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Halálos végű párbaj 

 Saját tudósítónk távirata. — 
 Nagyvárad, jul. 10. 

A bihari  képviselőválasztás  utójátékakép  gyászos  eset  történt  ma  reggel  a  városunktól  másfél 
órányira fekvő nyüvedi pusztán : K o m l ó s s y  Györgyöt, Komlóssy Antal biharmegyei árvaszéki  
elnök fiát, Mandel Béla földbirtokos pisztolypárbajban agyonlőtte. A véres eset városunkban a mély 
megilletődés mellett leirhatatlan izgalmat is kelt, mert köztudomású, hogy a szerencsétlen viszály a 
választások idejéből  ered és pártsurlódá-sokra vezethető vissza. A szomorú ügy előzményeiről  a 
következőket tudtam meg: 

A bihari  kerületben  élénk  választási  küzdelem folyt  a  kerület  volt  képviselője  :  R  i  g  ó  Ferenc 
függetlenségi párti s az uj jelölt: E r t s e y Géza kormánypárti között. A küzdelem tudvalevőleg Ertsey 
győzelmével  vég-ződött.  A mozgalmakban  élénk  részt  vett  Komlóssy György,  vármegyénk  egyik 
közkedveltségü, komoly fiatal embere, volt árvaszéki jegyző, és Mandel Béla, a kismarjai gazdag 
izraelita birtokos kiskorú fia. Komlóssy régi barátja Rigó Ferenc pártján állott, Mandel pedig Ertsey 
mellett  korteskedett.  Választás  napján,  június  18-én  mindketten  mint  bizalmi  férfiak  a  választási 
küldöttség  tagjai  voltak.  Szavazás  alatt  állítólag  az  történt,  hogy Komlóssy György a  választási  
elnökhöz  hajolt  és  halkan  valamit  mondott  neki.  Mandel  Béla,  a  ki  személyesen  nem  ismerte 
Komlóssyt, erre állítólag közbeszólt, hogy hivatalos  aktus alatt nem járja a sugdosódás. Komlóssy 
rögtön visszautasította a gyanúsítást,  mire éles szóváltás keletkezett.  Mandel  másnap segédeket 
küldött Komlóssyhoz. Az ügyön a tárgyalások három hétig húzódtak, nem sikerült megtudnom miért.

A kihívó Mandel  segédei  voltak:  Schmidt  Ede közös hadseregbeli  hadnagy és Gyalokay Sándor  
járásbirósági  aljegyző;  Komlóssy  segédei:  Rigó  Ferenc  földbirtokos,  volt  orsz.  képviselő  és 
Kunyhóssy János a „Közjogi Ellenzék“ volt szerkesztője. A. segédek tegnap állapították meg a párbaj  
feltételeit, a melyek rendkívül szigorúak voltak: pisztoly huszonöt lépésről, öt-öt lépés tevésre bízott  
avánszszal; ha sebesülés nincs, a viadal tovább folyik karddal, míg az egyik fél nem válik harcra  
képtelenné. 

A viadal ma reggel hét órakor történt meg Rigó Ferenc birtokán, a nyüvedi pusztán. Mielőtt a felek  
elfoglalták  volna  helyeiket,  a  segédek  még  egyszer  megkísértették  a  kibékitést,  de  sikertelenül.  
Mondják, főleg Komlóssy nem akart békülni, mert úgy fogta föl a dolgot, hogy okvetetlen verekednie  
kell azzal a fiatal emberrel, aki ismeretlen létére belékötött s aztán kihívta. Hét óra után pár perccel  
Komlóssy  és  Mandel  kiállottak  a  megjelölt  pontokra,  de  rögtön  mindketten  kilépték  az  öt  lépés 
avánszt, úgy hogy tizenöt lépésre voltak egy mástól. Kevéssel a jel megadása után egyszerre lőttek. 

Komlóssy György a pisztolyok dördülésének pillanatában megtámolyodott és végigterült a földön. A 
segédek és a két orvos: Vári Szabó Béla dr. és Altmann Jakab dr. rögtön hozzá futottak. Az alig  
harminchárom éves deli fiatal ember vérében feküdt: ellenfelének golyója jobb válla alatt befuródva, 
bal lapockacsontján Jött ki. Az orvosok minden lehetőt elkövettek megmentésére; de a golyó végig 
szaladt a tüdőkön, valószínűleg a szivet is érintette. Mentség nem volt. — Komlóssy György néhány 
percnyi kínlódás után. meghalt. 

A fiatal Mandel Béla, ki még mindig a barriert megjelölő pálca mellett állott, elhalványodva kiáltott föl :
— Ezt nem akartam!

A holttestet bevitték egy tanyai házba. Mihelyst a szomorú hír beérkezett a városba, Komlóssy atyja  
táviratilag intézkedett, hogy fia tetemét behozzák Nagyváradra. Itt fog megtörténni a törvény-széki  
boncolás. A nagyváradi kir. ügyészség, melynél a gyászos eset azonnal bejelentetett, már megtette a 
szükséges intézkedéseket a vizsgálat megindítására. A temetés itt. lesz Nagyváradon, valószínűleg 
holnapután. 

