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Predslov

Ctený čitateľ!

V roku 2015 sme začali organizovať komárňanskú sekciu konferencie miestnej 
histórie Míľniky s cieľom zaviesť aj v Komárne každoročné stretnutia amatérov 
a odborníkov zaoberajúcich sa miestnou históriou. Pre tento cieľ sme sa spojili s ob-
čianskym združením Pro Patria, ktoré už vyše dve desaťročia úspešne organizuje 
stretnutia v Dvoroch nad Žitavou, ako aj s múzeami na oboch brehoch Dunaja, 
s Komáromi Klapka György Múzeum a Podunajským múzeom v Komárne, ktoré 
každý rok zabezpečujú odborné pozadie.

Ak si zrátame výsledky, môžeme povedať, že na našom podujatí organizovanom 
vždy v rámci Komárňanských dní odznelo doposiaľ 36 prednášok a uskutočnilo 
sa vyše 20 prezentácií knižných titulov. Vydaný počet výskumných tém je tentoraz 
oproti počtu prednášok menší, keďže sme podľa pôvodného plánu nechceli vydať 
zbierku, ale rátali sme s publikovaním zborníka každý rok. Túto tendenciu chceme 
ešte zlepšiť publikovaním aktuálnych príspevkov každoročne v rámci knižnej série.

Dúfame, že naše snahy založiť miestnu tradíciu dosiahli svoj cieľ, pretože v roku 
2018 už môžeme organizovať konferenciu štvrtý krát v spolupráci spomínaných in-
štitúcií. Preto ďakujeme v mene organizátorov a redaktorov všetkým prednášajúcim, 
autorom, poslucháčom a podporovateľom za prejavenú dôveru, bez nej by nevzni-
kol ani tento zborník. Na nasledujúcej konferencii chceme uviesť zborník ako dôkaz 
toho, že prednášky nezostanú iba výkrikmi do tmy.

Úprimne dúfam, že v našej sérii podujatí budeme môcť ešte dlho pokračovať 
a všetci, ktorí sa zaujímajú o miestnu históriu, v nich nájdu svoje potešenie, a k náš-
mu zborníku prezentujúcemu hodnoty miestnej histórie prajem príjemné a obsažné 
čítanie!

András Csuthy
OZ Pro museum, predseda
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Előszó

Tisztelt Olvasó!

2015-ben azzal a nagyravágyó céllal indítottuk el a Mérföldkövek helytörténész 
konferencia komáromi szekcióját, hogy itt, Komáromban is meghonosítsuk a hely-
történettel foglalkozó amatőr kutatók és szakemberek éves találkozóját. Ennek érde-
kében fogtunk össze a Pro Patria polgári társulással, akik már több, mint két évtize-
de sikerrel szervezik meg e seregszemlét Udvardon, valamint Komárom két pólusá-
nak múzeumaival, a Klapka György Múzeummal és a Duna Menti Múzeummal, 
melyek a szakmai hátteret biztosítják évről évre.

Ha számot vetünk, elmondhatjuk, hogy mindig a Komáromi Napok keretén be-
lül megszervezett eseményünkön eddig 36 előadás hangzott el, és több mint 20 kötet 
került ismertetésre. A most írott formában megjelenő kutatási témák száma ugyan 
elmarad az elhangzott előadások számához képest, hiszen az eredeti terveink sze-
rint nem gyűjteményes, hanem évenként megjelenő kötettel számoltunk. Ezen a ten-
dencián még javítani szeretnénk, könyvsorozat formájában jelentetve meg az aktu-
ális anyagot.

Helyi hagyományteremtési szándékunk reményeink szerint célt ért, hiszen 2018-
ban már negyedik alkalommal szervezhetjük meg az említett intézményekkel és szer-
vezettel közösen a Mérföldkövek konferenciát. Ezért a szervezők és a szerkesztők 
nevében is köszönjük minden előadónak, szerzőnek, hallgatónak és támogatónak 
az eddigi bizalmat, e nélkül ugyanis nem születhetett volna meg a kézben tartott 
kötet sem. A következő konferenciánkon szeretnénk a kötetet ismertetni, bizonyíté-
kául annak, hogy a városunkban elhangzott előadások nem csak pusztába kiáltott 
szavak maradnak.

