volt mondva, 
hogy a költemény festőleíró lesz. Semmi reflexió. Csak magam 
maradtam hű a tervhez. Petőfi versét így kezdé: »Mint a szív az 
első szerelemnek titkát: Rejti a kis kunyhót bérezek koszorúja.« 
Sokat beszéltek akkor erről a hírlapok s későbben magam hallot
tam ifjabb eperjesi lakosoktól, olvastam helyleírók, átutazók kinyo
matott jegyzeteiből, hogy látták a mi erdei lakunkat, mulattak 
körülötte s emlegették a három versenyző költőt. Sőt pár évvel 
ezelőtt azt írta egyik eperjesi barátom, hogy a lakot díszítik, készül
jek, mert ünnepély lesz benne, mihelyt a tavasz megjön s én mint 
a háromnak megmaradóit egyike, leendek az ünnep hőse. íme a 
soha nem létezőből miként csinált a kegyelet létezőt, mert hiszen 
mi semmi kunyhót nem láttunk, képzeletbeli volt minden; de azért 
most is mutogatják Eperjes bérczei között az általunk megénekelt 
kunyhót. Mosolyogtam, de nem nyilatkoztam; valóságos barbaris-
mus lett volna lerontani a közvélemény illusióját, költészetét.« 

A^költőt e jegyzet írásánál emlékezete némileg cserben hagy
hatta. Ő csak tíz hónapig volt Eperjesen, míg Irányi majdnem 
egész életét ott töltötte s azon helyeket, melyekhez a három költő 
emléke fűződött, gyakran felkereste. E tekintetben tehát Irányi 
hitelesebb tanú. Különben pedig Tompa czáfolata legtalálóbb magya
rázatát költői gyakorlatában leli. Leíró költeményeit sohasem veszi 
híven a valóságból. Példa erre majdnem mindegyik leíró költe
ménye. 4 Herényi után küldött elégikus levélben..említi a költő, 
anyját s nála tett látogatását. A tény az, hogy Kerényi apátlan, 

1 Ferenczi Zoltán : Petőfi életrajza. 
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anyátlan árva volt s házát később nem kereste fel soha. A Falusi 
órák czímű idilli költeményével egyidejűleg így ír: »Ha eső lenne, 
lennének szép virágaim, ha nem lesz, majd oda gondolom s egy 
párszor lóvá teszem »szép kertemmel« még a publicumot is, mert 
az óriási sülthal, mindent úgy vesz és hisz, a mint leírja az ember 
neki. (Levele Böszörményi Károlyhoz 1847. májusban). 

Ilyen volt a költő felfogása a'költészet és valóság viszonyá
ról (legalább kezdetben), így járt el az Erdei laknál is. Itt is 
kevesebb vonást vehetett a valóságból, többet képzeletéből s utóbb 
a valóság részleteit is feledhette. 

Irányi tanúsága, a Pesti Divatlap jegyzete a lak létezése 
mellett bizonyít, továbbá a költemények tartalma is: a lak mind
háromban hegyoldalban, patak mellett van, nem völgyben és forrás 
tövén. A valóságtól mindenesetre legjobban eltért Tompa, ki a 
lakot nádkötésűnek jelezte, holott hegyi kunyhóról volt szó. Az 
erdei lak létezését az eperjesi Széchenyi-kör is valónak fogadta 
el s 1884*-ben a Szent László- (Vilecz-) hegy egyik kiszogellésénél, 
az egykori lak tőszomszédságában a három költő versenyének 
emlékére oszlopot emelt. 

Petőfi Eperjesről egy hónapi múlatás után a Kerényivel és 
Tompával töltött boldog órák emlékével távozott. Látogatása nagy 
hatással volt Tompára, kinek költői jelentőségét vele kötött barát
sága nagy mértékben emelte s a ki a magyar irodalmi életbe, a 
költők sorába ekkor avattatott igazán be. A verselgető pataki 
deákból jónevű költő lett, kinek nemcsak versei, hanem személye 
is érdeklődést keltett. Petőfi barátságának fénye az ismeretlenség, 
a köznapiság ködéből egyszerre kiemelte. A költői verseny is élén
ken foglalkoztatta az irodalmi közvéleményt s általában Tompát 
tekintették győztesnek. Eperjesi mulatásának emlékét Tompa egy 
szép elégikus költeményében örökítette meg (Barátim emlékezete). 

