
KOMJÁTHY JENŐ. 

Született Szécsénj'ben, 1858 február 2-án. A gimnáziumot kétéven-
k in t más-más városban (Selmeczbánya, Vácz, Beszterczebánya, Pozsony) 
j á r t a . Pozsonyban kezdett verselni ; ott ismerkedett meg Koroda Pállal s 
kezdett levelezni, még ismeretlenül, Reviczky Gyulával. Szorosabb barát-
ságuk Budapesten kezdődik, m i k o r Komjáthy, min t bölcsészethallgató, 
véletlenül ugyanazon házba költözött be, melyben Reviczky lakott. Együt t 
dolgoznak, bohémkednek. Vizsgát nem tesz s 1878-ban már szüleinél van 
Balassagyarmaton. Atyja sürgetésére leteszi a polgári iskolai tanári vizsgát 
s 1880-baii a balassagyarmati polgári iskolában kap állást. 1882-ben nőül 
veszi Márkus Gizella polgári iskolai tanítónőt. 1887-ben Szeniczre (Nyitra m. ) 
helyezik át. Elete különben egyhangú eseménytelenségben folyt : lerándult 
olykor pesti barátaihoz (Reviczky s a Palágyi testvérek), vagy Alsósztrego-
vára Madách Aladárhoz. Reviczky halála (1889 jú l ius II.) mélyen meg-
rendítette. A kilencvenes évektől kezdve egyre súlyosbodó idegbaj vett 
r a j t a erőt, mely fájdalmatlanul ugyan, de szüntelen emésztette. Végre fel-
vétette magát a budapesti Vöröskereszt-kórházba s ott négy nap múlva, 
1895 január 26-án meghalt. Aznap kerül t ki sajtó alól egyetlen költemény-
kötete. A kerepesi-úti temetőben nyugszik. Sírkövére Palágyi Lajos szép 
epigrammja van vésve : 

Ki nap valál, homályban telt el élted, 
Kortársaidnak serge meg nem értet t ; 
l")e itt, hová homályba térnek mások, 
Kezdődik, költő, a te ragyogásod. 

Munkái : Szerkesztette Luby Sándorral együtt a Röpke Ivek című 
szépirodalmi heti lapot Balassagyarmaton, 1877 m á j u s 20-tól kezdve ; mind-
össze 11 szám jelent meg belőle ; ő maga egy-két jelentéktelen bírálatot 
í r t belé s egy Gyermekidyll c. kis rajzot. — Cikkei : A legújabb magyar 
politikai lyra. Pest i Napló, 1878 : 229. sz. — Valami a fordításról. Petőfi-
Társaság Lapja, 1878 : I I : 43—44. 1. — ,Nő' vagy ,asszony'? M. Nyelvőr, 
X V I (1887) : 56—60. 1. — Kritikai szempontok. Új Nemzedék (szerk. 
Palágyi Menyhért), 1887. — Egyet len költeménykötete : A Homályból. 
1895 (második kiad. 1910). 

I rodalom: Lapkritikák és Nyilatkozatok K. J.-ről. Budapest, 1909. 
Összeállította Komjá thy Vidor. [E füzetben közölve van majdnem minden, 
a m i K.-ról Sikabonyi tanulmánya előtt megjelent. Nevezetesebb cikkek : 
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Palágyi Lajos : Komjáthy Jenő : Magyar Szemle, 1895 : 5—7. sz. — Négyesy 
László cikke a Pallas Lexikonban: X. (1895): 719. — E. P. : Lírikusok. 
Hazánk, 1895 ápr. 4. — Palágyi Menyhért : K. J. emlékezete. Je lenkor , 
1896: 8. sz. Szinnyei : Magyar irók élete és munkái. VI (1899) : 
841—842. — Lehotai (Kosztolányi Dezső) : Komjáthy Jenő. Magyar Szemle, 
1906 aug. 23. — Sikabonyi An ta l : Komjáthy Jenő. Egyetértés, 1908 ïebr. 
26. és Budapest i Hirlap, 1909 júl. 7.] — Sikabonyi Antal : Komjáthy Jenő. 
Irodalmi tanulmány. Budapest, 1909. Bákosi Jenő Budapesti Hirlap Újság-
vállalata. — - —ő (Rákosi Jenő) : Sikabonyi Antal könyve. Budapesti Hi r -
lap, 1909 nov. 30. — Babits Mihály : Az irodalom halottjai. Nyugat I I I . : 
606—613 (ugyanaz a Nyugat Könyvtár 18. sz. füzetében). — Özv. Kom-
játhy Jenőné : Adatok Komjáthy Jenő életéből. Független Magyarország, 
1910 jan. 26. 

Egyszer, még egyetemi hallgató korában, Amerikába akart át-
vitorlázni, de szülei kértére Hamburgból visszatért. A hajó, mely 
New-Yorkba vitte volna, elsiilyedt s az újságok Ivomjáthynak holt 
birét költötték. Ez volt első szereplése a nyilvánosság előtt. A második 
meg az, mikor 1895 január végén egy «Jánusz-arcú hír» járta be a 
napisajtót, mely a költő halálát s költeményei megjelentét egy lólek-
zetre tudatta. Azóta egy-egy kisebb tanulmány hangoztatta nevét 
gyéren s hatástalanul, s a tiszteletére alakult társaság sem ébresztett 
mélyebb érdeklődést. Legújabban — 1909 novemberében - Sikabonyi 
könyve s még inkább Rákosi Jenő ismertető cikke rezzentette fel a 
közfigyelmet s idézett elő oly egyre élénkebb mozgalmat, mely a rég 
halott költőre nézve szinte a feltámadást látszott jelenteni. Festő-
művészek álltak össze, hogy műveik átengedésével alapot teremtsenek 
költeményei ingyenes kiadásához ; rajzok készültek versei illusztrálá-
sára. egymást érték a méltató cikkek s a Független Magyarország 
nevű napilapunk minden telhető módon a Komjáthy-kultusz szolgá-
latába szegődött. 