Őszintén remélem, hogy a rendezvénysorozatunkat még sokáig tudjuk majd 
folytatni, és azon mindenki, aki a helytörténet iránt érdeklődik, megtalálhatja szá-
mítását, a helytörténet értékeit bemutató kötetünkhöz pedig kellemes és tartalmas 
olvasást kívánok!

Csuthy András
Pro museum PT, elnök
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Mérföldkövek 2015
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Míľniky 2015
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Mérföldkövek 2015

Életképek a 2015. évi konferenciáról: Buday Péter

Bálint Ferenc
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Míľniky 2015

Karasz Mária

Mácza Mihály
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Bálint Ferenc

Komárom veszteségei a Nagy Háborúban

Bálint Ferenc 
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Absztrakt1

A tanulmány a Komárom város I. világháborús katonaáldozataival kapcsolatos kutatást mu-
tatja be. A felhasznált források, adatok, valamint a módszerek és a felmerülő kérdések ismerteté-
se mellett néhány hősi halott rövid életrajza is bővíti az írást.

Az I. világháború során számos komáromi lakos vesztette életét a harcmezőn. 
A hátramaradottak az áldozatok neveit emlékműveken örökítette meg, napjainkra 
azonban az ezekre vésett névsorok puszta adatokká silányultak. Azt, hogy kik voltak 
ezek a katonák, kik voltak ezek az emberek, a kőbe vésett nevek tulajdonosai, mára 
jórészt elfelejtettük. Most a Nagy Háború centenáriumán igyekszem felkutatni, hogy 
milyen sorsra jutottak azok a hősök, akiknek a neveit a márványtáblákon olvashatjuk.

Dolgozatom két részre oszlik: az első egységben a veszteségkutatás módszertanát, 
és a felhasznált forrásokat ismertetem, a második részben pedig néhány hősi halált 
halt komáromi katona történetét mutatom be.

Az I. világháborús veszteségi adatok fő lelőhelye a bécsi Hadilevéltár (Kriegsar-
chiv). Az ott őrzött nagy mennyiségű magyar vonatkozású anyag miatt a HM HIM 
Hadtörténelmi Levéltára két munkatárssal állandó kirendeltséget tart fenn. Termé-
szetesen a nagyszámú komáromi áldozat miatt a kinti kollégák segítségét általában 
csak egyes esetekben veszem igénybe, főként mivel az ottani kutatáshoz szükséges 
bizonyos alapadatok megléte.

Az egyik legfőbb kutatási forrást a háború alatt megjelentetett Veszteségi lajst-
rom (Verlustliste) jelenti. A cs. és kir. Hadügyminisztérium hivatalos kiadványából 
értesülhettek a hozzátartozók szeretteik sorsáról. A kiadvány először 1914. augusztus 
8-án jelent meg, 1-es sorszámmal. Összesen 709 Veszteségi lajstromot adtak ki, az 
utolsó három számot már 1919-ben. A kiadás gyakorisága változott, olykor több nap 
is eltelt egy-egy kiadás között, de számos alkalommal egymást követő napokon is je-
lentek meg újabb Veszteségi lajstromok. Az első számok táblázatos formában voltak 
megszerkesztve, de terjedelmi okok miatt hamarosan átálltak a listaszerű felsorolásra, 
egy oldalon két hasábba szerkesztve közölték az adatokat. A kiadványok terjedelme 
változott, átlagosan 50 oldalas volt egy lista, de előfordultak több, mint 70 oldalas szá-
mok is. A Veszteségi lajstrom alapvetően német nyelvű volt, azonban a kiadványok 
elején a cím és néhány alapinformáció a  Monarchia főbb nyelvein is megtalálható 
volt. A neveket vezetéknév szerint ABC sorrendbe szedve közölték, elsőként a tisz-
teket, az egyéves önkénteseket, majd a legénységi állományt. A közös hadseregben, 
valamint a cs. kir. Landwehr-ben szolgálók keresztneveit többnyire németesített for-
mában közölték, nemzetiségre való tekintet nélkül, míg az m. kir. Honvédség állomá-
nyába tartozókét meghagyták eredeti formában. A Veszteségi lajstromba az elesettek, 

