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Németh István Péter

Az álmok fejedelmének 
ébresztése 

– bekezdések Komjáthy Jenő költészetéről

1.
Komjáthy Jenő költőről életében a legtöbb ember 

azt sem tudta, hogy verseket ír. Nem ő volt az első 
a magyar líra történetében, hiszen Kecskemét pol-
gárai Katona Józsefről sem gondoltak mást, csupán 
azt, hogy szeret enni-inni, pontosan jár a hivatalba, 
s hogy a vadásztársaság könyvét milyen csinosan ve-
zeti. Hogy éjjelente papír fölé hajol, s valaki Mollyt 
emleget, aki sohasem mosolyga néki, nos erről már 
fogalmuk sem volt. S vajon a XX. században aznap, 
amikor József Attila a Váci utcai könyvünnepen nem 
tudta a Cserépfalvi standján eladni verseskönyvét, 
megfordult-e a járókelők fejében, hogy ki mellett sé-
táltak el? A kérdés nyilván nem költői, a művelődés-
történetből Modiglianitól Kafkáig listát lehetne szer-
keszteni a legfényesebb nevekből, azokéiból, akikről 
koruk tudomást sem vett, vagy akiket már életükben 
elfeledtek. Aztán mégis, a haláluk az életük első jele 
lett, s onnantól kezdve időről időre meglepik a szel-
lemi utódokat hajdanvolt teljesítményeikkel. Így járt 
Komjáthy Jenő is, akinek halála napjára készült el A 
homályból című verseskönyve. A kórházi ágyán még 
kézbe vehette a nyomdai mintapéldányt. Tán vala-
mi hasonló érzés is magába keríthette, mint az öreg 
Rembrandtot, aki a közelítő semmi előtt még egyszer 
alaposan megnézte az Éjjeli őrjárat című festményét.

2.
Komjáthy nemesi családba születik bele, s akár 

Kosztolányi Dezső Szabadkán, Szécsényben ő is ele-
ven történelemkönyvet kap kezébe gyermekként, 
legendás ősökről szóló kalandokat, s a dicső múlt 
képeivel együtt  igényes szellemiséget. Apja, aki fiata-
lon ügyvéd, idős korára pedig tanfelügyelő lett, igazi 
értelmiségi légkörben nevelte a kis Komjáthy Jenőt. 
A gyermek Jenő túlérzékenysége és betegségekre haj-
lamos alkata dacára Komjáthy Anzelm nem tartotta 
a világot ellenséges közegnek, sőt, azt kívánta, hogy 
fia számára legyen csak ismerős több diákváros, bir-
kózzon csak a sorssal, nyerje el a lehetőségek kínálta 

értékeket. Óhatatlanul a nyugtalan Petőfi vándorútját 
juttatják eszünkbe a helynevek: Selmecbánya, Vác, 
Besztercebánya, Pozsony. (Besztercebányáról küldi 
első verseit Gáspár Imrének 1873-ban. Nevezetes esz-
tendő, ugyanis ekkor született meg Budapest…)

3.
Budapesten a kávéházakban írókkal és költőkkel ta-

lálkozott, s az édesapja ettől kezdve hiába terelte már a 
jogi pálya felé. Bölcsész lett. Több olyan dologba is be-
levágott, amelyek mellett külön-külön is az írói mes-
terségnél kötött ki volna. A következőket említem: 
újság-, folyóirat-szerkesztés, műfordítás, filozófiai 
művekbe való merítkezés… A Röpke Ívek című perio-
dika tizenegy számát Balassagyarmaton adta ki Luby 
Sándorral együtt. A műfordítói munkánál jobb költői 
iskolát pedig keresve sem találhatott volna. Rímtech-
nikát, ritmusfajtákat, egyszóval a mesterség minden 
csínját-bínját gyakorolhatta oly módon, hogy egyrészt 
elleshette a világirodalmi nagyságoktól, másrészt bát-
ran összemérhette a saját fordítói opusait az előtte já-
rókéival. Heine-variánsait például Petőfiéivel. Heine 
dalai valóban azt a modern hangot tanítják meg vele, 
amiért Babits sem volt rest diákkorában vesződni a 
Buch der Lieder darabjaival.