Most már kezünk közt a Homályból második kiadása s meg-
ütődve kérdjük: mi történt i t ten? Mert imliol egy költő, ki világ-
életében kényes szeméremmel tartózkodott a gyors érvényesülés minden 
eszközétől : kinek bár rendületlenül hitt önnön kiválóságában -
volt lelke az időre bízni elismertetését : s most egyszerre, tíz-tizenöt 
évvel holta után, az irodalmi érdeklődés kellő közepében fényeskedik. 
«Az én verseimből pedig senki se pénzeljen!» mondta s íme, ingyen 
juthat hozzá boldog-boldogtalan. Mily szokatlan, szép fordulat: kiálthat 
fel a naiv hitű. De vájjon az evangélium, mely feltámadását híreszteli, 
nem oly álhír-e csak, mint amelyik annak idején az elsülyedt hajóval 
őt is elsiratta ? Nincs okunk kétségbevonni a feltámasztok szeplőtelen 
jóhiszeműségét. De mindabban, mi újabban Komjáthyról mondatott, 
több a rajongás, mint az indokolás, több a vádaskodás, mint a tények 
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magyarázata. Általában, tetszik nekünk a korábbi irodalmi korszak 
perbefogása s örömest mentjük ki. utólag, áldozatait : Péterfyt, Kom-
játhyt és másokat, megfelejtkezve a mentés buzgalmában a föltárt 
értékek nagy különbségéről s arról, hogy az ismeretlenség egyik leg-
főbb magyarázata, magukban a kor «áldozataiban» keresendő : az ő 
visszahúzódó, büszke szerénységükben, mely egy lépést sem tesz a 
nyilvánosság koszorúi felé. Péterfy halhatatlan értékű essai-keí ír egy 
folyóiratba, de nem jelenteti meg összegyűjtve, mint az máshol szo-
kás, hogyan férjen hozzá a nagyobb közönség s az avatatlan? Kom-
játhy pedig, kit Péterfyvel csak e szorgos, áldozatmentő divat sodor-
hatott egy kategóriába, alig is közölte egy-két versét életében ; arcképét 
megtagadta a képes lapoktól ; csak egy-két jóbarátjával érintkezett ; s 
bár nem a maga jószántából, de némi makacs önérzettel, homályba 
burkolózott egy határszéli tót városka gyászos elhagyottságában s 
költeménykötete csak halála napján indult ki a közönség közé. Kit 
sújtson itt a vád? Ismerhette-e őt életében a közönség? S halála 
után ? Valóban különös, hogy az a meglepő végzetesség, mely halála 
napját egyszersmind fölfedeztetése napjává avatta, csak egy tiszavirág -
óltű napihírben rekedt meg s a színpadias megjelentetés, mit a sors 
rendezett, olyannyira késett fölverni az első tapsokat. Ha Komjáthy 
valóban nagy arányú költő, akkor e romantikus megvilágítás végkép 
kiemelte volna a homályból. Mert a nagyok sorsa, ha egyszer fel-
színre vetődtek, sehol sem, nálunk sem a közöny, hanem legfeljebb 
a megtámadtatás. De Komjáthy neve elhangzott s csend lett megint. 
Péterfy élt még akkor; vájjon tudomást vett-e Komjáthvról ? De 
képzelhetni-e boldogabb újjongást, mint aminőben ő tört volna ki. lia 
Komjáthyban egy nagy mélységű bölcselő költőre talál? 

Még egy megjegyzést. Már Sikabonyi elég feltűnően állítgatja 
szembe Komjáthy költészetét mai irodalmunkkal. Ami azonban ő nála 
még csak ártatlan célzás, az már alaphangja, szinte célzata Eákosi 
Jenő tárcacikkének, melyben Sikabonyi könyvét ismertetve, a maga 
messzebbre hordó orgánumával járul hozzá a költő terjesztéséhez. 
Jóformán «csak azt a rémes ellentétet kívánja kiemelni, ami Komjáthy 
között van, aki homályban hal meg és a modern költő között, aki 
koncertet rendez munkáiból» ; egy oly «titáni szellem», mint Komjáthy 
Jenő, ismeretlen maradhatott: «Ady Endre íme nem maradt isme-
retlen». Sok szó fér mai irodalmunkhoz. De Komjáthy önérzetét 
semmi sem sérthetné mélyebben, mintha ütőlabdánl használjuk fel a 
ma irodalmi pártharcaiban, félszegűl ostorozva a mában azt, minek 
hiánya a múltban állítólag «áldozatokat» kívánt. 

Komjáthy, bár a világirodalom legnagyobbjaival egy sorban 
csak a heuréka lázától vérbeborúit szem láthatja, van annyira ere-
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ele ti, hogy önmagában is, minden pártos szembeállítás nélkül is, 
megérdemelje a méltányolást. S helye, irodalmunkban, épen különös 
egyedülisége miatt, tiszteletreméltó, bár itt sem. korántsem tartozik 
a legnagyobbak közé. 

* 

Filozófus költő, eszmék harcosa, kit megérteni csak keveseknek, 
a választottaknak adatott ; szinte Goethével egyenrangú szellem : 
mondják rajongói, О maga, úgy látszik, sokat tépelődött rajta, hogy 
filozófus-e inkább, vagy költő ? Feltűnő, hogy a költő Beviczky a 
filozófust, a ülozófus Palágyi a költőt becsülte benne többre. Vájjon 
nem arra vall-e már két legbensőbb barátjának e meglepő nézetelté-
rése is, bogy mind a filozófus, mind a költő erőtlenebb volt benne, 
semhogy elvitathatatlan bélyeggel egyénítse tehetségét ? 

De lássuk vaskos költeménykötetét. Mi szűrhető le belőle gondo-
lati tartalom gyanánt? 