Tompa, miután tanítványait sikerrel levizsgáztatta, Eperjes
ről jún. 26-án Kerényi társaságában távozott. Előbb Lasztóczra 
mentek, hol Szemere Miklós vendégszerető házánál néhány napot 
töltöttek. Itt olvasták az Életképek jul. 5-íki számában Petőfi üti 
jegyzeteit A milyen jól esett Kerényinek és Tompának az azok
ban nyilatkozó melegség, ép oly zokon vette a gúnyos czélzást 
Szemere. Petőfi ugyanis ápr. elsején tartott pesti búcsúestéjéről 
írva, kicsúfolta azokat a vidéki költő kollegáit, kik azért jönnek 
Pestre, hogy magukat a divatlapszerkesztők által lerajzoltassák. 
Szemere a czélzást magára vette s nagyon megharagudott. Bizo
nyára az is bántotta, hogy Petőfi felvidéki útjában házát Ígérete 
ellenére elkerülte. Bosszúságát két mérges paszkvilban öntötte ki, 
melyeket a Honderűben névtelenül közölt. 

A két költő innen Patakra ment, a közvizsgálati ünnepélyre, 
hol Berecz Károly, a neves tárczaíró társaságában egy hétig mulat
tak. Részt vettek a közvizsgálaton s a Szépműegylet júl. 15-én 
tartott örömünnepén. Mint Berecz UH tárczájában írja (Életképek 
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1846. I.) sokat sétáltak a gyönyörű várkertben, mely a Rákóczi
vár romjai körül van ültetve, élvezetes órákat töltöttek a regényes 
romokon, a szép kilátást élvezve, vagy a dicső múlt emlékein 
merengve. Tompa kész népregéiből néhányat barátai előtt nagy 
tetszés mellett felolvasott. »Erősen hiszem, jegyezte meg Berecz, 
hogy Tompa népregéi szintoly kitűnő lelkesedéssel fogadtatnak 
majd hazánkban, mint Musaeuséi a németeknél.« Jóslata bevált. 

Tompa júl. 11-én, mint Eperjesről visszatérő (redux), a theo-
logia IV. évére iratkozott. A nyarat Lasztóczon, Szemere Miklós 
vendégszerető házában töltötte, hol jövendő életpályájáról gondol
kodott. .;.. 

2, Pesten. 

Tompa miskolczi tanári pályázatának sikertelensége után a 
sárospataki iskolától végkép megvált s régi tervéhez képest Pestre 
költözött. Első sorban Népregéit akarta kinyomtatni, melyre az 
aláírók szép számmal gyűltek. 1845. decz. 11-én, mint a Pesti 
Divatlap megjegyezte, már 500 előfizetője volt, »mi főleg vers
nemű irodalmi tárgyak irányában bámulatos magas szám.« A becs
vágy is sarkalta, hogy az irodalmi központba költözzék. A vidéki 
költőre ellenállhatatlan vonzóerőt gyakorolt Pest, melyről Petőfi, 
Pákh, Berecz annyit tudtak beszélni. Remélte, hogy eddigi irodalmi, 
főkép pedig Népregéi sikere alapján jövőjét valamelyik divatlap
nál biztosíthatja. Mellékesen az ügyvédi pálya választását is fejé
ben forgatta, melyre számos példa ösztönözte. A magyar írók leg
nagyobb részének ügyvédi oklevél volt a zsebében, melyet nem 
használtak, csak szükség esetén menedéknek tartogattak. 1845. 
deczember elején költözött Pestre s (valószínűleg) a belvárosban 
magános szobát fogadott. 