A köztiszteletű Komlóssy-családot mély részvéttel könnyezi az egész város. 



FŐVÁROSI LAPOK 1887-07-12

Halálos párbaj.
 Biharmegye heves választásainak egy igen szomorú következménye az a párbaj, mely vasárnap 
délelőtt  Nyüveden  ment  végbe,  a  Rigó  Ferenc  volt-képviselő  kertjében.  Komlóssv  Györgyöt, 
Komlóssy Antal  megyei  árvaszéki  elnök  egyetlen  fiát,  pisztolypárbajban  agyonlőtte  Mandel  Béla 
kismarjai  földbirtokos,  Mandel  Jakab  dereskei  nagybirtokos  fia.  Az  elsőnek  segédei  voltak:  Rigó 
Ferenc és Kunyhóssi János nagyváradi ügyvéd; a másodikéi: Gyalokay Sándor törvényszéki jegyző 
és Schmiedt Ede hadnagy. Két orvos volt jelen. Föltételek : huszonöt lépésnyi távolságból öt-öt lépés 
avance-szal, háromszori golyóváltás, s ha egy golyó sem talál, folytatása karddal. Erős föltételek, 
mert  a  szóváltás  közben  ejtett  sértések  is  erősek  voltak.  Mondják,  hogy vontcsövű  pisztolyokat  
használtak,  a mit  nem kellett  volna megengedni.  Az avancet-t  mind a két  fél  megtette  s  tizenöt  
lépésről egyszerre lőttek egymásra. Mandel Béla állva maradt, mig Komlóssy György a földre rogyott.  
Ömlött belőle a vér. A golyó jobb hónaljánál fúródott be s bal lapocka csontjánál röpült ki. Az orvosok 
nem bírtak segíteni, a sebesült nehány perc múlva, jajszó nélkül halt meg. Mandel mélyen meghatva 
lökte el pisztolyát, mondván: »Ezt nem akartam.« S eltávozott segédeivel. Mandel Béla 23 éves, 
gazdász, Komlóssy 33 éves lehetett,  ki a megyénél mint aljegyző kezdett szolgálni,  de 1880-ban 
megbukott s két év múlva, midőn ismét aljegyzőségért pályázott, ismét kisebbségben maradt. Mint a  
függetlenségi párt hive, igen élénk részt vett a választásokban s a bihari kerületben Rigó Ferenc 
pártjának  volt  a  bizalmi  férfia,  mig  Mandel  Béla  az  Ertsey  Géza  pártja  részéről  kapott  hasonló 
megbízatást. Ott ültek tehát a szavazó asztalnál s mint mondják, ott kezdődött a baj, hogy Komlóssy 
György valamit súgott a választási elnökhöz, mi ellen Mandel Béla, ki Komlóssyt személyesen nem 
ismerte, tiltakozó szót emelt. Ebből eredt a szóváltás s a többek jelenlétében történt sértés. Mandel  
Béla másnap elküldé segédeit s a tárgyalás e kényes ügyben három hétig folyt, a mi elég hiba, mert  
ez csak elkeserítheté az ügyet. Az utolsó percben is történt kibékitési kísérlet, de hiába. Komlóssy azt 
mondá, hogy a ki  ismeretlenül bele kötött s őt kihívta:  azzal okvetetlenül meg kell  verekednie. S 
megtörtént a szomorú eset. A holttestet elébb egy tanyai házba vitték, honnan — a mélyen lesújtott 
atya intézkedésére — Nagyváradra szállíták. Ott történt meg a boncolás s ott lesz a temetés. A királyi 
ügyészség azonnal megtette lépéseit a vizsgálat végett. Nagyváradon s az egész megyében nagy a 
részvét a Komlóssy-család iránt. Az áldozat maga nőtelen volt. Az elesett ifjú egyik sógora: Zilahy  
Kálmán takarékpénztári hivatalnok pár évvel ezelőtt kardpárbajban ölt meg egy vasúti hivatalnokot,  
most meg a család egyetlen fia esett el golyótól. A temetés ma lesz. 