Egész lelkivilága alapjaként egy nemes erkölcsiség fővonalai bon-
takoznak ki. Együtt érez a szenvedő, nyomorult, bűnös emberiséggel ; 
kész volna érte a vértanuságra is : «szívében a bűnhődést hordja 
mindenkiért». Viszont a mi boldogságra tesz szert, szétárasztaná, ha 
tudná, mindenkire. Mert gyűlöli a magába megbúvó boldogságot, 
«melyből a főrész nem ömöl a nagy embercsaládba». Ez eddig töké-
letesen a krisztusi morál, mely — a dogmát kint felejtve — a lélek 
egész szövetét átitatta. Be új elemként elegyül vele az élet rajongó 
szerelme, mely, hogy teljessé válhasson, szabadságért kiált. S itt ütközik 
bele az adott valóságba : korlátot, nyűgöt érez mindenütt. Megváltó-
kónt feloldani hát a rabszolgaembert, «világjavítva hős lenni» : ez 
az, amit feladatai szab ki maga elé. 

Ez erkölcsi lelki diszpozíción, melyet eszerint életszerelem s 
emberség jellemez, két nagyobb eszmerendszert látunk emelkedni, 
melyek elsejét, mint valami elhibázott, félszeg épületet, a költő csak-
hamar összedönti, hogy romjai felett, végső megoldásul, más, hite 
szerint örökös hajlékot emeljen az ujjongó léleknek. 

A pesszimizmus volt az első. S bár költeményei közt igen sok 
darab, körülbelül a kötet egész közbülső harmada képviseli, csak át-
meneti volt, mert ellenkezett lelke alaptermészetével. De mint annak 
a tapasztalati élettől előidézett ideiglenes megzavarodása, könnyen 
érthető. Könnyen kivált a kizárólagos lelki élet annyira anyagtalan 
vágya mellett, amilyen ő benne sajgott s könnyen oly szánalmasan 
szűk életviszonyok szorításában, aminők közé ő abban a kis felvidéki 
«Abderában» került. Beviczky közvetlen példaadása, meg a sokat 
olvasott Schopenhaueré már eleve beleoltotta ezt a mérget. ; Vajda 
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János pedig, kit ő a legnagyobb magyar költőnek tartott, olykor még 
a kifejezésben is ihletője lett. Pesszimizmusa azonban, bár kicsiráz-
tatásában életviszonyainak nagy részök lehetett, költészetében esak 
általános ítélet gyanánt, egy kórrá sebzett kedély tépelődő vélekedése-
ként hangzik. Kín maga a lét ; sírjunk, sirassuk meg, hogy vagyunk. 
Az ember csupa kórdós : felelet sehol. Béna a gondolat : egy «bör-
tönbe sínlő végtelenség» ; sorsunk részvéttelen magány ; szemléletünk 
hamis : az egészet, az Istent, csak töredezve, ferde tükörben látjuk ; 
semmi sem az, aminek látszik ; csalás minden, ami szép ; csalás a 
boldogság is : csak «önfelejtés, örvény felett mosolygva lejtés»; a 
kéj undorral vegyes : rózsaszál, mely egy halott szájából sarjadt. Nem-
csak az ember beteg : valami névtelen bú emészti az egész természetet 
(1. Vajda!) ; bizonyos csak egy: a halál; mindenütt jelenvaló csak 
egy : a sír, mely életre éhes. A költő bánata a földé, mely siratja, 
hogy élet támadott rajta, kínja a Prometheusé, kinek marcangolt 
szívóben alázat nem, csak dac fakadhat istene ellen. Csak így elmondva 
is érzik, mennyire pusztán általános, filozófiai szemléletből táplálkozik 
ez a pesszimizmus : semmi nyoma benne a személyes életnek, az 
egyéni reakciónak. Talán csak egy ízben kondul meg az elborulás 
személyesebb hangja, a Mind hasztalan végén ; barátai, a rokonlelkek, 
elmennek majd sírjához, elemlegetik küzdelmeit «és szólnak: Nem 
hiába volt! Csak én leszek már néma, holt». 

E meghasonlásból lelke egészséges alapösztönei - - élet- és ember-
szeretete mentik ki s ragadják valami rajongó, pantheista meg-
oldás felé. S ez a második eszmerendszer, mely az előbbit felváltva, 
költészetében most mái' állandósul. Hen kai pan : minden egy ! Itt a 
megoldás. Minden egy : élet minden a világon, ugyanazon egy nagy-
szerű élet szétfolyása. Én és ami raj tam kívül van ; egyén és embe-
riség ; ember és természet ; ember és Isten, test és lélek, parány és 
végtelenség, minden egy : élet minden, s csak önmagát szereti, mikor 
mindent szeret : «Az élet telje, dús özönje ömlik belőlem és belém, . . . 
Megteltem az Istennel én.» «Minden, óh minden Él, szeret i t ten! 
Készben, egészben Él a nagy Isten ! » 

Az egyetemes élet azonossága : e felfogás egyik tényezője. Másik 
a szeretet, mely mint «valami titkos, isteni szellem, jár a világon, a 
lelkeken át». S Komjáthy sohasem jár i a filozófia karján közelebb a 
költészethez, sohasem írt dallamosabb, szebb értelmű sorokat, mint 
mikor az egyetemes élet nagy köz-szerelmét énekli : 