Az akkori pesti életmódot kedvesen írja le Emlékeiben Jókai, 
ki két hónappal utóbb költözött fel. Szerinte minden mesés olcsó 
volt. Havi 6 forintért bútorozott szobát, 5 frtért ebédet, 1 frtért 
kiszolgálást kapott, reggelizni, vacsorázni nem szokott, uzsonnázni 
tejesboltba" járt, ezért 3 frtot fizetett. E szerint havi 15 frtból úri 
módon megélt. Csak az volt a baj, teszi hozzá szeretetreméltó 
humorral, hogy azt a 15 frtot irodalmi úton bajos volt megkeresni. 
Tompánál a Jókai-említette kiadásokhoz nagyon jelentékeny tétel 
járult: az orvos és gyógyszerész. Betegen indult el, a hosszú 
kocsiút nagyon megviselte s alig ért Pestre, azonnal orvoshoz for
dult. Deczemberben, január előfelében állandóan betegeskedett. Az 
egyetem jogi fakultására nem iratkozott (neve a budapesti tud, 
"egyetem 1845—6. tanévi jogkari anyakönyvében nem fordul elő), 
joggyakorlatra nem ment, általában ügyvédi pályájára semmi 
figyelmet nem fordított. Úgy látszik a gondolatról, hogy ügyvéd 
lesz, már Pestre érkeztekor letett. E helyett, ha betegsége engedte, 
a szerkesztőségeket s az írói köröket kereste fel. A fiatal írok 
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melegen, az öregebbek kitüntetéssel fogadták s Vahot Imre a 
Pesti Divatlapnál a szerkesztői teendőkben való segédkezésre is 
megkérte. Ha szerét ejthette a Pesti Divatlap Hatvani (Kossuth 
Lajos-)utczai szerkesztőségébe ellátogatott s leveleit is ide czí-
meztette. 

Azonban betegsége pesti életének első heteit végtelenül 
megkeserítette s majdnem elviselhetetlenné tette. Ez időben írt 
leveleiben keserűen panaszkodik. Január elsején Litkei (Tóth) Péter 
búji lelkész barátjának írja, hogy maholnap egy hónapja beteges
kedik Pest közepén, szobába csukva s Pestről mit sem tud. Könyve 
nyomtatása pénzhiány miatt elakadt, a drága pesti élet, az irtóztató 
patika minden pénzét felemésztette. Barátai, jóakarói, kik azelőtt 
biztatták s szavukat adták, hogy Pestre költözése esetén segítik, 
hitlenül cserben hagyták. »De semmi azért, végzi panaszát, én 
kaczagok világos nappal és sötét éjfélben nagyokat, irtóztató 
nagyokat, hogy »rá Isten, ember megborzadoz!« s bár Isten és 
emberek elhagytak, én magamat el nem hagytam és elhagyni 
nem fogom.« Hasonlókép panaszkodik január 10-én Liszkai Pap 
Imre kisgyőri tanítónak. »Édes, kedves bátyám! Nem is képzelj 
hogy a pesti postabélyeg alatt kinek leveléért van szerencsét
lensége 12 pengő krt fizetni. Én vagyok az édes bátyám! 
kinek elég bizalma volt ön irányában ezt cselekedni; én, a ki 
majd 6 hét óta vagyok Pesten betegen, kinek keservesen gyűjtött 
filléreit az irtózatos patika, szállás, koszt, gyertya, fa (40 frt öle) 
szóval minden, még a levegő is pénzbe kerülvén, iszonyúan fel
emésztette. S míg önök kövér disznótorokban, vagy az általam is 
ismert pinczében vígan élnek, én itt sajtalan levesnél és semlyénél 
egyebet régóta nem is láttam. így folynak mostan napjaim s remé
nyem a gyógyuláshoz még alig lehet. Aligha kórházba nem fogok 
menni. Könyvem már kinyomva van, hogy mikor válthatom ki és 
szállíthatom el, az isten tudja. írás által keresek most annyit, 
hogy megélhessek . . .« 