Heine érzelmes volt, de nem érzelgős. Komjáthyt 
korán leszoktathatta az emlékkönyvlíra hamis hang-
jairól, s még csak cinikussá sem tette a fiatal költőt.

(Mesterségbeli tudásának fejlődéséről nem csu-
pán az egyre izmosodó korai versek vallanak, de már 
esszét is ír a műfordításról a Petőfi Társaság Lapjá-
ban. Batsányi János volt az első irodalmunkban, aki 
a műfordítóktól elvárta a tartalmi és formai hűségre 
való törekvést. E költői föladat lehetetlen-szépségé-
ről írt Komjáthy is.) A filozófiához való vonzódását 
pedig ismét a Babitséhoz mérhetjük. Rába György 
állapította meg Babits-monográfiájában, hogy a 
Nyugat nagy költővezére számára fiatalon egyene-
sen élménnyé váltak a filozófiák. Így járt Komjáthy 
Jenő is Schopenhauerral. 1880-ban a filozófus összes 
munkáit kérte Reviczky Gyulától.  Az élet álom. Az 
álom élet – vallotta Calderont követően Grillparzer és 
Reviczky. „Halál az élet s élet a halál!” – így tűnődött 
Komjáthy, amint a létélményeit kifejező filozófiára ta-
lált. S a különféle filozófiáktól újabb és újabb verset ih-
lető ösztönzéseket kapott. Spinoza és végül 1892-ben 
a gnózisról elmélkedő magyar Schmidt Jenő Henrik 
gondolatai voltak rá nagy hatással. S folytonosan: 
Nietzsche… 



48 Műhelymunka

4.
Ám ne gondoljuk száraz filozopter alkatnak a köl-

tőt, semmilyen ránk maradott képe sem mutat ha-
sonló karaktert. Inkább egy hiperszenzibilis fiatal 
lélek próbálta erejét, hogy a szabadság és szerelem 
hitvallásának jegyében meddig juthat, s a világ tiltá-
saival mennyiben képes szembeszállni. Dortmundig 
szökött, hazahozták. Majd kezdő tanárként szerelmes 
lett egyik tanítványába, akit oltár elé is vezetett. A ba-
lassagyarmati lakosság megbotránkozott ez utóbbi 
eseten, holott igen emberi és szép volt minden, ami 
történt. Egy nőtlen, ambiciózus fiatal (aki nem is rég 
még diákoskodott) és egy nagykorúságához ért lány 
(akit a maturandust követően férjhez volt szokás 
adni) között az osztályteremben is megteremtődhet 
a szellemi-lelki kapcsolat, mégpedig az érzelmek oly 
fokán, amely után az volna inkább a természetellenes, 
ha nem követné szerelem azt. Komjáthy Jenő és Már-
kus Gizella csak végtelenül emberi törvényt töltöttek 
be 1882-ben, amikor összeházasodtak. Komjáthy 
férjnek is egyenes volt, no meg rajongó költő, az Éloa-
szerelem költője. Földi szerelmét az égi szerelem (az 
amor sanctus) szőtte át. Vagy egy szerelmes istenél-
mény megtestesülésének érezte magát? Felesége sírig 
hű társa maradt, majd özvegye lett a költőnek. (Az 
ingerszegény, álszemérmes, valójában szenzációéhes 
környezet vádjai eltörpültek már akkorra.) Ha Kom-
játhy szerelmes verseit olvasom, a költőre és a hitve-
sére akár egy platóni andogrünre is gondolhatnék, de 
inkább a keresztény kultúrából vett angyal és ördög 
dualizmusa jut eszembe. A kárhozatra született férfit 
a nő megváltó szerelme, szeretetének életszentsége 
kiemelheti a már e földön gyötrető pokolból. Imádko-
zik, esdekel Komjáthy e szerelemért, amely mégsem 
csupán éteri, hanem hús-vér kapcsolat:

Neved kiáltom esdekelve,
Ujjongva, sírva; alva, ébren;
S neved fog élni túl időkön,
Túl minden véges szenvedélyen.

És gyönyöröktől haldokolva
Ha fejemet a sírba hajtom:
Szerelmes lelkem kilehelve,
Éloa! szép neved sóhajtom.
(Éloa!)

