
azt írta a Királyi Helytartó Tanácshoz, hogy: „Praeter unicam Pensionem Regiam nullum 
beneficium, nullum officium, consequenter nullum etiam subsidium habet." (Az egyetlen ki
rályi nyugdíjon kívül, semmiféle beneficiuma, javadalma, semmiféle hivatala, következéskép
pen semmiféle segélye nincs.) A kérdéses rohonci beneficium egyébként a győri egyházmegyei 
levéltár felvilágosítása szerint az 1771., 1776., 1777. években üresedésben volt (vacat), 1778-ban 
nyerte el és élvezte 1813-ig Kercselich Mihály. A győri levéltárban az egyik 1774-es keltezésű, 
Rohoncról szóló jelentés azt is említi, hogy Faludinak nem volt jurisdictiója, ennek híján el se 
nyerhette a beneficiátusságot, — s végső soron fáradt, törődött volt már akkor ahhoz, hogy a 
beneficiátussággal járó sokféle tevékenységet végezni tudja. 

Egyházmegyéje életéből azonban nem maradt ki teljesen.9 1777-ben ódával köszöntötte 
Szily Jánost, az új pöspököt, 1778-ban pedig, mikor egy felállítandó papneveldére gyűjtöttek, 
noha nem is volt tagja az egyházmegyének, nagyértékű könyvet ajándékozott: a híres Robertus 
Stephanus (Estienne) kiadásában és nyomdájában megjelent kétkötetes Bibliát. Az újszövet
ségi rész Beza fordításának első kiadása.10 

A hagyatékára vonatkozó feljegyzéseket néhány kisebb sajtóhibával Gyárfás könyve közölte: 
a leltárból is az derülni, mennyire szerényen élt, — „alte", „abgetragene" írják oda majd min
den ruhája elé. A leltár egyébként hátrahagyott könyveinek jegyzékét is tartalmazza. 

A verseit tartalmazó kéziratok szerencsésen fennmaradtak, sorsuk ismeretes.11 A négy 
eclogát magába foglaló Kis János-féle kézirat viszont, Gyárfás feltételezésével ellentétben a 
szombathelyi egyházmegyei könyvtárban van. (A könyvtárat Szily püspök alapította 1791-ben 
és falait Dorfmeister festette ki; utóbb 1882 és 1884 között bővítették, az új helyiségeket 
Storno díszítette.) 

Faludi végső óráiról Fatovich János rohonci esperes-plébános írt jelentést a szombathelyi 
szentszékhez csatolva a hagyatéki jegyzőkönyveket. Ezeket az iratokat Toldy még ismerte, 
utóbb azonban elvesztek, s Gyárfás is csak a másolatot láthatta. Szerencsére a könyvtár 1928 — 
29-es rendezésekor előkerültek, s azóta a szemináriumi könyvtár kézirattárában az érdeklődő 
megtekintheti őket. 

Befejezésül köszönetet mondok mindazoknak, akik az adatok szolgáltatásában és közzé
tételében segítségemre voltak: elsősorban Szauder Józsefnek és Nagy Miklósnak, majd Pór 
Péternek, P. Van Oppenraay-nak, a római jezsuita generalicia asszisztensének, P. Kari 
Prümm S. J. professzornak, Borsa Gedeonnak, a Hittudományi Akadémiának, stb. 

Géfin Gyula . 

Adalékok Komjáthy Jenő életrajzához 

Mivel Komjáthy Jenő elvonultan élt szenici magányában, távol a korabeli irodalmi élet-
j tői és barátaitól, emberi egyénisége, mindennapi küzdelmes élete szinte teljesen „homályban" 

maradt az utókor előtt. Minden esendőségében és nagyságában a költőt csupán egy ember 
értette és ismerte meg igazán, „Éloa", Márkus Gizella, a hűséges élettárs. Az ő szemérmes és 
rövid elbeszéléseiből, visszaemlékezéseiből ismerhették meg gyermekei és unokái a fiatalon 
elhunyt embert. 