Valóban e pár hét szenvedései mély nyomot hagytak kedé
lyében. Betegsége, elhagyatottsága különben szerető és vidám 
lelkére az ember- és világgyűlölet némi árnyékát vetette, melynek 
ez időben írt költeményeiben számos kifejezést adott, így a Szemere 
Miklóshoz czímzett költői levelében (megjelent 1846. január 10-én 
a Pesti Divatlapban), melyben betegségéről, elhagyottságáról, az 
emberekben való csalódásáról panaszkodik s egyszersmind kifejezi 
hő vágyát a falusi élet, a családi boldogság után. Hogy a költe
ményt mennyire szívéből írta, mutatja a mély hatás, melyet nemtő
jére Bónisné Pogány Karolinára gyakorolt. A nemeslelkű nőben 
e költemény olvasásakor érlelődött meg a gondolat, hogy vég
rendeletében kedvelt költőjéről is meg fog emlékezni. A falusi élet 
utáni sóvárgása irattá költői szépségű népdalait, a Télen nyáron..., 
A tilinkóm nem szól . . . stb. kezdetűeket, melyeket az Életképek 
február 7-iki számában közölt. 
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Azonban egyelőre kórházba nem ment, úgy látszik baja 
január utófelében szűnni kezdett. Január 4—16 között látogatta 
meg Petőfi, ki egész deczember hóban Pesttől távol volt s több
nyire Szalkszentmártonban szüleinél tartózkodott. Január 4-én jött 
Pestre s már 16-án távozott. Csak márczius havában tért vissza 
hoszszabb időre. Az ő kedélyére is világfájdalom nehezült, melynek 
Felhők czímű (megjelent 1846. ápr. 23) reflexiógyüjteményében 
adott kifejezést. Barátja sanyarú helyzetén megesett a szíve s hogy 
legalább elhagyatottságán segítsen, felajánlotta neki Hatvani-utczai 
szobáját, melyet Várady Antal ügyvédjelölttel közösen bérelt. 
Tompa a baráti ajánlatot örömmel fogadta s mihelyt tehette, oda
költözött. Váradyvalj ki tíz évig szintén a pataki iskola növendéke 
volt, hamar megbarátkozott s menyasszonyához Ruffy^ Idához 
Hűség czímmel allegorikus költeményt írt, melyet az Életképek 
1846. február 28-iki számában közölt. 

Betegsége január végén annyira szűnt, hogy irodalmi ügye 
után nézhetett. Népregéi Beiméi nyomdájában kinyomtatva hevertek. 
Kiváltani ugyan nem volt pénze, hanem előfizetői annyira meg
szaporodtak, hogy számuk megütötte az ezerét. Ekkor Emich 
Gusztávhoz fordult, hogy a példányokat váltsa ki s küldje szét. 
E lépésre bizonyára Petőfi példája vagy tanácsa ösztönözte, kinek 
kiadója ekkor szintén Emich volt s az előző év őszén ő adta ki 
a Szerelem gyöngyeit. 

A Népregék és népmondák február hó első hetében jelentek 
meg ezer példányban. A siker anyagilag és erkölcsileg egyaránt 
teljes volt. Az írói körök lelkesedve fogadták, mint a magyar 
epikai népköltészet irodalmi formába öltöztetett gyöngyeit. Több 
író, mint az Életképek írja, e könyve alapján a fiatal költőt fel
kereste s barátjának fogadta. Általában a Népregéket az 1846. év 
legjelesebb irodalmi termékei közé helyezték. Az előfizetők száma 
pedig az ezren felül is annyira növekedett, hogy február végén a 
boldog szerzőnek a második kiadást kellett sajtó alá bocsátani. 
Ez szintén saját kiadásában s Emich bizományában jelent meg. 
A siker kivívásában mindenesetre nagy része volt a mű irodalmi 
érdemeinek: a korszerű népies tartalomnak s a sokat ígérő költői 
tehetségnek, de nem kevesebb érdemet szereztek buzgó gyűjtői 
sem; most tűnt ki, hogy mint deák, legátus, nevelő és jóbarát 
mily kiterjedt ismeretségre tett szert. 