1 A kézirat leadásának ideje: 2015. augusztus 23.
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a sebesültek valamint a fogságba esettek kerültek be, az „eltűntként” nyilván tartott 
katonák adatait nem közölte a kiadvány. A teljes adatsor a következő adatokat tar-
talmazta: vezetéknév, keresztnév, rendfokozat, alakulat (ezred/ zászlóalj, illetve azon 
belül a század), születési hely (országrész, tartomány/vármegye, illetve település), 
születési év, esemény (elesett/megsebesült/fogságba esett), elesetteknél a halál dátu-
ma, továbbá hadifogságba esettek esetén azt, hogy mely ország, milyen tartományá-
ban és melyik településen raboskodik az illető. Természetesen nem mindegyik adat-
sor volt ennyire teljes, számos alkalommal a halál pontos dátuma helyett többnapos 
időtartomány szerepelt, illetve a hadifogság helyét sem minden alkalommal lehetett 
pontosabban megállapítani, illetve más adatok is gyakran hiányoznak. Mivel a nagy 
mennyiségű információ feldolgozása során óhatatlanul keletkeztek hibák, az egyes 
listák végén a korábbi kiadványok hibajavításait közölték.

A Veszteségi lajstromban való könnyebb tájékozódás végett a Hadügyminisztéri-
um névmutató listákat is kiadott. Ez csupán a katonák nevét tartalmazta ABC rend-
ben, illetve annak a Veszteségi lajstromnak a sorszámát, amelyben az illető adatai 
megtalálhatók voltak. Az Ábécérendes mutató a Veszteségi lajstromhoz (Verlustliste 
Alphabetisches Verzeichnis) ugyancsak 1914 és 1919 között jelent meg, 141 kiadása 
volt, az egyes köteteket római számmal jelölték.

A Veszteségi lajstromhoz hasonló volt a Hírek a sebesültek és betegekről (Nachrichten 
über Verwundete und Kranke) című kiadvány. Ez azoknak a katonáknak az adatait tartal-
mazta, akiket valamely hátországi egészségügyi intézménybe szállítottak ápolásra. 1914 
augusztusától jelent meg, azonban 1917 után már nem adták ki. Az utolsó, 546-os sorszá-
mú lista 1917. november 23-án kelt. A kiadványban közölt adatsor első része megegyezett 
a Veszteségi lajstromával, a születési év után azonban az illető sebesülését, vagy betegsé-
gét közölte, valamint azt, hogy melyik intézményben ápolják. Ha a szóban forgó katona 
elhunyt a kórházban, akkor a halál dátumát, okát, valamint az eltemetés helyét is közölte 
a jegyzék, lehetőség szerint az adott temető nevén kívül a parcella és a sírhely számával is.

Az ismertetett kiadványok a korban igen fontos információforrásnak számítottak 
az otthon maradottak számára, bár meglehetősen nagy volt az információk átfutási 
ideje: sokszor a bajtársak által továbbított rossz hírek hamarabb elértek a hozzátar-
tozókhoz, mint a hivatalos jegyzék. A helyi lapok szerkesztősége egyébként folyama-
tosan szemlézte a veszteségi kimutatásokat és kivonatokat közölt az adott települést 
illetve a környéket érintő veszteségekről.

A sajtó más tekintetben is jó alapanyagul szolgál a veszteségek kutatásához, ugyan-
is számos alkalommal adtak hírt elesett katonákról. A helyi lapokban főként a maga-
sabb társadalmi rétegekhez tartozó hősi halottakról esik szó, általában nekrológ, illet-
ve a család által kiadott gyászjelentés formájában, de helyet kaptak benne olyanok is, 
akik civil munkájuknál fogva jelentősebb szerepet töltöttek be a város életében.

Szintén a sajtóhoz kötődik az a gyűjtés, amely a Komáromi Lapokban jelent meg nem 
sokkal a háború vége előtt, 1918 júliusában. Az újság munkatársai a veszteségi lajstromok, 
valamint a lapokban megjelent hírek alapján igyekeztek összegyűjteni a város hősi halot-
tait. Ez a lista a halál időpontja szerint van kronológiai sorba állítva, az elesettek nevét, ala-
kulatát (csapattest), életkorát, a halál helyét és időpontját tartalmazza, illetve esetenként 
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civil foglalkozásukat is. Ez a gyűjtés is több ponton hiányos, de számos olyan személy is 
szerepel benne, akit eddig máshol nem sikerült fellelni. E mellett több hivatásos tiszt is 
benne van, akik ugyan nem helyiek, de a háború kitörését megelőzően hosszabb ideig va-
lamelyik Komáromban települt alakulatnál szolgáltak, és a társasági élet részesei voltak.