FŐVÁROSI LAPOK 1887-07-13

A nyüvedi párbaj áldozatát: Komlóssy Györgyöt Nagyváradon tegnap délelőtt temették el diszszel, 
részvéttel.  A koporsóra  többen  küldtek  koszorút,  köztük  a  függetlenségi  párt  is.  Nogáll  püspök 
kivételesen megengedte, hogy a szertartáson pap legyen jelen. A megyei tiszti kar, a törvényszéki 
tagok s az értelmiségnek még számos tagja jelent meg, s mindenki a legmélyebb részvéttel osztozott  
a  megtört  atya  bánatában,  ki  midőn  fia  elvesztőt  hírül  kapta,  azt  távirá  Rigó  Ferencnek: 
»Megbocsátok önnek, hogy fiamat feláldozta; bocsásson meg az isten is; csak arra kérem. hogy  
szállíttassa haza a holttestét.« A vizsgálat ez ügyben serényen foly s Örley József biró vezeti. Az, 
hogy a párbaj vontcsövű pisztolyokkal ment volna végbe, valótlan hir; közönséges pisztolyokkal lőttek 
s először Komlóssy lőtt. Az elhunytnak sebe föltétlenül halálos volt, mert a golyó a tüdőket átfúrva, a 
sziv-burkot is megsérté. Az okra nézve azt mondják, hogy a választásnál nem Komlóssy, hanem 
Mandel Béla, (a ki nem is volt bizalmi férfi,) súgott valamit az elnöknek s Komlóssy, mint küldöttségi  
tag,  utasitá  rendre.  Ebből  eredt  a  sértő  szóváltás.  Komlóssy  azt  hitte,  hogy  Schwarcz  Gyula 
félegyházi birtokossal veszett össze s választás után ennek irt egy sértő levelet. Csak a Schwarcz 
Gyula küldött segédei deriték ki a tévedést. Mandel Béla (ki 22 éves ifjú) később értesült a dologról s  
azonnal kihivatta Komlóssy Györgyöt. 



FŐVÁROSI LAPOK 1888-06-29

A Komlóssy-Mandel párbaj ügyében a nagyváradi törvényszék most Ítélt. A végtárgyalás csaknem 
egész napon át folyt; a terembe csak jegygyel lehetett belépni, mégis nagy volt a tolongás. Maga a 
párbaj-eset ismeretes. Múlt nyáron történt, a képviselőválasztási izgalmak keretében. A választási 
aktus  alatt  a  függetlenségi  párti  Komlóssy  György  és  Mandel  Béla  fiatal  földbirtokos 
összeszólalkoztak; Komlóssy provokált, pisztolyra mentek ki s Mandel agyonlőtte Komlóssyt. Ha az 
eset ilyen tragikusan nem végződik, Komlóssynak meg kellett volna vívnia Schwarz Gyulával is. A 
vádlott  Mandel  Béla  22  éves,  most  szolgálja  le  önkéntesi  évét  s  a  végtárgyaláson  huszár 
egyenruhában jelent meg. Az ő s a tanuk vallomásából az derűl ki, hogy főként az áldozatul esett 
Komlóssy és segédei erőszakolták a párbajt, hallani sem akarva a békülésről. Ök követelték fegyver  
gyanánt  a  pisztolyt  is,  sőt  eredetileg  a  megállapítottnál  sokkal  szigorúbb  föltételeket  sürgettek. 
Közbelépett a Komlóssy édes apja is: Komlóssy Antal árvaszéki elnök, de békítő törekvései szintén 
dugába dőltek. Az ügyész ezért vádat emelt volt a párbaj segédek ellen is, de úgy a törvényszék, 
mint a királyi tábla elutasították. Dr. Bulyovszky József alügyész, a ki hatásos vádbeszédet..mondott, 
megemlékezett erről is. A védelmet Rádl Ödön nagyváradi ügyvéd vitte. Egy óráig tartó beszédet 
mondott, bizonyítgatva, hogy a megesett szerencsétlenség miatt Mandel Bélát csak részben érheti a 
felelősség. A törvényszék aztán Mandel Bélát nyolc havi államfogházra ítélte, a mi ellen a védelem s 
vád részéről egyaránt fölebbezést jelentettek be. 

FŐVÁROSI LAPOK 1889-03-16
Halálos párbaj ügyével foglalkozott tegnap a királyi tábla. Közvetlenül a legutóbbi képviselőválasz-
tások  után  Biharmegye  egy kis  helységében,  Biharon  Mandel  Béla  fiatal  földbirtokos  párbajban 
agyonlőtte Komlóssy Györgyöt, a biharmegyei függetlenségi párt egyik legbuzgóbb hívét. A párbajra 
a választási helyiségben történt összekoccanás szolgáltatott okot. Mandel Béla a párbajügy törvény-
széki  végtárgyalásnál  úgy nyilatkozott,  hogy ő kifejezte volt  segédei  előtt,  hogy amennyiben köl-
csönös  bocsánatkérés  állapíttatnék  meg,  a  maga  részéről  kibékülésre  is  hajlandó  volna,  ámbár 
nagyon  tartott  attól,  hogy e  kibékülést  esetleg  felekezeti  gyűlölködésre  használnák  fel.  A párbaj 
lefolyásáról csak annyit tud, hogy lövése eldördültével Komlóssyt összerogyni látva, feléje sietett, 
hogy bocsánatát kérje, de ekkor ellenfele már meg volt halva.
 A törvényszék Mandel Bélát párviadal vétsége miatt 8 havi államfogházra ítélte. A kir. tábla ez Ítéletet 
helybenhagyta. 