Könyve szíves fogadtatása reménytelen helyzetében kétszere
sen jól esett. »Nincs panaszom, írja 1846. márcz.-ban Böszörményi 
Károlynak, a részvét és méltánylat ellen, mellyel Népregéim fogad
tattak, tudod barátom! szeretjük öngyermekeinket, de reményemet, 
melyet munkám iránt tápláltam készítése alatt, várakozásomat, 
reményemet mondom, a következés nem csak meg nem csalta, 
sőt a méltánylat, melylyel munkám fogadtaték, sokkal felülmúlta 
azt, mit az is bizonyít, hogy 30 nap múlva második kiadás került 
sajtó alá . . .» E sikerére mindig büszke volt. De a fénynek némi 
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árnyai is voltak. Többen nem akarták hinni, hogy magyar költő
első kötete egy hó alatt második kiadást érhessen s azt a gúnyos 
rágalmat terjesztették, hogy szemfényvesztésből a régi példányok 
egy részét látták el új czímlappal. A rágalmazók elnémítására 
Miskolcz, jún. 22. kelettel utóbb a lapokban nyilatkozatot közölt,, 
melyben nyomdai változtatásokra utalt s az illető »bölcs urakat« 
az idétlenséggel felhagyni kérte. Az előfizetés is sok kellemetlenség
gel járt; sok baja volt a postai szétküldéssel s az előfizetési, 
pénzek utólagos beszedésével. Vagy száz példány a postán tévedt 
el, más száznak az ára maradt el. Tapasztalatairól a Pesti Divat-
lapban Könyvkiadási gyönyörűségek czímen humoros karczolatot 
írt. A kiadás e módját utóbb mindig kerülte. 

Irodalmi sikere nemcsak anyagi helyzetét rendezte, hanem 
borongó kedélyét is felderítette. Azonban annyi testi és lelki szenve
dés után Pesttel többé nem békült ki. Felismerte egyéni jellemét,, 
ebből folyó hivatását s visszatért első gondolatához, a falusi pap
sághoz. A pár hónapot, melyet még Pesten töltött, inkább csak 
irodalmi ismeretség kötésére és szórakozásra fordította. »Társalog
tam, úgymond, az irodalmi és művészeti világ legelső bajnokaival,, 
csaknem minden pesti bálra jegyet kaptam, vígan, gondtalanul 
éltem.« Látogatta az írói köröket, megnyerte Vörösmartynak, a 
legnagyobb és legtiszteltebb magyar költőnek jóindulatát (.hozzá 
egy dicsőítő költeményt írt), Bajzának, Toldynak, Fáynak pedig 
barátságát. A fiatal írók közül legszívesebben Petőfi, Jókai, Pákh, 
Berecz, Lisznyai és Czakó barátságára emlékezett. Legtöbbet volt 
Petőfivel, kivel márcz. hóban Várady Antalnál együtt lakott, s a kivel 
sokat kötődött; részt vett több írói estélyen, melyeket Kúthy, 
Csengery Antal, Petrichevich Horváth Lázár és mások adtak, sőt 
mint Szemere Miklós írja, egyszer Vörösmartynál is mulatott, ki 
Szemere és Sárossy Gyula tiszteletére, amiért Rossz bor czímű 
költeményére jó bort küldtek, kedélyes férfi-estélyt adott. 