Élet- és halálvágy keveredik itt a strófákban, végle-
tek érnek össze, s tán csak egy halálos beteljesülésben 

békülhetnének ki egymással. (Figyeljük csak meg a 
határozói igeneveket, amelyekkel a költő az érzelmi 
állapotát festi! – Mintha már Ady énekelve: megba-
bonázva, térdepelve, gyónva, sírva, kínban, mit se 
várva…) Nem szublimálódnak az ellentétek a későb-
bi Komjáthy-versekben sem. (Miképpen Kosztolányi 
élete is életműve szerint ugyanúgy boldog-szomorú…) 
Igaza van Babitsnak: mintha ez a líra végig egyetlen 
költemény volna: „A szavak Niagarája ez, a költemé-
nyek Amazonja… Egész költészete egy költemény vagy 
egy sem: mert a szám fogalma csak szilárd dolgokra al-
kalmazható: Komjáthy költészete pedig folyó.” (Babits 
Mihály) Éloa-Gizella, maga az asszonyi jóság, a sírig 
hű támasza maradt Komjáthynak. (Mint Batsányinak 
Baumberg Gabriella, mint Weöres Sándornak Károlyi 
Amy.) Ha Babits képalkotása az igaz, akkor az is, hogy 
Komjáthy úgy juthatott csak el az Értől az Óceánig, 
hogy versfolyójának partján, a valóságban végig Már-
kus Gizella kísérte. Túl a metaforán számomra egy 
szüntelen vitatkozó, Istennel vitázó drámai létvers ez 
a költészet, amely a szívverést utánzó jambusokban 
pulzál. Egyetlen test. Goethe mondását idézi Pilinsz-
ky, hogy az alkotó egyetlen levelet sem téphet a művé-
szet fájáról anélkül, hogy ne egész életével fizetne érte. 
Komjáthy is így tett:

Egy levelet az örök szépből:
S jusson minden rossz részemül!
Vérezzem el, ha kell, a kéztől,
Mely koszorút fon főm körül!
(Csak töredék)

5.
Nem volt sejthető sem, hogy az élet delén éppen 

hogy átjutott Komjáthynak az utolsó pályaszakasza 
lesz a szenici tanárkodás. Pedig így lett. 2008-ból ha 
visszakatapultál a képzeletem, s eljátszik a gondolat-
tal, hogy tulajdonképpen éppoly intermezzo is lehe-
tett volna a Nyitra vármegyebéli tartózkodás, mint a 
Babitsé Fogarason vagy a Juhász Gyuláé Szakolcán… 
Szenic és Szakolca szomszédos járásokban terülnek 
el, felvidéki Tomik a morva határ közelében, ahol a ta-
nárember a bezártságban, szellemi elszigeteltségében 
óhatatlanul csak költővé válhat. Babits még görögül 
is megtanult Fogarason, Juhász Gyula regényre való 
élményt gyűjt a provincializmusról (Orbán lelke), 
ahol a napok lassan telnek, ám az évek meg repül-
nek, Komjáthy pedig előttük is megtörte már az utat, 
hogy hogyan kell ilyen helyzetekben a benső világba, 
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befelé utazni és élni. Komjáthy a szenici magányában, 
tanárként lép a költészet egy magasabb osztályába. 
Babits Komjáthy-portréja után sokat kell várnia iro-
dalomtörténetünknek, amíg újra igen jelentős költő 
újra megrajzolja alakját. Weöres Sándor Három veréb 
hat szemmel című antológiájában található Komjá-
thy Jenőről a következő vázlat: „Mint hajdan a magas 
hímnikus Ungvárnémeti Tóth: Komjáthy is absztrakci-
ókba és ideákba vonult, a természet s az élet elől. A líra 
leg fensőbb és legtávolibb, isteni régiójában csak ők ketten 
fészkeltek a hajdani magyar poéták közül; de mindket-
tőjük eredménye, noha emberfölötti próbálkozás, mégis 
csupán kísérlet. A halandó földi létet lélekkel átizzító, 
tragikusan fölemelő szándékukat napjainkban Pilinszky 
János valósította meg.” 