Méla gyönyörtől reszket a nyárfa, 
Tiszta szerelmet suttog a hárs, 
Mélytüzű rózsák kéjbe' lihegnek, 
Boldogan érint tá rsa t a társ. 
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Szerelmi költészete is javarészében ebbe a körbe vág. 
E végső megoldást jelentő felfogásban azonban most jön a leg-

súlyosabb tényező : az Én. Ez fordít raj ta olyat, hogy a lírai költő 
legönösebb szubjektivizmusát is kielégítheti. Minden élet és szeretet ; 
élet és szeretet vagyok én is : ez eddig a tétel. De a költő másként 
hangsúlyozza: én vagyok az élet, én vagyok a szeretet, — «bennem 
lehelnek milliók, Én vagyok az emberiség». S ettől kezdve övé az 
élet, övé a világ, övé a legnagyobb gyönyör. Átadja magát mind-
ennek, hogy mindenben benne lakhasson ; megsemmisül, csakhogy 
másokban élhessen ; kitép magából minden önző vágyat, csakhogy, 
ha névtelenül is, mindeneket áthathasson, s ő doboghasson minden 
szívben a világon. Hogy félne most már a haláltól ? A döntő perc 
csak életet hozhat : a végtelen életbe, a teremtő lehelletbe «hal át»; 
összeomolhat az egész világ, ő akkor is élni fog, s belőle akkor is 
újra kigyúl az élet. Nincs már lelkében meghasonlás, örök frigyre 
lépett már magával ; már diadaléneket zeng, már bíztatva hívja 
maga után a «fénykeresőket», «már látja az égi, a büszke tetőket». 

A megoldás lelki gyönyörében írta már 1894 júliusában a Homály-
ból c. verset, mellyel verskötetét útnak inditotta. Mindjárt a kötet 
élén ez újjongó hangot ütve meg, azt sejteti, mintha költeményei 
közzététele csak filozófiai meggyőződése végrehajtása volna, s mintha 
lelke e költeményeken át készülne átömlem, «áthalni» «a lelkek ten-
gerébe», «a boldog összeségbe», az «élet-óceánba», 

Ez Komjáthy költészetében a «filozófia», De amit itt egy-két 
lapra sűrítve, s ezáltal érzelmi kíséretében is rugalmasabbá téve ka-
pott az olvasó, tessék azt vagy 150—200. többnyire hosszadalmas 
költemény áradatába szétöntve képzelni ; tessék ugyanazt az érzelem-
fajt, ugyanazt az elkeseredést, vagy újjongást nem egyszeri közlésben, 
hanem száz-száz lapon keresztül újra meg újra átélni a költővel ; 
mindig ugyanazon sötétségben, vagy mindig ugyanazon vakító fény-
ben járni vele együtt : s akkor, ami talán egyszeri hallásra csábító-
nak tetszett, ott, a maga eredeti mivoltában, egy végtelenül elernyesztő 
monotonia hatását fogja tenni. 

S még hozzá nem ez a mégis csak eléggé kézzelfogható «filozófia» 
a tulaj donképeni tárgya költészetének ; ez csak az alap, amelyen áll. 
De máshová néz : lírai anyaga nem ez. 

Egész költészetének tartalma, lényege az eszméért való rajongó*. 
Arccal valami láthatatlan felé fordulva, nem győz betelni annak cso-
dálatával. De mi sohasem látjuk, sohasem tudjuk, mi az? Csak a 
szó prózai értelmére vagyunk utalva. Iíajongása tárgya az eszme, ez 
a legáltalánosabb, legelvontabb valami : még csak nem is a fogalom. 
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melynek plátói fátyolán át egy világ árnyékká némított misztikuma 
rezeg ; még kevésbbé a gondolat, mely érzelmi következményekkel 
terhesül s válik költőivé : nem valamely meghatározott eszme, hanem 
az eszme, ez a minden észlelhető valóságot kizáró, határtalan általá-
nosság, az, amit — hogy durván fejezzem ki magam — még a gon-
dolkozás sem érzékelhet Ha nem látom át, hogy mit lát ő maga 
abban, amiért rajong, ha gondolat-irányítás helyett egy szótárbeli 
szóval fizetnek ki : akkor hidegen hagy a legbuzogóbb rajongás is, 
akkor hasztalan minden dithirámb. Csak egy istenített nagy szó me-
red elém, az Eszme, s mindig csak az Eszme. S minthogy sohasem 
mondja meg, mi az : nekem, a Komjáthy olvasójának nincs is e 
szóhoz semmi érzelmi közöm ; hidegen s csak a különös diszpoziciójú 
embert látva, állapítom meg, hogy az Eszme neki sem egyéb, csak 
jelszó a rajongásra; varázsige, melyet ha kimond, önkívületbe esik s 
a rajongás démonait lelkére szabadítja. 

E meddő ihlet magyarázza meg költészete hatástalanságát. Az 
ihlet ő nála nem a gondolkozás megfeszítettségét, nem lázasabb eré-
lyét, hanem tétlenségét jelenti, lúidőn a lélek sikeretlen önbámulatba 
mered. A költés ideje nála ott kezdődik, ahol megszűnik az intenzív 
teremtő gondolkozás. Lelkében nem csírázik napok, hetek, évek óta 
valami nagyra kelendő gondolat, hogy önnön fejlődése melegétől mind 
hevesebben érlelődve, majdan ellenállhatatlan lázba tüzelje a lélek 
teremtő ösztönét s megszülessen, mert már lehetetlen volt meg nem 
születnie. Nem gondolatot érlel, nem gondolatot juttat végkifejlésre 
az ihlet pillanata ; csak szót és verset keres, hogy a már nem gon-
dolkodó, mindig egyfajta rajongást valamikép kifejezhesse. Ezért oly 
fölötte ritka az igazi, mélyen járó gondolat e filozófusnak magasztalt 
költőnél ; s ezért oly végtelenül, oly siváran egynemű minden alko-
tása. Egy örökös tündöklés a tárgytalan, színtelen űrben ; vakító, de 
semmit sem láttató, semmit sem árnyékoló, színező világosság ; egy 
kétségbeesett, önmagát mind messzebbre lovaló erőfeszítés, melynek 
nincs foganatja. «Hiába nézek önmagamba, — írja egy helyen — a 
lelki szem, a lelki napba sokáig nézve megvakul». A lélek, éppen a 
teremtés pillanatában, magára van hagyatva, semmi gondolati, tárgyi 
táplálékot nem kap ; csak a versíró ösztön működik, hasonlóan a 
Kant-féle kategóriák valamelyikéhez, mikor üresen jár. Képtelen eről-
tetéssel gyötri a lelket; s hogy «magából szőjjön i\j világot: mind-
egyre szítja benn' a lángot». 