Pesti mulatása általában költészetének nemzeti, sőt népies 
vonásait erősítette. Pest hatalmas léptekben magyarosodott s a 
nemzeti-népies eszme politikában, társadalomban és irodalomban, 
tüntetőleg hódított. Az Életképek csak magyar szerzők munkáit 
közölte, a Pesti Divatlap magyarságában a sallangosságig ment. 
A Kisfaludy-társaság febr. 8-án tartott ünnepi gyűlésén népies 
elbeszélő költeményre tűzött pályadíjat (melyre azután Tompa 
sem siker nélkül pályázott a Sztthay Mátyással). A Nemzeti-
Színház győzelmes versenyre kelt a város által dédelgetett német 
színházzal s Szigligeti Szökött katonáját ötvenedszer adta, A nem
zeti érzés még a bálokon is nyilatkozott s a német keringővei 
versenyre kelt a magyar társalgó. Vahot Imre nemzeti bált rende
zett, melynek hármas jelszava volt: magyar ruha,"magyar beszéd,, 
magyar táncz. Jellemző, hogy Tompa ugyanekkor népdalokat írt. 

Azonban a vidám farsangra hosszú és szomorú böjt követ
kezett. Régi betegsége olyan erővel támadta meg, hogy febr. 
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25-én, épen hamvazó szerdán a Rókusz-kórházba kellett mennie, 
hol márcz. 11-éig kezeltette magát. E betegsége végkép megérlelte 
szándékát, hogy Pestről távozik. A bohém írói élet ábrándjával 
végleg szakított s reális életpálya után látott. Április elején válto
zott élettervvel Miskolczra költözött. 

A pesti írói életnek áltaiában nem volt reá edző hatása. 
Pedig az írók szívesen fogadták, a szerkesztők karolták, Népregéi 
páratlan sikert arattak. Ámde egyéni jelleme nem egyezett Pesttel. 
Álmodozó költői természete jobban érezte magát a természet ölén, 
mint a nagyváros kőtömegeiben. Egyszerű, erkölcsös lényére a városi 
áíet zabolátlansága visszásán hatott. Szeretetrevágyó lelkét bántotta a 
tartózkodás, melyet a nagyvárosi emberek természetszerűleg mutattak, 
s a melyhez a vidék magyaros, vendégszerető házainál nem szokott. 

Irodalmi illúziói végkép szétfoszlottak. Az irodalomból csak 
kivételesen lehetett megélni. A szerkesztők az írókkal önkényesen 
bántak. Petőfi ünnepelt költő létére mennyi méltatlanságot szenve
dett : a Honderű állandóan üldözte, Vahot pedig könnyedén bánt vele. 

Az ügyvédi pályától eleve minden kedve elment. Úgy látszik 
alkalma volt megfigyelni s belátni, hogy a »kedély- és jellem-
.gyilkoló prókátorság, az alacsony rabuláskodás, a nadályszerű 
vérszívás, a kofás replikázás, a melyen a legszilárdabb is meg
botolhat, a hol penészes pertárakban, molyette papírhalmazok közt 
•kell a vért sűríteni, más tíz-hűsztól összefirkált ostobaságokat 
olvasni«, (levele Böszörményi Károlyhoz, 1846. dec. 26.), nem az 
•0 ideális lelkéhez való. 

Mindezekhez még a legfőbb ok járult: állandó betegeskedése, 
melyet Pest vize, levegője, még inkább víg élete elősegített. Beteg
sége miatt állandó alkalmaztatásra sem tehetett szert s így a 
jövőre nagyon sivár kilátása nyílt. Tompa alapjában nem volt 
bohém természet, mely máról-holnapra gondtalanul él; bizonytalan 
helyzete állandóan aggasztotta. 

Mindezen körülmények Pesttől egészen elidegenítették. Sötét 
színekkel festi pesti kedélyállapotát 1846. márcz. hóban Böször
ményi Károlyhoz írt levelében: »Lelkemet egy halvány sugara 
sem deríté fel az örömnek, a kór beteges testben elveszte lelkem 
ruganyosságát, kedélyem piros zománczát s bizton elmondhatom: 
hogy mióta Pesten vagyok, alig volt pár, nem boldog és víg, de 
csak tűrhető perczem is. Szóval az a szomorú apáthia lepett meg, 
melyben keblünk fogékonytalan, tompa és magába szállt az élet 
•és világ iránt; tudom, hogy ezt hosszas kórállapotom szüli, tudom, 
hogy ennek megszűntével visszanyerem tevékenységemet ismét, de 
mikor lesz az? Isten tudja! Innét.jön azon előtted bizonyosan 
váratlan nyilatkozatom, hogy én Pestet meguntam, nem szeretem, 
idegennek érzi lelkem benne magát, elzárkózom, kedélyemre bán-
tólag hat a zaj s felrázza azt minduntalan fájdalma érzésére 
melancholicus merevségéből. — Innen jön azon nyilatkozatom, 
hogy én pesti lakos lenni nem akarok . . .« 