Ezekkel a családban fennmaradt emlékekkel szeretném (mint a költő dédunokája) kiegé
szíteni, világosabbá tenni Komjáthy Jenő életrajzi adatait, és korrigálni az esetleges félre
értéseket életrajzában. 

9 A rohonci szegényházról, Faludi életmódjáról és a korszak lírájáról részletesen írtam idézett munkámban 
10 A második kötetbe bele is jegyezték az adakozást: Ex libris Seminarii Sabariensis per An-mum Rndum 

Dnum Franciscum Faludi donati 1778." Mivel a könyv ritkaság, közlöm leírását és könyvészeti adatait : 
„Britisch Museum Nyomtatot t Könyvek Általános Katalógusa Vol. XVI. p . 3. Biblia. Latin. — Biblia Vtri-
usque Testamenti. (Ó-Szövetség fordította S. Pagninus, a fordító és F. Vatablis jegyzeteivel; Apocrypha, for
dította C. Baduellus, saját jegyzeteivel; és az Üj-szövetség, fordította T. Beza saját jegyzeteivel; az egésznek 
Vulgata fordításával együtt.) (Index. — Hebraea, Chaldaea, Graeca et Latina nomina . . . adiecta eorum 
expositione) (Kiadta R. Estienne.) ff. 188. 316., 436, 336, 155. 141. Excudebat R. Stephanus: (Geneva) Calend, 
Mártii (Március 1.) 1577, 56. fol. 3037. f. 5. Az Üj-Szövetség címlapján 1556 dátum van, de a colophonban 1557. 
Beza újszövetségi fordításának első kiadása. (Másik példány) 2. g. 2—4. Hiányos; hiányzik az Indices. 

11 Lásd: NÉGYEST LÁSZLÓ: Faludi Ferenc versei. Bp. 1900. 9 5 - 1 1 2 . - GYÁRFÁS: i. m. 4 7 - 4 8 . 
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Az első ilyen ellentmondást a költőnek a szülői házhoz való viszonyában fedeztem fel. 
Komlós Aladár: Komjáthy Jenő c. művének 388. oldalán így ír erről: 
„Komjáthy Anzelm Nógrád megye törvényszéki bírája, majd tiszti főügyésze, . . . 1888-ban 

nyugalomba vonul szécsényi birtokára, de anyagi nehézségek — amelyekbe részben fia anyagi 
helyzetének leromlása miatt került —, birtokának vagy birtoka egy részének eladására kény
szerítették." 

Ez körülbelül úgy hangzik, hogy az apa a fia tékozlása vagy elszegényedése miatt kénysze
rült birtokait eladni. Ez azonban korántsem így volt. A Komjáthy-birtok ugyan eredetileg 
300 hold nagyságú volt Nógrád megyében, de ez részben az 1848-as jobbágyfelszabadítás 
után, részben az örökösödés folytán állandóan kisebbedett, s Komjáthy Jenő idejében már 
csak 3 ház és egy szőlő jelentette a birtokot. Komjáthy Anzelm a hivatalnokoskodó magyar 
földbirtokosok, dzsentrik 1800-as évek közepén szokásos életformáját élte: azaz 11 gyermeke 
eltartásának nem annyira földtulajdona, mint inkább a vármegyénél viselt hivatala volt az 
alapja. Később is, miután nyugdíjba ment és visszavonult 7 holdas szécsényi birtokára, jó 
módban, rendezett anyagi körülmények között élte le életét, és a családi hagyomány nem tud 
semmiféle anyagi leromlásról. Fia, Komjáthy Jenő, aki miatt állítólag birtokainak eladására 
kényszerült, Pesten végezte iskoláit, káros szenvedélyei nem voltak, nem ivott, nem kártyá
zott, így valószínűtlen, hogy az ő anyagi helyzete döntötte volna apját is romlásba, hiszen 
akkor már csak a fent említett csekélyke birtok volt a család tulajdonában. Miután meg
szerezte a diplomát, huszonnégy éves korában megnősült, öt gyermeket nevelt, akiket felesé
gével együtt rajongásig szeretett. Anyagi helyzetük az akkori tanító-tanár családokéval 
egyezően, szerény volt, de rendezett. Ehhez erősen hozzájárult, hogy Márkus Gizella, a költő 
felesége, rendkívül takarékos, ügyes háziasszonynak és gondosan beosztó családanyának 
bizonyult, aki férje halála után saját keresetéből teljesen egyedül nevelte fel és juttatta dip
lomához mind az 5 gyermekét. Elképzelhetetlen akkor, hogy a kettős keresetből ne éltek volna 
meg, és Komjáthy Anzelmet birtokának eladására kényszerítették volna. 