Minthogy nem az érlelődő gondolat követeli a költeményt, hanem 
Komjáthy akar verset írni : természetes, hogy körömszakadtáig ragasz-
kodik az ihlet óráihoz. «Ihlettsége - írja özvegye — néha oly fokú 
volt, hogy napokig eksztázisban volt» s olyankor «bámulatos rövid 
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idő alatt írt egy verset a másik után». Ez is arra vall tehát, ami 
anélkül is valószínűnek látszott, hogy Komjáthy ban nem egy-egy 
külön gondolatfejlődés érettsége hozza magával az ihletet s a meg-
nyilatkozási vágyat ; ő rajta erőt vesz előbb a rajongási láz s míg az 
le nem hűl, írja egyvégtében a verseket, melyek eszerint nem is 
alakulhatnak ki egymástól elkülönülő, az élet más-más színeivel gaz-
dag, változatos költemény-egyedekké. Nem a szerves élet egyedeihez, 
hanem a tetszés szerint adagolható, végig egyforma anyaghoz hason-
latosak. (Ilyen egyvégtében készült költeményeknek látszanak : Hal-
dokló nyár és Megőszült a világ ; Idegenben és Honvágy, Uj nyár, 
In Hilaritate Tristis és Kérdések ; Az élet kéje és Az élet képe.) 

Az ihlet ily végzetesen meddő természetéből következik minden 
egyéb. Először is az, hogy egész költészetéből hiányzik a kézzelfog-
ható világ. Szellem üdv, földöntúli szenvedély, eszmekép, eszmekéj, 
eszmegyönyör, eszmeszivárvány, szellemi zászló, kavarognak testetlen 
verseiben. Szívében «az eszmevívó óriás hadak» rajzanak, s végtelen 
gyűrűkben lejt felé «egy bűvös, fényes, zengő eszmekor». Kár, hogy 
ez erősen metafizikai hajlam oly ridegen elszakadt minden földiség-
től, szinte minden emberitől. «A földhöz minket baj s öröm kötöz» — 
őt nem köti semmi sem. A levegőben látszik élni. De nem mint a 
madár, mely önsúlyát legyőzve, könnyed s mégis izmos szárnyalással, 
diadalmas életerővel röppen szemfogyasztó magasságokba ; nem mint 
győzedelmes erő, mely ott is súlyt : testiséget emel : hanem csak 
mint a pára, melyet fajsúlyi végzete egy kényszerű egyensúly hígabb 
légrétegébe tol ; csak mint passzív súlytalanság, melynek ellenálló, 
cselekvő, életet jelentő erőfeszítése annál jelentéktelenebb, mennél 
föntebb lebeg. Hol itt az élet? hol «a porok bajos világa?» hol az 
ember ? Hiába szálldos fent az eszme, nincs semmi szál. mellyel ön-
magához. felfelé vonzana. Az «Istenalkony», melyet Heinétől fordí-
tott, a maga súlyos életszerűségével és vakmerő, de mindvégig meg-
fogható gondolkozásával úgy kiáll Komjáthy kötetéből, hogy szinte 
belebotlunk. A «légi harc az eszméért», mit Komjáthy makacs 
anyagtalansággal vív, lehet egy nemes szerkezetű lélek szélmalom-
harca, lehet egy Bende vitéz halálos verejtékű éjféli párbaja, de köl-
tőileg erőtlen és szemkápráztató marad, s az az «élite»-közönség, mely 
a megértés kiváltságával kérkedik, csak esztétikai illetéktelensógben 
lesz válogatott. 

Ugyanazon gyökérből sarjad költészetének több más erőtlen haj-
tása is. Nem lévén a költemény egy-egy külön ihletettség gyümölcse, 
nincs is meg benne az a szervi, benső egység, mely a kerekded, gaz-
daságos szerkezet egyetlen alapja. Költeményei legnagyobb része szét-
eső ós tartalmához képest hosszadalmas ; sem logikai rend — a gon-
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dolkozás szükségszerű láncolata, sem lirai központ — egy érzelembe 
foglalás : nem tar t ja össze részeit. Tökéletes szerkezetű költeménye, 
melyben vagy higító önismétlés, vagy egymáson kuszán átnövő gon-
dolatmenet ne zavarna, talán egyetlen egy sincs. Olyan, amelyet a 
maga egészében szívesen megtanulnánk könyv nélkül, alig egy-
kettő. 

Viszont a kifejezésben sokszor lapos ; a nagy szó alatt fölösleges, 
banális, töltelékpróza terped. Nem mondanék példát, mert az ilyesmi 
lejebb látszik szállítani a költő egész értékét a valódinál. De ha nem 
mondanék, rajongói olcsó s talán rosszhiszemű Ítélkezéssel vádolná-
nak. íme tehát egynéhány: «Erényem egy van: a szabadság; Ezért 
becsülnek a nagyok» (az új kiadás 13. lapjáról); «Van olyan is, kit 
gyújtson és emeljen (a szellem, t. i.), Mindenha lesznek ily előkelők». 
(172.) Ily gondolatnólküli, sablonos sorokat egy pénztári számadás 
közben is megírhatni. Vagy nem fonák, tehetetlen költői látás-e az 
isten büszke, lelkes nagy szeméről beszélni (86.) ? Nem maga a la-
posság-e oly kopott túlzással lelohasztani egy költemény végső lendü-
letét, mint e versszakban : «Jövel, jövel te büszke korszak, mely a 
szellem szavára kél ! Ledönteni a léha, korhadt Világot óriási kéj !» 
(278.). S írhat-e le nagy költő tartalomra s formára ily egyaránt 
naiv szegénységű sorokat : «S ha születik volt már eset — ne-
mes, kiváló, átok kiséri, üldözik s elhal magától» (153.), vagy ilyen 
képtelen képet : «Ködképek, élet színes buboréki, Elfúvlak, el fogtok 
mindnyájan égni!» (209.)? Nem folytatom, mert nem akarok tápot 
adni az ilye'smitől mindig könnyen befolyásolható, túlságosan le-
kicsinylő ítélkezésnek, mert az megint igazságtalanság lenne. 