TOMPA MIHÁLY EPERJESEN ÉS PESTEN 315 

Mennyire meggyűlölte Pestet, mutatják későbbi levélbeli 
nyilatkozatai. 1848. május 5-én Freywaldauból Szemere Miklósnak 
írja: »Áldott legyen ez a — — — sors mégis, hogy pesti 
•emberré nem tett; beh nyomorult, kopár, árnyatlan életök van 
azon embereknek.« 1854. február 21-én Pákh Albertnek írja: »Én 
jobban szeretek Hanván mint Pesten élni; ha ketten, hárman nem 
volnátok ott: lábbal sem fordulnék arra soha. Itt nincs fővárosi 
őrjöngés, de van csend és béke.« Midőn 1860-ban Arany János 
a Szépirodalmi Figyelő szerkesztése végett Pestre készült köl
tözni, Tompa legjobb meggyőződése szerint lebeszélni iparkodott. 
»Oh édes barátom! ne menj te arra a Pestre! kínlódjál Kőrösön, 
kínlódjál bárhol, de Pestre ne menj! Ott lennél még igazán beteg, 
beteg lélekben, testben, hitben. Tudom én azt, hogy neked más 
lehet Pest, mint nekem, de neked sem való, nem a te jellemed, 
kedélyed, érzelmeidhez való hely az. A boldogtalanság rád nézve, 
— s talán mindenkire nézve, — nem a helyben van ugyan, de 
sorsodban, tenmagadban; a praedestinációban: és mégis ne menj 
Pestre! . . .« (Hanva, 1860. febr. 1.). 

Mielőtt Pesttől végkép elbúcsúzott volna, még egy érdekes 
mozgalomban, a tízek társaságában vett részt. Azonban ekkor 
már jövendőjével teljesen tisztában kellett lennie, mert csak így 
érthető, hogy lelkesen támogatott olyan mozgalmat, mely egyetlen 
biztos jövedelmi forrását, irodalmi keresetét lényegesén megszorí
totta, sőt merőben koczkára tette. A társaság tényeiben különben 
Pestről távozása miatt csak nevével szerepelhetett, sorsáról csak 
levélben értesült. A tízek egyesülésének eszméje, mint tudjuk, 
Petőfitől eredt, de szívesen felkarolta a többi fiatal író is, kik sze
rették volna magukat a szerkesztőktől függetleníteni s azonfelül 
jövedelmeiket szaporítani. A tízek czélját Jókai így formulázta: 
»A magyar nép nyelvét irodalmi értékre emelni, irányban és 
eszmejárásban követni a nemzeti sajátságokat.« Mint Ferenczi 
Zoltán mondja: egy lépés arra, hogy a minden irányban meg
indult újabb irodalmi áramlatokat egy irodalmi közlöny útján egy 
társaság képviselje, mely ne a divatlapok módjára, hanem időszaki 
füzetek alakjában adjon nagyobb dolgozatokat. Petőfi a tagok 
összeválogatásában gondosan ügyelt arra, hogy a fiatalok közül 
minden kiválóbb tehetség bejusson s minden irodalmi ág lehető
leg képviselve legyen; költő tagok lettek kívüle Tompa, Kerényi 
és Lisznyai. Mindnyájan aláírás és becsületszó mellett kötelezték 
magukat, hogy 1846. július 1-től kezdve egy évig szépirodalmi 
lapba nem dolgoznak; azután pedig- a Pesti füzetek czímű új 
szépirodalmi időszaki közlöny megindíthatása végett a helytartó
tanácshoz kérvényt intéztek. Ily értelemben 1846. ápr. 8. kelettel 
a lapoknak egy nyilatkozatot küldöttek, melyben kijelentették, hogy 
őket e lépésükben tisztán az irodalmi tekintet vezeti. 