Varga Béla; Komjáthy Jenő az elfelejtett költő című művének 10. oldalán így ír az apa és 
a fia közötti viszonyról: 

„ . . . Költő s az édesatyja között is a világnézeti különbségek vontak erős válaszfalat. 
Az apa is egyéniség, a fia is az, csak egyéniségük rugói különböznek. Atyjánál az ideálok nél
küli gyakorlatiasság, nála a túlzott idealizmus az »én« alakító tényezői. Ez utóbbi anyai örök
ség. Édesanyja nem egyszer simítja el a köztük felmerült ellentéteket.. ." „ . . . Pénzköl
csönökre Komjáthy Anzelm fiától magas kamatot kér . . ." 

Ezek az életrajzi adatok csekély mértékben tartalmaznak igazságokat, és többnyire hamis 
képet festenek az apa és fia közti viszonyról. 

Komjáthy Anzelm királyi tanácsos, vármegyei főjegyző és helyettes alispán volt, majd 
Nógrád megye tanfelügyelője lett. Igen művelt ember volt, a jogtudományoknak is jeles 
ismerője, aki jogi műveket is írt. Képességei, beállítottsága valóban másfajták voltak, mint 
filozofikus hajlamú, költői tehetségű fiáé. A családban azonban a nagytekintélyű apa ural
kodott, akinek patriarkális tiszteletet adtak meg gyermekei, s ebben a légkörben hangos vesze
kedés vagy viszály lehetetlen és ismeretlen volt. Kétségtelen, hogy az édesapa feltétlen tekin
télyű uralma mellett a mélyérzésű költőt a hozzá lélekben is sokkal jobban hasonlító és köze
lebb álló édesanyához, Baloghy Bertához és legkisebb húgához, a szelíd, álmodozó Margithoz 
kötötték igazi gyöngéd szálak. De mindig kölcsönös tisztelet volt apa és fia között, viszályról 
egyáltalán nem tud a családi krónika, sőt épp az ellenkezőjét tartja számon. 

A „pénzkölcsönre" vonatkozóan csak annyit, hogy Komjáthy Jenő verseskötetének kiadási 
költségeihez valóban adott az apa kölcsönt, de ezért kamatot nem kért, ezt az ő büszkesége 
meg sem engedte volna. A kölcsön összegét azután a költő Özvegye visszatörlesztette apósának. 

Komjáthy Anzelm megható levélben mondott neki ezért köszönetet. Egyéb kölcsönről a 
család hagyománya, levelezése nem tud. 

2 

Komjáthy Jenő életrajzaiban 1885-ös balassagyarmati távozásának okairól igen eltérő 
magyarázatokat találni; ezek azonban többnyire inkább csak hipotéziseknek tekinthetők. 

A Pesti Napló 1885. dec. 18-i száma szerint Komjáthy Jenő és Kapossy István egy társaság
ban megsértette ßenzenleitner Leontin tanítónőt, ,, . . . akit Kapossy elcsábított volt, és akitől 
ezúton remélt megszabadulni; a szerencsétlen leány utóbb szerelme következményeitől és az 
állásvesztéstől félve 1885. dec. 15-én pisztollyal agyonlőtte magát." 
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Reviczky Gyula is egy levelében „a balassagyarmati öngyilkossággal" hozza Összefüggésbe 
Komjáthy Jenő távozását. Komlós Aladár Kövy Tivadar állásfoglalását fogadja el, aki az 
eltávozás okául a következőket hozza fel: „Az a fiatalúr atyja hatalmában elbizakodva sokat 
enged meg magának, sérti a tantestület és az iskolaszék ellen köteles tiszteletet. . ." Komlós 
Aladár szerint az iskolaszék gőgös dzsentri fiút látott Komjáthyban, és az iskolaszék fel
fogásával a fiatal Komjáthyra nézve, láthatólag, ő is egyetért. 