A források másik nagy csoportját a névsorral ellátott emlékművek jelentik. Észak-
Komáromban négy ilyen található, egy kivételével valamennyi templomok belse-
jében elhelyezett emléktábla, amelyen az adott felekezet hősi halottai szerepelnek. 
A felekezeti emléktáblák valószínűleg azért születtek, mivel a háború után a csehszlo-
vák államhatalom nem engedélyezte a köztéri emlékművek állítását. A vallási épüle-
tek belső tereire azonban más szabályok vonatkoztak.

Elsőként a református gyülekezet készíttette el emléktábláját, amelyet 1922. de-
cember 3-án avattak fel a Jókai utcai református templomban. A táblán 91 hősi halott 
neve olvasható, rendfokozat szerinti bontásban. A kutatásban nagy segítséget jelen-
tett, hogy az avatás kapcsán a gyülekezet egy emlékkönyvet is kiadott. Ez egyrészt az 
avatáskor elhangzott beszédet tartalmazza, illetve szerepelnek benne mindazok, akik 
az emlékmű elkészítését adománnyal vagy egyéb módon segítették. E mellett pedig 
rövid életrajzot közöl valamennyi hősi halottról. Ezek terjedelme változó, általában 
az elesett katona életrajzi adatait, foglalkozását, szülei és családja nevét tartalmazza 
valamint háborús pályafutását és halála körülményeit. Számos esetben fénykép is van 
az elesettekről. A könyv anyagát Vargha Sándor református lelkész állította össze.2

Valószínűleg ugyancsak a húszas évek-
ben készült az evangélikus templom I. világ-
háborús emléktáblája. Ezen 14 hősi halott 
neve olvasható, rendfokozattal és a  halál 
évével kiegészítve.

A zsidó közösség emléktábláját Berecz 
Gyula szobrász készítette. Az egykori ne-
ológ zsinagógában állították fel, 1926. de-
cember 14-én.3 A 45 katona nevét abc- sor-
rendben tartalmazó emléktábla a zsinagóga 
eladásakor átkerült a zsidó temető ravatalo-
zójába. 

A katolikus hősi halottak emléktáblá-
ja a  Szent András-templomban található, 
ugyancsak Berecz Gyula alkotta. Ezt 1931. 
november elsején, halottak napján szentel-
ték fel, 178 név van rá felvésve, abc-sorrend-
ben, egyéb adatok nélkül.

Dél-Komárom I. világháborús emlékmű-
vét 1931. május 17-én a Hősök napján avat-
ták fel. Az emlékmű fő eleme, egy kardot tar-
2  Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Hrala Gyula úrnak, amiért ezt az igen ritka kötetet, gyűjteménye becses 

darabját rendelkezésemre bocsátotta a kutatáshoz.
3  KL 1926. december 16., 5

1. A zsidó hősi halottak emléktáblája  
(fotó: Lengyel Ákos)
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tó, sebesült katonát ábrázoló szobor zsákodi 
Csiszér János alkotása. A szobor talapzatán 
94 név olvasható. 

Kézenfekvő lenne az emlékműveken ol-
vasható listák összefésülésével megoldani 
a hősi halottak adatbázisát, a valóság azon-
ban ennél bonyolultabb. Az emléktáblák zö-
mén csupán egy név áll, minden egyéb adat 
nélkül, ami főleg a  gyakoribb nevek eseté-
ben megnehezíti a kutatást. Ráadásul jó ok-
kal feltételezhetjük, hogy az emlékművekre 
vésett névsorok hiányosak. A korabeli saj-
tóból megtudható, hogy az egyes névsorok 
összegyűjtése bemondás alapján történt. 
A helyi lapokban köröztetett felhívások kér-
ték a lakosságot adatszolgáltatásra, majd az 
összegyűlt listát megjelentették a sajtóban, 
arra az esetre, ha valaki még kimaradt volna. 
A módszer legfőbb hátránya a kutatás szem-
pontjából az, ha az adott hősi halottnak az 
emlékműállítás időpontjában már nem élt 
hozzátartozója a településen, vagy az illető 
nem szerzett tudomást a felhívásról, akkor 
annak a katonának a neve nem került fel az 
emléktáblára. Természetesen utólagos ki-
egészítésekre volt lehetőség, mivel több emlékművön is találhatók olyan nevek, ami-
ket jól láthatóan utólag véstek fel.