6.
Az egész életen át írott létvers jutalmul, mintegy 

kegyelem gyanánt létvigaszt érdemel. Tételes vallás, 
vallási tétel nem vigasztalja a költőt, sem pedig mást, 
akit elfog a lét abszurditásának érzése. Minek kell egy-
általán meghalnunk, ha örök életre születtünk? (V.ö. 
Pilinszky versével: „Szólj, rovarok arája, / ha öröklétre 
születünk, / miért halunk meg hiába?) S a legfőbb el-
lentmondások közül Schopenhauer szerint az a leg-
nagyobb büntetés az ember számára, hogy „Az Isten 
valami gonoszat gondolt az élettel.” Ha az égbejutás, 
az üdvözülés lehetetlen, a földi célokat is szem elől té-
veszti a teremtmény: 

Átérzém a lét keservét,
A földnek összes nyomorát.
Ki méri meg a kínok terjedelmét?
Célok ködébe vajj’ ki lát? …

A föld csupán az ég salakja,
Alanti tűz, mi benne forr,
Nem hat az égbe durva harca,
Amely virágot, álmot eltipor.
(Himnusz) 

Olyan – már-már az egzisztencialistákéihoz hason-
ló – életérzései támadnak a költőnek, amelyek kérdé-
seket hívnak elő a költőből. Egy olyan költőtől, aki-
nek legjellemzőbb írásjele a felkiáltó jel (Németh G. 
Béla meglátása), a kérdő modalitású verssorok Babits 
Mihály Esti kérdés című költeményének szakaszait 
előlegzik:

Mily fájdalom! Nincs arra szín, se rím.
Minek a kezdet, hogyha meg van írva
Örök-egyhangú vége ott a sírba’:
Kéjbe foganva, haldoklása kín?!

Minek a bölcső, hogyha ott a sír?
Vidám mennyegző, hogyha válni kell majd?
Hamar gyönyör nem szül-e hosszu sóhajt?
Nem egy-e az, ki ujjong és ki sír?
(Megőszült a világ)

Nemes Nagy Ágnes és nemzedéke számára kijelen-
tő mondatok nélkül is választ hordoztak magukban 
Babits Mihály kérdései. Miért, mi célból vagyunk a 
világon? Nem tudjuk megmondani, mire a sok ellent-
mondás, mire az abszurd lét, ám olyan gyönyörűek 
a föltett kérdések, hogy eleve léteznie kell valahol az 
értelmes feleletnek. Komjáthy e ponton is súgott a 
Nyugat íróinak. Ugyanis bármennyire is fél a semmi-
től, nála a nihil sem ijeszt úgy, mint az egzisztencia-
listáknál (v.ö.: Pilinszky versével: „Csillaghálóban há-
nyódunk / partra vont halak, / szánk a semmibe tátog, 
/ száraz űrt harap.”), Komjáthynál a semminek, a ni-
hilnek is van egyfajta romantikus szépsége, szexepilje. 
Őt nem sebzi meg minden lélegzetvétele, nem teríti le 
valahány szívverése, sőt a semmibe egy másik és új – 
eleven s gazdag – dimenziót vél, s azért fohászkodik:

Átöntöm lényemet a csillagégbe.
Merüljön alakom a semmiségbe,
Csupán másokban éljek én!
Csak minden szívben én dobogjak,
Csak minden szemben én ragyogjak,
És mindent üdvözítsek én!
(Elöntöm lelkemet…)

7.
Viszont Komjáthy megváltás utáni sóvárgása már 

kétségtelenül a fiatal Pilinszkyével rokon. (A megvál-
tásvággyal szemben az istenülés, az istenné válás szán-
déka áll, s Komjáthy végig kacérkodik e lehetőséggel, 
ám természetesen – a teremtményi lét fájdalmának 
mérséklésére – ez a legjárhatatlanabb út.) Nem akar 
vegetálni, szellemi-lelki, teljes életet szeretne élni. 
Lám, ugyanaz a –  létezés tragikuma fölötti – csilla-
píthatatlan sírás rázza a XIX. és a XX. század költőjét. 
A költőkkel együtt sír minden elem, az egész kreatúra 
(amelyik másként ujjongani is tud):
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Testvéreim, ti, ember, állat,
Füvek, virágok és kövek,
Ti élők és ti létlen árnyak,
Mind, kiket e színbolt övez:

Ti milliók és milliárdok
Az Éj övén s a Dél körén,
Atómok, óriás családok:
Zokogva gyűljetek körém!
(Komjáthy: Siralom)