Van ugyanis, bár csak kivételesen, Komjáthyban egy pár ügye-
lemre méltó szépség s ideje, hogy immár ezeket is kiemeljük az ed-
dig rajzolt kép egyszínűségéből. 

Szép, tagadhatatlanul, maga a már ismertetett filozófiai megoldás 
is, melyet, csak mint rendszert előadni is alig lehet némi fölmelege-
dés nélkül. És bár nincs költemény az egész kötetben, mely ezt az 
egyetemes élet és egyetemes szeretet gondolatán alapuló rendszert a 
maga liraiságában teljesen és zavaró mellékesek nélkül fejezné ki s 
örökítené meg egy kétségbevonhatatlan remekműben, viszont alig van 
olyan is, melyben elő ne tűnne a bölcseleti háttér egy-egy nemes 
értelmű vonala. Sőt ez az, ami híveit félrevezette. A lélek tiszteletre-
méltó diszpozícióit s a bölcsészeti felfogás légkörét kész költészetnek 
vették, s mikor az ember előtt meghajoltak, a költői nagyságnak vél-
tek hódolni. Még oly fogékony esztétikus is, mint Babits Mihály, 
bele esett félig-meddig e tévedésbe s bár Komjáthyról ő írt legkézzel-

Irodalomtörlénet. 2 
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foghatóbb igazságokat, helyes és olykor bizony devalváló megállapí-
tásai körül mintha ott lebegne egy ifjabbkori Komjáthy-kultusz ma-
radvány tömjénfüstje. 

Mondtam, hogy költeményei túlnyomó anyaga az a bizonyos 
meddő rajongás, mely legtöbbször hidegen hagy bennünket. De egy-
szer, legalább egyszer, előtűnik maga ez a rajongó ember mindenes-
tül s meleg vonzalmat ébreszt maga iránt. Az üvöltő, durva harc 
forgatagában jobbra-balra lökdösik : de ő csak álmodik ; vad horda 
üldözi sűrű éjvadonban, «mellette remegő család, nő s gyermekek, 
sápadt erőben», homlokát bog, tüske vérezi: de ő a boldogságról ál-
modik ; testvéreitől elszakítva, magára hagyva küzd a gyilkos árral, 
már alig látszik ki homloka : de ő a szeretetről álmodik ; börtönben 
senyved, ikráját szolgavas szorítja, a falba vágja homlokát : de lobogó 
szilaj szemekkel a szabadságról álmodik ; mert harcban, börtönben 
titkos égi jóslatot érez homlokán, dicső napokat vár : «tudom, úgy-
mond, hogy el kell vérzenem» ; 

De én a tépett, büszke zászlót 
A véres, ádáz harcokon 
Szorítva görcsösen kezembe, 
Csak álmodom, csak álmodom. 

Ecce homo ! Végre egyszer előttünk az ember ; az ember, «a poézis 
első tárgya» mint Csokonai mondaná. S valóban ez hiányzott min-
denütt Komjáthy líraiságából. A rajongás hidegen hagyott : a rajongó 
ember rokonszenvet ébreszt. Itt húz a testiség súlya, sír a szenvedés 
földisége : de dacol vele a lélek s örökös terhét magával viszi. A köl-
temény — Álmodva — melyről szólok, nem remekmű ugyan (egy-
egy sablonosan túlzó jelző ; a szerkezet arányait megbontó két utolsó 
versszak), de Komjáthy kötetében a legjobbak, a leggazdálkodóbb 
szerkezetűek s a legemberibbek egyike. 

A külvilág, mint mondtam, elenyésző csekély helyet foglal el 
költészetében. De midőn a természet képeit s változó jelenségeit szim-
bólumul veszi, némi eredetiségre tesz szert, sejtetve, hogy nagyobb 
költői erővel mit tehetett volna, s mit tudtak tenni más nagyobbak 
hasonló esetben. A határtalan éggel, mint a végtelen élet szimbólu-
mával kíván ölelkezni. Az ősz, a tél a gondolat halálát, a tényleg lé-
tező sötét világot példázza neki, melyből türelmetlenül várja az eszme 
feltámadását. A nyár ragyogása alatt, melynek gazdagságát pompázó 
életszerűséggel tudja ez egyszer festeni (Új nyár), a semmit, a taga-
dást, a bűnt, a sötétséget, az örök nyomorúságot látja. De legjobb e 
nemben a Búbánat с. I. darab, mely a viruló természet ámulását festi 
azon, hogy ő olyannyira kirí belőle a maga földerülni nem akaró 
mélabújával : 
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Fölnyitá szép ajkát a rózsa : 
Mi bánt, óh álmok álmodója ? 
Emelt fejét himbálta a topoly : 
Magányos lélek, min gondolkodol ? 

Az egészet valami közvetlenebbül átömlő hangulat j á r j a át, mely-
nek forrása ismét csak az, hogy ő maga, emberi mivoltában áll elénk. 

Igazi szemléletességet sohasem találni benne. De igenis olykor az 
érzékletnek valami titokzatosságát, mi a szellem-látáshoz hasonlít : 
«Valami suttog, valami mozdul: Van, óh van élet a sírokon t ú l ! . . . 
Valami úgy zsong, valami rajzik, Valami a sírból fel-ide hallszik». 
(Valami suttog . ..) Ez a valóságon mindjárt túlnéző szemlélet, mely 
a jelenséget s annak szellemi értelmezésést egyazon határozatlan 
alanyba («valami») elegyíti, jól illik Komjáthy anyagtalan világába. 
Ilyenek még : a Rejtelmek I. darabja s a Jelenések. Valamennyi egy-
szersmind erősen dallamos forma. 