Az emlékművek névsorainak és a katonai nyilvántartásoknak az összevetése is szá-
mos buktatót rejt magában. Az emléktáblákra vésett katonák közül többen ugyanis 
már leszerelésük után, itthon hunytak el, harctéren szerzett sebesülésük vagy beteg-
ségük következtében, sokszor már a háború lezárása után. Bár ezek a személyek hősi 
halottnak tekintendők, de a például a korábban említett Veszteségi lajstromban hiába 
keresnénk őket. 

További érdekes körülmény, hogy a református gyülekezet hősi halottai kö-
zül többen már nem az osztrák-magyar haderő, hanem a Tanácsköztársaság vö-
rös hadseregének kötelékében harcolva estek el, valamennyien az 1919. május 1-i 
kudarcba fulladt támadás áldozataiként. Nem kizárható, hogy más emlékműve-
ken is szerepelnek ilyen katonák, azonban az azonosítást jelentősen megnehezíti, 
hogy a drámai véget ért akció halottainak csak egy töredékét ismerjük név szerint.

Az öt emlékművön összesen 422 név olvasható, azonban ez ténylegesen kevesebb 
személyt jelent, ugyanis megfigyelhető némi átfedés az északi és a déli városrész emlék-
műveire vésett névsorok között. A kutatás jelenlegi állása szerint azonban a felsorolta-
kon kívül még jelentős számú komáromi katonaáldozata volt a világháborúnak.

2. A dél-komáromi I. világháborús emlékmű, korabeli 
képeslapon (a szerző gyűjteménye)
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Zárásképpen tíz komáromi hősi halott rövid életrajzát szeretném ismertetni.
Boday Aladár 1885. január 19-én született, civilben vármegyei tisztviselő.4 A cs. 

és kir. 12. gyalogezred 6. századának gyalogosaként a szerbiai harctéren megsebesült, 
sebeibe 1915. február 15-én belehalt a szarajevói 25. számú helyőrségi kórházban.5 
Tíz nappal később, február 25-én Komáromban helyezték örök nyugalomra, sírjának 
helye jelenleg ismeretlen.6 Emlékét a református templom emléktáblája őrzi. Öccse, 
Dénes szintén a 12. gyalogezredben szolgált, és 1918-ban hősi halált halt.

Dr. Brandstein Alfréd 1888-ban született, civilben ügyvéd. A cs. és kir. 7. vár-
tüzér zászlóalj tartalékos hadnagyaként 1918. március 15-én halt hősi halált, a Piave 
folyó mentén vívott harcokban. Bajtársai először Follinoban7 temették el, szülei azon-
ban exhumáltatták és 1918. október 26-án Komáromban helyezték örök nyugalom-
ra.8 Sírjának helye jelenleg ismeretlen. Még életében Signum Laudis, illetve bronz 
vitézségi éremmel tüntették ki, a III. osztályú hadidíszítményes Katonai Érdemke-
resztet pedig posztumusz kapta meg.9 Emlékét a zsidó temető ravatalozójában álló 
emléktábla őrzi.

Czike Zsigmond Zoltán 1893. június 8-án született, a háborút megelőzően há-
rom éves sorkatonai szolgálatát töltötte a cs. és kir. 6. vártüzérezrednél, mint sza-
kaszvezető. A szerb, majd az olasz fronton szolgált, kisebb 
megszakításokkal összesen 36 hónapot töltött a harctéren. 
1918-ban I. osztályú ezüst vitézségi éremre terjesztették 
fel, amit azonban a háború befejeződése miatt már nem 
kapott meg. Még 1914 októberében súlyosan megfázott 
(menekülés közben kénytelen volt átúszni a Szávát), ami-
nek következtében tüdőbaj alakult ki nála.10 A háború 
után hazajött, és határrendőrségi tisztviselőként helyez-
kedett el, de betegségébe 1919. október 6-án belehalt.11 
Komáromban helyezték örök nyugalomra, sírjának helye 
jelenleg ismeretlen. Emlékét a református templom em-
léktáblája őrzi. Öccse, Dénes, a cs. és kir. 83. gyalogezred 
hadnagya ugyancsak a háborúban szerzett betegségében 
hunyt el 1921-ben.