A szerkesztők a váratlan összeesküvésen meghökkentek. 
Eddig a közönség részvétlenségétől, most ellenkezőleg munka-
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társaik munkabeszüntetésétől kellett tartaniok. Vahot a dolgot 
tréfára vette s lapja júl. első számában, midőn az összeesküvők 
hallgatása épen kezdődött, a tíz közül ötnek régebbi dolgozatát 
adta, a többi közt Tompának is a Tisza rétjéig czímű prózai 
munkáját. Vahot e csínyjéért Tompa nem igen haragudhatott. 
Ő már akkor az irodalmi harcztól távol, a tízek sorsáról alig 
tudva, Miskolczon új életpályára, a bejei papságra készült. Nem 
így Petőfi, ki Vahottal keményen összetűzött. 

Ennél nagyobb baj volt, hogy a helytartótanács a Pesti füzetek 
megindítására, bizonyára politikai természetű okokból, engedélyt nem 
adott. A helyzetet ügyesen felhasználva Frankenburg, az Életképekben 
komoly hangon felszólította őket, hogy az irodalom érdekében hall
gatásukkal hagyjanak fel. Erre a tízek összegyűltek (már t. í. a 
pestiek), a társaságot jobb időkre feloszlatták, adott szavukat köl
csönösen visszadták, s a divatlapok munkatársai közé léptek. 

Tompa, a mint decz. havában a kifejletről értesült, az Élet
képeknek s a Pesti Divatlapnak lett retides munkatársa, de a 
Honderűbe, mely a tízekkel szemben rútul viselkedett, többé nem 
dolgozott. A félévnyi irodalmi szünetet a tízek tervéhez képest 
nagyobb költemények készítésére fordította, megírta Szuhqy 
Mátyást és Bosnyák Zsófiát a Kisfaludy-társaság pályázatára s 
érlelte Regéinek és Virágregéinek eszméjét. Bár a tízek társasá
gában való részvételére mindig büszkeséggel emlékezett,1 a hosszú 
hallgatást anyagilag mégis megsínylette s félévvel utóbb Petőfi 
triumvirátus-tervébe már, semmi módon nem egyezett. (A tízek 
társaságának történetét 1. bővebben Ferenczi Zoltán: Petőfi élet
rajza II. köt 8. fej.). 

A pesti élet a fiatal költő pályáján nagy forduló, a vándor
évek utolsó, változatos szakasza. Az ifjú küzdelmei, hányatásai 
elvégződtek, a férfiú csendes munkálkodása következett. A küzdés 
helyett a nyugalom, a fény helyett a melegség, a dicsőség helyett 
a megelégedés, a csillogó pesti élet után a csendes bejei papság. 
A költő felismerte kijelölt élethivatását s egész lelkével betölteni 
iparkodik: 

Maradj, maradj mező patakja 
A réten, hol ered fakad: 
A nagy tenger zúgó ölében 
Elvesz neved, elhalsz magád. 

(Tompa: Tavaszi pintpók II.) 

DR. NAGY SÁNDOR. 

1 >Mindenesetre közétek állok, írja 1854. febr. 21-én Pákh Albertnek, 
ki a Vasárnapi Újság munkatársának kérte, a hajdani tízek akármelyikétől 
szégyen volna a hűtelenség.« — Az Újévi üdvözletben, szintén Pákh Albert
hez, így ír : 

»Fogadd az újév első reggelén Kik egykor oly vígan s gondatlanul 
E kézszorítást, régi jó barát! Látták az év intő fordulatát, 
Ez a kéz egyiké a tíz közül, S föl sem vevék az elkallott időt.« 