Általában ha olykor valamennyire megfoghatóbbá tudja tenni 
szétfolyó lírai anyagát, mindjárt hatásosabb. Valami foglalatot, vagy 
kiemelő árnyéklatot ad a lírai anyag rikító egyneműségének, hol a 
mult eddigi homályából gyulasztva ki lelke mostani világosságát, hol 
pesszimista ítéletek után vetve végső vigaszul a halálba oszlás kéjét, 
hol azt a gyönyört festve, melyet a megoldó igazság kinyilatkoztatás-
szerű felismerése fakaszt. Ez mind nem szemlélet ugyan, de legalább 
alakot ad a különben határolatlan rajongásnak s szerkezeti fogással 
látható polcra emeli. Képzeletben megfészkeli magát a térben valahol 
(A magasból), hová átalakultam ér fel a földi élet minden jelensége ; 
a haldoklás időpontjába képzeli magát (Vágyom a bűvös. ..) : s csu-
pán e képzeletbeli elhelyezkedés is valamivel már elevenebben érez-
teti, amott felfogása földfelettiségét, emitt halálvágya ujjongó termé-
szetét. Ép úgy, mikor honvágy formájába öltöztetve metafizikai haj-
lamát, egy oly honba vágyik vissza, melyet valamikor már ismert, 
melyből száműzetett, de melybe már előre küldi lelkét. (Honvágy. 
Sajnos, ez is meglehetős zűrzavaros menetű !). Vagy mikor az álmo-
dozó természetének megfelelő létfeltételeket, s helyzetet festi (Hagyja-
tok élni !). Ez utóbbi költemény végső szakasza ismét egyike egy ter-
mékenyebb ihlet szüllötteinek, szerencsés lelielletszerűséggel sejtetve a 
szellem emberét, majd bátor, paradox metaforával érzékeltetve a ra-
jongó lélek titkolt szenvedését: 

Hagyjatok élni álmodozni ! 
Egyetlen nagy kérésem ez. 
S finom, csodás remekbe vésem, 
Mi bennem célt, formát keres. 
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És halkan járok, ködruhában, 
H a lábam köztetek halad, 
Ped ig a roppant fénytehertöl 
Szegény szivem m a j d megszakad ! 

Tudjuk már, hogy Komjáthynak, mint bölcselő költőnek, gyön-
gesége abban rejlik, hogy nem a gondolkozás aktív elevensége idején 
írja költeményeit, nem konkrét önállóságú gondolatokat közöl, hanem 
inkább csak a bölcselő hajlamú lélek általános diszpozícióját, anyag-
talan rajongását fejezi ki. Olyan forma ez, mint mikor a tisztán 
emotionalis (nembölcseimi) líra csak hangulatot fejez ki, azaz lelki 
állapotot, nem pedig érzelmet, azaz egy több mozzanatban lejátszódó 
lelki eseményt. Ez utóbbinak felelne meg a bölcselkedő lírában az a 
változat, mikor magában a költeményben, előttünk megy végbe a lírai 
gondolkozás folyamata s termel egy konkrét módon kifejezhető, ön-
álló gondolatot. Ez a változat fölötte ritka Ivomjáthyban. Mindamel-
lett van rá egy-két példa s hiba volna csekély számuk miatt el-
hallgatni. 

Gondolatok a halálról : ez, minden fogyatkozása ellenére is, kö-
rülbelül a legtömörebb, legmagvasabb költeménye Komjáthynak. Több, 
nagyon komoly ritmusú versszakon át, képes beszédbe tömörített íté-
letekben állítja szembe az életet a halállal. «Csillám az élet, efemer 
hatás, fölszin-erő, kórképlet, semmi más» ; «Villám az élet, tüstént 
elcikáz : a viruló talány fejtvénye váz» ; «Böham az élet, önvesztebe 
tör, Vitt vára gúnydijul a sírgödör . . . S az életet, míg forr a vér-
özön, Csak a halál félelme tartja fönn» ; az élet csak egy pörsenés a 
nagy egésznek dicső ábrázatán, «bántó zörej csak mély összhangza-
tán» ; «Felhő az élet, a halál az ég; Elfoszlik az, alighogylátszaték» 
de áll az ég örökké szilárdan s egykedvűen; «Hullám az élet, a halál 
folyam» ; «Játék az élet, a halál komoly». Addig-addig festegeti így 
a halál végtelenségét, örökkévalóságát, egész voltát, komoly állandó-
ságát a kicsinyes, elillanó, vesztébe rohanó, töredék, változékony, 
játékos könnyelműségű élet rovására, hogy végre maga is csodálni 
kezdi a halál nagyszerűségét ; s míg kezdő ítéleteit az élet szerelme 
s a haláltól való borzadás sugalmazta : az egymásra halmozott, pár-
huzamos értelmű ítéletek mind erősebben kezdik befolyásolni magát 
a kiinduló érzelmi állapotot, az emberi ösztönt legyőzi a filozófus 
rajongása az egész, a végtelen, az örökkévaló nagyszerű fogalmai 
előtt, mígnem, némi tétovázás után átcsap a csábító végletbe s iij-
jongva hódol a halál nagyságának. Megérti, hogy az örökkévaló-
ságra való szomjunkat csak az örökkévaló halál olthatja, az elmúlás 
gondolatától sajgó sebünkre csak a halál kínálhat balzsamot, s ki-
mondja új ítéletét : 
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Tán a halál az ősi lényeg ép, 
A tiszta forrás , a valódi lét ? 
És ép az élet a visszás nevű, 
Csak hiú bitang szó, mely n e m talál ? — 
Az ősi szomjat oltja ős nedű, 
Örök sebünkre örök írt k íná l : 
Halál az élet s élet a halál ! 

