
/ 

156 HARSÁNYI ISTVÁN 

APRÓSÁGOK TOMPA MIHÁLY ÉLETÉBŐL. 

Nagy költőink életének tanulmányozásánál szívesen olvassuk 
még azokat az apróságokat is, a melyek haláluk után róluk az őket 
közelről ismert egyének közvetítésével maradtak fenn az utókorra. 
Ezek az apróságok, jóllehet egyszerű, köznapi eseményeket adnak elő 
s így semmiféle magasabb igénynyel nem lépnek föl, de míg egyfelől 
bepillantást engednek a költő lelki világába, addig másfelől egy-egy 
jellemző vonást is szolgáltatnak az illető költő képének megrajzolásához. 

Ez alkalommal kilencz, Tompáról fennmaradt apróságot óhaj
tok bemutatni, a melyek közül nyolczat Bálint Dezső sárospataki ref. 
lelkész, alsózempléni esperes úr előadása után jegyeztem le, a ki egy 
ideig Hanván volt káplán, majd pedig Kelemér szomszédságában, Zádor-
falván pap (1880—1890.). Ezeket az apróságokat az esperes úr főképen 
Győry Jánostól, a sárospataki kollégiumból kikerült s Hanván Tompa 
idejeben tanítóskodott primarius diáktól hallotta. A kilenczediket özv. 
Szkárossy Gusztávné szül. Szentpétery Terézia úrnőtől hallottam özö-
rényben 1910-ben. 

I. 
v Tompa Kelemérből olykor-olykor szívesen átrándult szomszédos 

paptársaihoz. Zádorfalván Batta Bálint, Ragályon Orbán Ferencz, 
Alsószuhán Majomi József volt akkor a pap, a kik közül Orbánnal volt 
a legbizalmasabb viszonyban. 

Egy alkalommal Tompa Majomi társaságában éppen Orbán 
látogatására indult Ragályba. Űtjok Zádorfalván vitt keresztül. Nem 
mehettek ott át a nélkül, hogy Battához a paróchiára be ne nézzenek. 
Batta azonban nem volt otthon. De otthon volt szíves, vendéglátó 
gazdasszonya, az öreg Débora asszony, a ki sokszor szívesen látta túrós 
csuszával a paróchiára betért vidéki papokat. Tompáék megtelepedtek, 
ebédet készíttettek az öreg Déborával s bort is hozattak a Batta kon
tójára a korcsmából. A vidáman elköltött ebéd után aztán, mielőtt 
tovább indultak volna, Tompa Batta ajtójára czeruzaval egy négysorcs 
verset írt, melynek első két sora feledésbe ment, 3. és 4. sora azonban 
így hangzott : 

Megittunk tiz itcze borát. 
Isten éltesse Déborát. 

II . 
Egy más alkalommal, viiágfakadás idején, Tompa Kelemérből 

egyik paptársával Batta Bálint látogatására átrándult Zádorfalvára. 
Battának szép, nagy kertje volt. A nemes gyümölcsfákat s ezek között 
különösen az almafákat szerette legjobban. Azon a vidéken Batta mint 
híres pomologus volt ismeretes. Vendégeivel ott sétálgatott a kertben 
s mikor egy meglepő szépséggel virító almafa mellett haladtak el, így 
szólt Tompához : 

— Nézd csak Miska ! Ezt az almafát nem adnám Összes költői 
dicsőségedért í 
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Ez az ízetlen megjegyzés a rendkívül érzékeny természetű Tom
pára igen rossz hatással volt. Nem is hagyta válasz nélkül a csípős meg
jegyzést. Poétái büszkeségét megsértve érezve, bibliai kifejezéssel így 
felelt : 

— Legyen átkozott ez a fa és gyümölcsöt soha ne teremjen ! 
Azután sarkon fordult, kiment a kertből s nyomban fogatott —• 

faképnél hagyva az »úrfit«. (így hívták maguk közt Batta Bálintot.) 

I I I . 