És mintha hívást hallana,
zuhanni kezd az éjszaka,
moszat sodor vagy csillagok,
nem is tudom már, hol vagyok?
Talán egy ősi ünnepen,
hol ég is, víz is egy velem,
s mindent elöntve valami
időtlen sírást hallani!
(Pilinszky: Éjféli fürdés)

Ezzel a kiszolgáltatott, Istentől is szinte egészen el-
hagyatott állapottal kénytelen szembenézni mindkét 
írástudó. (Nietzsche a „védőszentjük” e ponton.) Itt 
döbbenünk meg Komjáthy modernségén, nem elő-
ször, hogy verses tanácsa, oktató költeménye akár ön-
megszólító versként is fölfogható és értelmezhető/ér-
telmezendő: 

Óh csak panaszt ne, gyáva könnyet!
Az égiektől mit se várj!
Vonagló ajkad dac kötözze,
Büszkén viseld el, ami fáj!
(Komjáthy: Ne hívd az Istent!)

Bátran viseld magányodat,
én számon tartlak téged,
ne hagyd sorsod csillagokra,
benned érjen a végzet.
(Pilinszky: Magamhoz)

A Siralom című Komjáthy-vers utolsó strófájához 
térjünk csak vissza egy pillanatra. A közös sírásra való 
felhívás ott Kosztolányi részvétetikájának előfutára:

Boruljatok szívemre, mind, mind,
Legyen közös nagy bánatunk!
Érezzük át a szertelen kínt,
Sirassuk meg azt, hogy vagyunk!
(Komjáthy: Siralom)

Azt hiszem, hogy szeretlek;
lehúnyt szemmel sírok azon, hogy élsz…
(Pilinszky: Azt hiszem)

Jézus boldogmondásai oldhatják már csak föl ezen 
ontológiai pesszimizmus bánatát: Boldogok, akik sír-
nak. Komjáthy Jenő ezt is tudta, megszánva a perdita 
nőt, a következőket zengte 1890-ben a maga krisztu-
si szerepversében:

Boldog, ki sír, boldog, ki sóhajt,
Boldog, ki hisz, szeret, remél!
És aki üdvözülni óhajt,
Csak bennem hisz, mert bennem él.

Nézd: lát a vak és lejt a béna!
Én tettem azt és senki más!
Az égbe viszlek, Magdaléna,
Mert én vagyok a Messiás!
(Magdaléna)

8.
Komjáthy Jenő halálának közvetlen okairól, kö-

rülményeiről jóformán semmit sem tudunk. Szenici 
állomáshelyéről Pestre jött vissza, hogy gyógykezel-
tesse magát. A labilis idegállapotát nem is titkoló köl-
tő alávetette magát a kórházi vizsgálatoknak, a fehér 
köpenyes személyzetnek, hogy folytatni tudja a min-
dennapok küzdelmeit. Hirtelen halála feltehetően az-
zal függ össze, hogy elesett, s ki tudja, hogy eközben 
milyen sérülést szenvedett. A józan erősek versenyé-
ben az ’idegbajos’, vagyis az extatikus Komjáthy Jenő 
ugyanúgy elbukott, mint a csüggeteg Reviczky Gyula. 
Nem állítanám szembe a két alkatot, inkább mind-
kettőben a közös nonkonformista szellemi ellenállást 
látom, amellyel a kor ellenében próbáltak meg élni. 
Mindkét életstratégia tragikusnak bizonyult. Kom-
játhy Reviczkyt az álmok ihletett betegének nevez-
te. Önmagát pedig az álmok fejedelmének tartotta. 
Asbóth János szavával, tán mindannyian az álmok 
álmodói voltak. Márpedig, ahogy Tóth Árpád is látta 
az új világban, hogy az életért folytatott küzdelemben 
a lélek balga fényűzése miatt rossz robotos lesz, aki 
éjszaka nem alszik, hanem valami különösen szépet 
álmodik. Mennyi fizikai és lelki erő kell hát az álmok-
hoz, hogy azokat az életbe konvertálhassuk?! Hogy az 
életből álom lehessen. S az álomból újra élet. Komjá-
thy valahogy úgy viszonylik Reviczky Gyulához, mint 
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Juhász Gyula Gulácsyhoz. Juhász Gyula a szépség be-
tegének nevezte Gulácsy Lajost. Végül már önmagára 
értette a pontos és szép definíciót. Valójában ő is az 
volt, vagy – ha nem hal meg – bizton azzá válik éppen, 
amit a másik embertestvérére és testvérmúzsájára 
mondott az epitáfiumok tömörségével.