Ez a költemény, melyben gondolat és emotio egymást táplálja, 
egymást irányítja, nemcsak a Komjáthy kötetében, hanem irodalmunk 
más, e nemű termékei közt is érdemes a megkülönböztetésre. Kár, 
hogy ebben is a versszak-kezdő tömör sorokat a következőkben rend-
szerint felhígítja. 

Még egy gondolatát (sajnos, nem egyszersmind költeményét) kell 
kiemelnem. Önvád c. hosszadalmas költeményének rövid kivonata ez 
volna : Engem senki a világon nem vádolhat, becsületemen semmi 
folt ; s mégis micsoda szégyenpír égeti folyvást arcomat ? Minden 
csöpp vérem azzal vádol, hogy én vagyok a legbfinösebb : 

A gyászruhát magamra öltöm 
S arcom' rémülve r e j t em el : 
Nincs bűn ez óriási gömbön, 
Melyet nem én követ tem el ! 

A gondolat, mit rövidre fogva adtam, a legmagasabb, a megváltói 
erkölcsiség ; oly határtalan emberszeretet, mely a világ minden bűnét 
magára veszi s a legnagyobb büntetéssel, örökös önváddal vezekel 
érte. De ezt a gondolatot a 18 versszakra hígított költemény annyira 
elerőtleníti, hogy csak a kereső jószándék veheti észre. A 18 közül 
14 teljesen fölösleges: az első, ötödik s a két utolsó versszak preg-
nánsan, teljesen s nagyobb lírai feszültséggel fejezné ki ugyanazt. 

Mindössze két darabra szorítkozó «hazafias költészete», melyet 
Sikabonyi annyira eredetinek vél, teljesen jelentéktelen. Többet ér 
szerelmi költészete, s irodalmunkban felötlőbb is, minthogy meta-
fizikai ideáljait azonosítja a szerelemmel. Idők, szellemek ura ; életi 
cél; fény; erő, mely ujjain forgatja a világegyetemet; a végtelenség, 
az ős Eleve, a lényeg, kinek arcába tekinthetni halálba vivő gyönyör ; 
isteni hatalom, mely a végtelenbe tágítja, nemesíti korlátolt egyéni 
lényünket: ez Komjáthy lírájában a szerelem. Ezt énekli figyelmet ér-
demlő magas lendülettel, Petőfi-szerű szenvedélyességgel Szerelem c. 
költeménye. Éloa, a nő, kit szeret, nem más, mint a megvalósult 
ideál, legszebb sejtelmei megtestesülése, kinek birtokában boldogságát 
oly emberfölöttinek érzi, hogy olykor, ijedten eszmélve föl, szentség-
töréssel vádolja önmagát (Eloa, sírj !). Bizonyos dallamos verselés és 
a hangfűzés kellemes zeneisége (mi egyebütt is fel-feltűnik) jótéko-
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nyan társul e filozóf-szerelem eszmeiségéhez, réldául idézem Eloa ! 
két utolsó versszakát ; az utolsóelőttit csak azért, hogy kiemelje a 
másiknak folyékony, lágy, kellemes kihangzását : 

Neved kiáltom esdekelve, É s gyönyöröktől haldokolva, 
Ujongva, sírva ; alva, ébren : H a fejemet a sírba hajtom : 
S neved fog élni tú l időkön, Szerelmes lelkem kilehelve, 
Túl minden véges szenvedélyen. Éloa ! szép neved sóhajtom. 

Azt hiszem, megadtam Komjáthynak, ami a Komjáthyé. Nem 
nagy költő, de feltűnő, különös egyéniség ; nem nagy gondolkodó, 
csak metafizikai hajlamú rajongó. Lírai anyaga nem az érzelemtől 
átjárt gondolat, hanem az eszmeiségért való rajongás lelkiállapota : 
innen költeményei változatlan magas hangja, sivár egyneműsége a 
testetlen dagályban. Kifejezése erőtlenebb, műgondja pongyolább, sem-
hogy ihlete meddőségét felejtetni tudná. Költeményei közt nincs 
egyetlen egy sem, mely a remekművek módjára, fenntartás nélkül ra-
gadna magával, s nincs egy sem, melyben pantheizmusa lírailag szép 
rendszere a maga egész költőiségében érvényesülne. De itt-ott, ritka 
kivételként, elénk tűnik az ember a maga rokouszenves nemességében, 
felszínre kerül egy-egy mélyebbről eredő gondolat, kedvesen zendül 
egy-egy melegebb hang : s bár kötetét végigolvasni, a tökéletlen alko-
tások nagy tömegén átfurakodni kevéssé élvezetes dolog, de ha lesz 
1 41cselő hajlamú költőnk, az ki fogja érezni e töredék-szépségek tisz-
tultabb hangját az egész költemény-sereg monoton zúgásából s ihletet 
meríthet belőlük. Az esztétikust a költői erő problémájaként fogja 
érdekelni : mert valóban szöges kérdés, hogy mi hiányzik a költészet 
feltételeiből ott, ahol az önkívületig fokozott ihlet s a legszenvedé-
lyesebb rajongás is csak szétfolyó, erőtlen alkotásokat szül. Az iro-
dalomtörténet nem mellőzheti az Arany János halálát követő korszak 
legkorábbi, s ha tökéletlenül is, de újat, eredetit, egyénit próbáló 
lírikusai közt. Az élet ellenben, az eleven irodalmi érdeklődés, azt 
hiszem, csalódott a feltámasztok híreszteléseiben ; a Komjáthy-láz, 
mely különben is szűk körre szorult, lehűl, vagy talán már le is 
hűlt, s e dolgozat már nem ront illúziót, csak szétfoszlását álla-
pítja meg. 
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