A családi hagyomány a következőképpen őrizte meg az esetre vonatkozó adatokat: 
Komjáthy Jenő egy — az akkori időkben „emancipáltnak" számító — dolgozó nőt vett el 

feleségül, aki tizenketted magával elsőként végezte el a tanítóképzőt Magyarországon. Az, 
hogy egy nő, dolgozó emberként, maga keresse meg a kenyerét, szokatlan volt abban az idő
ben, s az emberek bizony elég nagy fenntartással kezelték az ilyen „emancipált" nőket. Érthető 
tehát, hogy a fiatal Komjáthy Jenő roppant nagy gonddal ügyelt arra, hogy feleségét a leg
nagyobb tisztelet vegye körül Balassagyarmaton, ahol Márkus Gizella először került állásba. 
Komjáthy Jenőné később így mesélte el a balassagyarmati esetet gyermekeinek és unokái
nak: 

Egy alkalommal hivatalosak voltak valamilyen nyilvános ünnepségre, ahol az akkor már 
kétes hírű Benzenleitner Leontin is jelen volt. Mivel Komjáthy Jenő rendkívül puritán, 
erkölcsi kérdésekben igen kényes természetű ember volt, aki véleményét soha nem titkolta, 
mikor a társaságba bevezette feleségét és ott meglátta kétes hírű kolleganőjét, le sem engedte 
ülni nejét, hanem ezt mondta: 

„Jöjj kedvesem, nem engedhetem meg, hogy a te tisztaságoddal ilyen légkörben helyet 
foglalj!" — és kivezette őt. Ez a cselekedete szokatlan volt, sőt, sértőnek, botrányosnak is 
mondható, s el alig fogadható, de lélektanilag talán érthető: a költő, akinek „emancipált" 
feleségét nem tartották elég előkelőnek a nógrádi társaságban, nyilván így is bizonyítani 
akarta, hogy felesége mennyire fölötte áll a társaság mércéinek, melyek nem a rosszhírű nő, 
hanem a dolgozó nő ellen irányultak. Komjáthyné főleg ezt az esetet tartotta férje és az iskola
szék közötti összekülönbözés fő okának. 

Téves elképzelésnek látszik tehát az, hogy a fiatal Komjáthy Jenő dzsentri származása 
miatt, illetve apja hatalmában való elbizakodottsága miatt került volna összeütközésbe felet
teseivel. A költő Pesten végezte tanulmányait, ahol filozofáló, szabadelvű és szellemileg forra
dalminak mondható társaságban élt, és annak elveit tette magáévá. Az ízig-vérig dzsentri 
Balassagyarmat társadalma, urizáló sznobsága és elmaradott szellemi élete éppen ezért oko
zott számára oly nagy csalódást a haladottabb pesti világ után. 

Balassagyarmatról való távozása után két évig állás nélkül maradt, majd Szenicen kapott 
állást, 1887-ben. 

Az értelmiséget — egyben a magyarságot is — ebben az elmaradott, nyomorgó községben 
a járásbíróság, adóhivatal, takarékpénztár, posta és a polgári iskola tisztviselői alkották. 
El lehet tehát képzelni, hogy mit jelentett ez az ország egyik legműveltebb emberének, aki 
tele volt célokkal, hatalmas tervekkel, aki eredetiben olvasta Shakespeare, Byron, Poe, 
Goethe, Schiller, Kleist, Heine, Lenau műveit, aki lefordítani készült Kantot és latinul olvasta 
Spinozát, s aki így teljesen elszakadt Pesttői, a haladó gondolkozású eszmetársaktól, barátok
tól: Palágyi Menyhérttől és Lajostól, Madách Aladártól és általában az irodalmi élettől. 
Felesége jól jellemezte a Független Magyarország 1910. január 26-i számában ezt a mélybe 
zuhanást: „ . . . olyanféle érzés fogta el szívünket, mint a száműzötteket, midőn hazájukat 
elhagyják. Ott kezdődött a valódi magány." 