Kecskés Zsigmond 1892. november 18-án született, civilben földműves.12 A  cs. 
és kir. 12. gyalogezred 1. századának gyalogosaként 1914. október 25-én halt hősi 
halált,13 az orosz-lengyelországi Zawada település közelében. Bajtársai a közelben 
fekvő 163-as számú magaslaton temették el.14 Mivel Lengyelországban jelenleg több, 
4  Vargha 1923, 45
5  HSB NR. 372, 1915. április 13., 8
6  KU 1915. március 4., 5
7  Valószínűleg Follina, Velence tartomány
8  KU 1918. október 31., 6
9  KU 1918. március 30., 4
10  Vargha 1923, 29-30
11  KL 1919. október 9., 3
12  Vargha 1923, 54
13  VL Nr. 102, 1915. január 14., 18
14  A bécsi Hadilevéltárban működő magyar kirendeltség munkatársainak szíves közlése.

3. Czike Zsigmond szakaszvezető
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mint 40 ilyen nevű település van viszonylag közel egymás-
hoz, halálának pontos helye nem azonosítható. Emlékét 
a református templom emléktáblája, valamint a szülei ál-
tal az észak-komáromi temetőben állított síremlék őrzi.

Keresztes Gyula 1891. november 1-jén született, 
a  nagyváradi Honvéd Hadapródiskolát végzett hivatásos 
katonatiszt. A 14. nyitrai honvéd gyalogezred századpa-
rancsnokaként szolgált előbb az orosz, majd a román fron-
ton, illetve harctéri trauma miatt a hátországban, mind had-
kiegészítő tiszt. Kitüntetései: Katonai Érdemkereszt hadi-
díszítményes III. osztálya, ezüst Signum Laudis hadiszala-
gon, kardokkal, bronz Signum Laudis hadiszalagon, Károly 
Csapatkereszt, Sebesültek Érme, két sebesülési sávval. A 
háború után a Komárom vármegyei katonai parancsnokság 
segédtisztjeként működött. 1921. november 21-én hunyt 
el, egy műtét szövődményeként fellépő vérmérgezésben. 
Mivel az operációt háborús sérülései miatt kellett elvégez-
ni, Komárom város polgármestere 1935-ben hivatalosan 
is hősi halottá nyilvánította.15 A dél-komáromi temetőben 
nyugszik, neve olvasható az I. világháborús emlékművön.

Kovách Zénó Pál 1892. január 1-jén született, civilben 
technikus. A cs. és kir. Légjárócsapatok 1. repülőszázadában 
szolgált tábori pilótaként, szakaszvezetői rendfokozatban. 
1915. július 7-én halt hősi halált, megfigyelőtisztjével, Ro-
bert Cizinsky főhadnaggyal együtt, amikor repülőgépüket 
egy orosz Voisin repülőgép lelőtte Tłuste16 mellett. Ková-
chot és bajtársát az oroszok katonai tiszteletadással temet-
ték el. A temetésről készült fényképeket, a történteket leíró levél kíséretében néhány 
nappal később egy orosz repülő ledobta az osztrák-magyar állásokra azzal, hogy azt jut-
tassák el a hozzátartozóknak. Kovách Zénót még halála előtt I. osztályú ezüst vitézségi 
éremmel tüntették ki. Emlékét a katolikus templom emléktáblája őrzi.17

Mirtse László János 1896-ban született, a komáromi bencés gimnáziumban 
érettségizett az 1914/15-ös tanévben.18 A cs. és kir. 12. közös gyalogezred egyéves 
önkéntes tizedeseként halt hősi halált, 1916. június 17-én Worobijowkánál.19 Halálát 
bajtársa, Keszegh Sándor, aki ugyanabban az ütközetben súlyosan megsebesült, így 
írta le 1943-as visszaemlékezésében: „Mirtse László, akinek a névjegye az árok falára 
tűzve büszkén hirdette önkéntes tizedesi mivoltát, támadás közben sebesülten függve ma-
radt egy spanyollovason s az oroszok szitává lőtték.”20 Neve egyik komáromi emlékmű-
15  MNL-KEML-KFL Komárom város polgármesterének 1597/1935 számú határozata.
16  ma: Tvoste, Ukrajna
17  Kovách Zénó pályafutásáról lásd: Bálint – Gondos 2015.
18  KU 1916 július 13, 4
19  ma: Vorobijivka, Ukrajna
20  Keszegh Sándor visszaemlékezése Worobijovkától Komáromig címmel három részletben jelent meg a Komáromi 

Lapokban, 1943 januárjában.