Komjáthy is a szépség és az ihletett álmok betege 
volt. Vagyis inkább, tennénk hozzá, megtépázott trón-
ra törő.

9.
Irodalomtörténészeink időről időre rámutattak 

Komjáthy oeuvre-nek maradandó darabjaira. Komlós 
Aladár, Bori Imre, Eisemann György, Grezsa  Ferenc, 
Németh G. Béla tanulmányai igazolták, hogy az élet-
mű meghálálja a vele való törődést, ismerős értékeket 
és meglepő nóvumokat egyaránt tartogat annak, aki 
föllapozza a Komjáthy-verseket. (Vagy akár a prózá-
kat.) Rába György több Komjáthytól származó sti-
lisztikai, ritmikai és szcenikai hatást is kimutat Juhász 
Gyula, Babits Mihály és Kosztolányi Dezső költésze-
tében (1989).

A költők egymás lángjaiban élnek Weöres Sándor 
szerint. S hogy ez így van, mi sem bizonyítja jobban, 
mint az a tény, hogy Komjáthy lángja Weöresében él, 
ég tovább. Azért merem csak ezt biztonsággal kijelen-
teni, mert Weöres Sándor legkedvesebb költője az az 
Ungvárnémeti Tóth László volt, akinek még szerel-
mes társat, múzsát is kitalált (Psychét), s kinek idea-
költészetével éppen Komjáthyét rokonította, végképp 
ne maradjon társtalan legalább az időben a Nárcisz… 
szerzője. Csak néhány példa, hogy a XX. századi alko-
tó tollát hogyan vezethette a költőelőd: Weöres Sán-
dor Komjáthy Diadalénekében is találkozhatott az ’égi 
tető’ képével:

Óh, jertek utánam,
Ti fénykeresők,
Már látom az égi,
A büszke tetőket…
(Komjáthy)

Ugyanez a himnikus hang Weöresnél: 
 
Áldd meg őket, bizsergető
arany-korbács, nedv-kergető
legmagasabb égi tető!

Aztán Komjáthy dallama és kolorizmusa is ott 
bujkál Weöres metrumainak és színeinek tobzódó 
gazdagságában:

Méla gyönyörtől reszket a nyárfa,
Tiszta szerelmet suttog a hárs,
Mélytüzü rózsák kéjbe lihegnek,
Boldogan érint társat a társ.
(Komjáthy: Jelenések)

Szép szemeidtől vérzik az ég,
sok sebe csillagos ösvény.
- - -
Tálad a rózsa, tükröd a hold,
ajkadon alkonyok égnek.
(Weöres: A paprikajancsi szerenádja)

Komjáthy egyetlen kötetének előhangjára rezonál 
Weöres Sándor verse, az Ének a határtalanról című 
költemény. Weöres Sándor verse nem születhetett vol-
na meg a csöngei mester Komjáthy-élménye nélkül. A 
XX. századi költő, Weöres Sándor is verseskönyve élé-
re, őszikéi beköszöntő darabjának szánta a maga stró-
fáit 1980-ban: 

Ki fény vagyok, homályban éltem,
Világ elől elrejtezém.
Nagy, ismeretlen messzeségben
Magányosan lobogtam én…
- - -
De mostan szívem szerteárad,
Gátját szakítva szétömöl,
Keresve földi, égi társat,
Kire borulni szent gyönyör.
- - -
Szivembe hordom én e lángot,
Szivembe hordom a napot:
Ó, gyújtsatok rokon világot!
Én látok; ti is lássatok!
(Komjáthy)

Amikor még senkise voltam, 
fény, tiszta fény, 
a kígyózó patakokban 
gyakran aludtam én. 
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Hogy majdnem valaki lettem, 
kő, durva kő, 
hegylejtőn jég-erezetten 
hömpölygetett nagy erő. 

És végül élni derültem, 
láng, pőre láng, 
a szerte határtalan űrben 
mutatom valódi hazánk.
(Weöres)

Komjáthy és Weöres lángjai ugyanazt a közös
hazát, ama hazát mutatják, a magasban.