Az életrajzok szerint nincs tisztázva a költő korai halálának oka sem. Több hipotézis is 
kialakult; többen állítólagos s régóta tartó idegbajának tulajdonították Komjáthy halálát. 

A költő igen váratlanul és fiatalon hunyt el 1895. január 26-án a budai Erzsébet Vörös
kereszt-Kórházban. Halála után állítólag felboncolták a holttestet, de a boncolási jegyzőkönyv, 
sajnos, elveszett. A költő hirtelen halálának rejtélyessége miatt később addig súgtak-búgtak, 
míg feljelentés érkezett a rendőrségre, mely a költő exhumálását követelte. Palágyi Lajos, 
hogy az exhumálásnak elejét vegye, cikket írt a Magyar Hírlapba 1928. június 10-én, melyben 
a következőket írta: „ . . . Komjáthy betegségét, míg élt, nem tudták megállapítani, de a 
boncolási jegyzőkönyv kiderítette, hogy beteg volt egész szervezete, alig volt szerve, amelyben 
ne lett volna kóros elváltozás." 

A családi hagyomány a költő feleségének és a család jó barátjának dr. Melha Armandnak 
elbeszélése alapján egészen másképp őrizte meg a halál okát. 

A költő vékony, magas ember volt, akit költészete állandó extatikus lobogásban tartott. 
Családi és baráti körben vidám ember volt, szerette a társaságot, a hosszú baráti beszélgetése-
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ket. Gyermekeivel is sokat játszott, tréfálkozott. Kórházban sohasem volt, orvosi kezelés 
alatt sem állott, s az életrajzi ismertetésekben szereplő hosszú betegségről vagy idegbajról 
sem felesége, sem az akkor már 12 és 9 éves legidősebb gyermekei nem tudtak. Komjáthy 
Jenőné férje halálának az irodalomtörténetben emlegetett okait mind tévesnek tartotta, s e 
téves feljegyzéseket a kor elmaradott egészségügyi állapotával magyarázta. 

Komjáthy Jenőné és gyermekei emlékezetében azonban élénken élt egy jelentéktelennek 
vélt baleset, amely után a költő nem gyógyult fel többé, sőt éppen ez után az eset után hat 
hét múlva hunyt el váratlanul. 

1894 decemberében történt a baleset. Enyhe tél volt akkoriban, s hogy a port lekössék, a 
cselédlány leöntötte a lépcsőt vízzel. Az időjárás azonban váratlanul zordra fordult, s ezért 
a víz reggelre ráfagyott a lépcsőkre. Erre a költő nem számított, s így amikor kilépett lakása 
ajtaján, megcsúszott a síkos lépcsőn és hanyatt esett. Az esésnél olyan erősen megütötte a 
gerincét, hogy föl sem tudott állni, úgy kellett bevinni a szobába. S bár állandóan borogatták 
derekát, a fájdalmak nem akartak megszűnni, s még a karácsonyt is felpárnázott széken, 
ülve töltötte el. Járni is csak mások segítségével és botra támaszkodva tudott, s akkor is igen 
nagy fájdalmai voltak. Néhány heti fekvés után aztán barátai és felesége rábeszélésére elha
tározta, hogy felutazik Pestre kivizsgáltatni magát. A budai Erzsébet Vöröskereszt-Kórházba 
vétette fel magát a belgyógyászatra január 22-én. Akkor még röntgengép nem volt, így nem 
tudták a gerinc tényleges sérülését megállapítani, de mivel kívülről is jól látszottak a derekán 
a zúzódásból eredő kék foltok, ezért utalták a belgyógyászatra (és nem az ideggyógyászatra !). 
Ha idegbajban szenvedett volna, akkor nem ide utalták volna be. Az sem valószínű, hogy az 
eséskor súlyos agyrázkódást kapott volna és ez okozta halálát — mint Komlós Aladár felté
telezi —, mert akkor vagy azonnal meghalt volna, vagy eszméletlenül, elködösült aggyal 
kerül a kórházba. Ez azonban nem így volt, s ezt barátai, a Palágyi-fivérek is tanúsítják, ők 
ugyanis elmesélték, hogy még január 26-án is meglátogatták a költőt, s az élénken és vidáman, 
teljesen tiszta elmével beszélgetett kedvenc filozófiai nézeteiről velük. Nem sokkal barátai 
távozása után azonban hirtelen hátrahanyatlott és szó nélkül meghalt. A család régi barátja 
és orvosa, dr. Melha Armand később kereste a bonctani leleteket, de helyette csak valami kór
házi kórtörténetet sikerült megszereznie, abból mint orvos rekonstruálta az esetet és meg
állapította, hogy a gerincsérülés következtében embólia keletkezett, s ez ölte meg oly hirtelen 
a költőt. (Azóta már több belgyógyásznak elmeséltem a balesetet, a keletkezett tüneteket, és 
teljesen megerősítették dr. Melha véleményét.) 