Tompa felesége egyszer Hanváról egy szekér búzával Rima
szombatba ment a hetivásárra, hogy azt eladja. Megígérte Tompának. 
hogy déli 12 óiára otthon lesz. Eljön a 12 óra. Tompa már türelmet
lenül várja felesége megérkezését, de hiába. Átmegy bizalmas barátjá
hoz. Győry János tanítóhoz, a kinek előadja, hogy felesége nem tar
tot ta meg ígéretét, mert íme 12 óra s nincs itthon. Türelmetlenül vára
kozik tovább. Majd az ablakból tekintget ki Győryvel a csízi domb 
felé, de hiába. A szekér még mosc sem látható. Hazamegy a paróchiára. 
Majd ismét vissza a tanítóhoz. Ismét vizsgálják; nem jön-e a szekér ? 
Bizony még mindig nem jön. Most már Tompa annyira türelmetlen és 
indulatos, hogy szinte dühbe jön s ezt mondja felindultan Győrynek: 

—• Ha feleségem hazajön, hozzá se fogok szólni s nem is ebéde
lek vele ! . . . 

Végre 1 óra tájban megérkezik a felesége. Győry igen kíváncsi 
Jévén a találkozásra, átment Tompához a paróchiára s a kulcslyukon 
leste : mikép fogadja az indulatos Tompa a feleségét ? És meglepetve 
látja, hogy mikor Tompáné belép az előszobába, a Tompa lobogó ha
ragja, mintegy varázsütésre, egyszerre megszűnik, feleségének nyakába 
borul s örvendezve így kiált fel: 

— Isten hozott, édes angyalom ! . . . 

IV. 

Runyára ment egyszer Tompa, feleségének rokonaihoz. Ott ma
radt éjszakára is. De aludni nem tudott, mert a kakas kora hajnaltól 
folytonosan kukorékolt. A szüntelen való kakas-kukorékolás annyira 
bosszantotta az aludni nem tudó költőt, hogy fölkelt, Kiment a szobá
ból s odakiáltott a kocsisnak: 

— Péter fogj be ! Menjünk innen, mert i t t nem lehet aludni 
a gonosz kakas miatt. 

Hiába kérlelték, hogy maradjon. Fogatott s ott hagyta Runyát 

V. 

Egy vasárnap Hanván, mielőtt istentiszteletre ment a 
templomba, meghagyta kocsisának, Péternek, hogy mire az istentiszte
let véget ér, be legyen fogva. Tompa kijön a templomból s bosszan-
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kodva látja, hogy nincs befogva. Csak a kocsi van kihúzva a kocsiszín
ből. Haragra lobban. Szidja Pétert, mint a bokrot, késedelmeskedése 
miatt. Erre Péter valami feleselő, sértő szót ejt ki, mire a nagyerejű 
Tompa jobb kezével a kistestű Pétert a földre lökte. A kocsis ijedtében 
elájult, elvesztette eszméletét. Erre Tompa megijedt s rázni, költögetni 
kezdte az elalélt Pétert. A templomból kijövő közönség odasereglett, 
segédkezni igyekezvén Péter magáhoztérítésében. Mikor azonban Tompa 
látja, hogy Péter magához térítése csak nem akar sikerre vezetni, torka
szakadtából felkiált: 

— Száz forintot adok annak, a ki Pétert életrehozza ! 
—- Kétszáz forintot adok annak, a ki Pétert eletrehozza ! 
— Háromszáz forintot adok annak, a ki Pétert életrehozza ! . . . 
A sok rázásra, nótagatásia, locsolgatásra végre nagy nehezen 

mégis csak magához tér Péter. Ekkor Tompa így szól hozzá : 
— Vigyázz magadra, mert ha még egyszer odaváglak, szétlocs-

csansz, mint a tojás s a túlvilági szentek sem szednek össze ! 

VI. 

Hanván történt. A proventust (az egyházi adó természetben, 
gabonaneműben befizetett részét) a meghatározott napon a hívek vit
ték az egyházközség magtárába. Ebből kapta Tompa is a lelkészi fize
tés terménybeli részét. Ott voltak a paróchián a presbiterek is. Egyik 
egyháztag zsákjába Tompa beleüti a kezét s a markába vett gabona
neműből látja, hogy a zsák tartalma nem tiszta gabonanemű, hanem 
csak afféle giz-gaz. Legott megragadja a csücskénél a zsákot s könnyű
szerrel kidobja azt az udvar közepére, mondván : 

—• Se nem búza, se nem gabona ez, hanem valami izé. (A giz-
gazt Hanván azóta gyakran izének, is hívják).1 

VII. 