4. Kecskés Zsigmond gyalogos 
portréja, az emlékére emelt 

sírkövön

5. Keresztes Gyula főhadnagy  
(a szerző gyűjteménye)
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vön sem olvasható.
Rátz Dániel 1893-ban született, Kamocsán, ahol 

később segédjegyzőként dolgozott. A m. kir. 31. hon-
véd gyalogezred zászlósaként halt hősi halált 1915. jú-
lius 9-én Zakrzówek mellett. Még 1915. március 29-
én, hadapród őrmesterként végrehajtott haditettéért 
ezredparancsnoka Arany Vitézségi Éremre terjesztet-
te fel, amit végül nem kapott meg.21 Holttestét család-
ja hazahozatta, és 1916. március 22-én Komáromban 
temették el.22 Sírja ma is látható, neve a kamocsak hősi 
emlékművön olvasható, ahol tévesen hadnagyként 
van feltüntetve.

Szalay János 1888. november 21-én született, ci-
vilben halászmester.23 Az SMS Salamander aknasze-
dő hajó aknásznegyedeseként (Minenquartiermei-
ster)24 1916. augusztus 9-én halt hősi halált. A  Sa-
lamander legénysége a Kvarner-öbölben található 
Fasana-csatornát mentesítette az ellenséges aknák-
tól, csónakokból hatástalanítva azokat. A feladat vég-
rehajtása közben az egyik robbanószerkezet műkö-
désbe lépett, a detonációban az aknát semlegesíteni 
próbáló csónak megsemmisült. Szalay és a legénység 
öt másik tagja (valamennyien magyar honos tenge-
részek) hősi halált halt. Maradványaikat közös sírba 
temették a polai haditengerészeti temetőben.25 Sza-
lay János emlékét a református templom emléktáb-
lája őrzi. Az ő és bajtársai neve szerepelt a budapesti 
haditengerészeti emlékmű emlékkönyvében is.26

Turbacs János 1885. június 18-án született, civil-
ben kisiparos. A cs. és kir. 19. tábori vadászzászlóalj 
3. századának katonájaként 1914-től a fronton har-
colt. Összesen öt alkalommal sebesült meg, először 
1915. január 14-én. Háborús sérüléseinek következ-
tében 1920. április 21-én hunyt el Komáromban, 
a városi temetőben nyugszik. Neve egyetlen háborús 
emlékművön sem szerepel.27

21  Rátz Dánielnek a 2. osztályú Ezüst Vitézségi Érmet ítélték meg. 12170/
eln. 1915. szeptember 2. RK 1915/91. 1346.

22  KU 1916. március 23., 4
23  Vargha 1923, 32
24  Tizedesnek megfelelő rendfokozat.
25  KA Sterbebuch Nr. 707/114 és KA Marinespital Karton 57
26  Veperdi é.n.; Az emlékmű a II. világháborúban megrongálódott, 1945 után lebontották.
27  Unokájának, Hrala Gyula úrnak szíves közlése alapján.

6. Rátz Dániel zászlós sírja az észak-ko-
máromi temetőben  

(fotó: Lengyel Ákos)

7. Szalay János aknásztisztes  
(Vargha 1923, 32)
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Zhrnutie 
Straty Komárna vo Veľkej vojne 
Ferenc Bálint

Príspevok prezentuje výskum ohľadne padlých vojakov z Komárna v I. svetovej vojne. 
Porovnaním dobových prameňov (zoznamy strát, resp. archívne dokumenty), tlačových 
správ, pamätných albumov a menných zoznamov na mestských pomníkoch hrdinov sa vy-
tvorila databáza, ktorá aktuálne obsahuje vyše 400 mien. Všetci boli rodákmi Komárna, 
alebo iným spôsobom sa viažu k mestu. Okrem ukázania použitých prameňov sa venuje aj 
ťažkostiam výskumu, a treba poznamenať, že zoznam padlých hrdinov ešte stále nemožno 
považovať za úplný. V druhej časti sú krátke životopisi desiatich komárňanských vojakov, 
ktorí padli v prvej svetovej vojne, alebo zomreli na následky vojnových udalostí.
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