Az, hogy Palágyi Lajos úgy nyilatkozott később a költőről, hogy „minden szerve beteg 
volt", nem jelenti azt, mintha ugyanezt egy mai bonctani leletben olvasnánk. Palágyi Lajos, 
mint mondtuk, valószínűleg a titokzatosnak vélt haláleset után támadt vitákat szerette volna 
lezárni e véleményével, nyilatkozatával, s evvel a költő exhumálását is megakadályozni. 
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Még egy érdekességről szeretnék röviden említést tenni, s ez Komjáthy Jenő filozófiai és 
esztétikai elméleteinek kézirata ill. azok sorsa. 

„Sikabonyi disszertációja szerint Komjáthy után nagyszámú, terjedelmes filozófiai és 
esztétikai tanulmány kézirata maradt. Ezeket özvegye kiadás céljából átadta a költő legjobb 
barátjának (kétségkívül Palágyi Menyhértet kell értenünk), ennél pedig elvesztek. 1909-ben, 
Sikabonyi könyvének megjelenésekor már nem voltak megtalálhatók" — írja Komlós Aladár 
tanulmányának 401. oldalán. 

Komjáthy Jenőné is mindig arról beszélt, hogy férje számos filozófiai jegyzetét, fordítását, 
tanulmányát Palágyi Menyhértnek átadta megőrzés, illetve az alkalmas részek sajtó alá ren
dezése végett. Palágyi azonban nem sokkal a kéziratok átvétele után áttelepült Németor
szágba (1901), ahol a darmstadti egyetem professzora lett. A kéziratokat minden valószínűség 
szerint magával vitte. Itt jelentette meg ugyancsak 1901-ben a Neue Theorie des Raumes und 
der Zeit című művét. 

Komjáthy Győző e műből felismerni vélte apja és Palágyi Menyhért filozófiai vitáinak, 
beszélgetéseinek amaz eszméit, amelyeket Komjáthy is fejtegetett kézirataiban. Hogy ezeknek 
a kéziratoknak a tartalmát a filozófia és matematika doktora, Palágyi Menyhért mennyiben 
használta fel, illetve felhasználta-e, azt csak akkor lehetne megállapítani, ha Komjáthy 
kéziratai előkerülnének. Megpróbáltam ez ügyben lépéseket tenni. írtam Darmstadtba, de 
onnan azt a választ kaptam, hogy Palágyi Menyhért összes hagyatékát magával vitte egyik 
fia, aki 1930-ban Párizsba költözött, majd később egy perui egyetem professzora lett, s az ő 
mostani tartózkodási helyét nem ismerik. így dédapám kéziratának ügye holtpontra jutott. 

Benedek Istvánná Felszeghy Katalin 

357 