Hanván a presbitérium, Tompa óhajtására, elhatározta, hogy 
betiltja a hajnalozást. A hajnalozás, hajnali mulatozás pedig abból 
állott, hogy a kézfogó (v. eljegyzési) mulatság után a násznagyok haj
nalban bementek a lelkészhez, hogy bediktálják a kihirdetendő jegye
sek nevét, s egyéb ahhoz szükséges adatokat. Ez a bejelentés az át
mulatott éjszaka után rendszerint igen zajos volt, mert a násznagyok 
a muzsikáló czigánybandával kísértették magukat a parochiára. Tompa 
egy téli kora reggelen hallván a zeneszó közeledését s a nagy kurjonga-
tást, mindjárt tisztában volt azzal, hogy hajnalozni jönnek. Fölkelt, 
felöltözött s botot véve a kezébe, kiment az utczára s a hajnalozók 
elébe állt s szigorúan dorgálni kezdte őket a presbitérium tilalmának 

1 S. Szabó József is említ egy esetet, mikor két búzával teli zsákot 
csücskénél fogva megragadva könnyedén odébb dobott. Tompa M. a költő-pap. 
Prot. Szemle. 1901 : 358. 1. 
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áthágása miatt, mire a czigány elhallgatott. A társaság egyik nyakba 
levő (ittas) tagja azonban odakiált a megrémült czigányoknak: Húz
zátok czigányok ! E kiáltásra Tompa dühbe jött s botjával széjjel verte 
a hajnalozó társaságot, ízzé-porrá törvén botjával a czigány brúgóját.i 

VIII . 

Tompa két káplánja egy alkalommal Hanváról átment Recs
kére az ottani fiatal paphoz szórakozni. Mikor Tompa észrevette, hogy 
segédei magára hagyták, cselédjét küldte utánuk egy levéllel, melyben 
azt üzente nekik, hogy jöjjenek haza. A káplánok elolvasván a levelet, 
annak hátára egyikük (Csízy) rövidített megszólítással ezt í r t a : 

»T Ür ! Jól mulatunk. Majd estve haza megyünk.« 
Tompa a hátiratozott levéllel átmegy a"*tanítóhoz, Győryhez s 

méltatlankodva kérdezi tőle : Tudsz-e te olvasni ? És kezébe adja a 
levelet. Győry olvassa: »Tisztelendő Ür!« Mire Tompa közbevág: 
»Nem tudsz te olvasni. Olvasd újra, úgy, a mint ott van. Mert ott Túr 
van. Hát Túr vagyok én ? Hát disznó vagyok én ? Micsoda komjsz-
ság ez ezektől a fiatal emberektől ?« (Az érzékeny, ingerlékeny termé
szetű Tompa ilyen kicsiségek miatt is hamar indulatba jött. A káp
lánoktól természetesen távol állott, hogy főnöküket csúfolják. A meg
szólítás első betűje a Tisztelendő szó rövidítése volt. A pont csak vélet
lenségből maradt el a T mellől.) 

IX. 

Tompának a kacsaaprólék közül legkedvenczebb falatja a kacsa
láb volt. Egy alkalommal a konyhában tartózkodó macska a felesége 
által gondosan előkészített kacsaaprólékok közül éppen a házigazda 
kedvencz falatját, a kacsalábat lopta ki. Felesége már jóelőre tudta, 
hogy ebből baj lészen. Nem is merte a dolgot ebéd előtt bevallani. Gon
dolta, hogy talán megfeledkezik róla Tompa. Nem így történt. Tompa 
az ebédnél, mikor hiába keresgéli kedvencz falatját, a kacsalábat, hir
telen indulatba jön s felkiált: 

— Hát a kacsaláb hol van ? 
Felesége, ismerve férjének lobbanékony teimészetét, szelíden, 

töredelmesen vallotta be, hogy bizony a kacsalábakat a macska ellopta. 
Erre Tompa haragja, a milyen hamar támadt, éppen olyan hamar el 
is múlt. 

HARSÁNYI ISTVÁN. 

1 A. Szabó József is leírja, hogy Tompa miképen igyekezett megfékezni 
s megszelidíteni a templomban lármázókat meg az éjjeli csendháborítókat és 
korcsmai dulakodókat. (Tompa M. a költő-pap. Prot. Szemle. 1901 :358. lap. 


