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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 2017
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Míľniky 2017
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Mérföldkövek 2017

Életképek a 2017. évi konferenciáról: Mário Žáčik

Vita (előtérben Ján Jung)
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Míľniky 2017

Szabó László

Az ismertetett könyvetermés 2017-ben
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Bálint Ferenc

Elfeledett komáromi háborús emlékművek
Bálint Ferenc  

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Absztrakt
Három, Komárom városához köthető háborús emlékművet szeretnék bemutatni írásomban. 

Az elsőt a königgrätzi csata helyszínén emelték, a komáromi 12. gyalogezred katonái is harcoltak, 
az emlékművet az alakulat elesettjeinek emlékére állították. A második ugyancsak a 12. gyalog-
ezred emlékműve, amelyet az I. világháborúban elesett bajtársak tiszteletére készült 1941-ben, 
a nem sokkal korábban Magyarországhoz visszacsatolt Észak-Komáromban. Ez csupán néhány 
évig létezett, 1945-ben lerombolták. A harmadik emlékmű az I. világháborúban elesett vártüzé-
reknek állított volna emléket, de végül nem épült meg. A königgrätzi emlékmű szinte teljesen 
ismeretlen a hazai közönség előtt, még a tizenkettesek világháborús emlékművéről is alig néhá-
nyan tudnak, az el sem készült vártüzéremlékműről nem is beszélve. Remélem, hogy előadásom-
mal, ha keveset is, de hozzátehetek a város történelméhez.

A cs. kir. 12. gyalogezred königgrätzi emlékműve
Komárom „háziezredének” története 1702-ben kezdődött. Ekkor a császári had-

erő átvette Braunschweig-Wolfenbüttel hercegének két gyalogezredét, a legénységből 
pedig egy gyalogezredet állított fel. Az alakulat 1769-ben kapta meg a 12. hadrendi 
számot. Az ezred hadkiegészítési körzete többször változott az évszázadok folyamán, 
míg 1857-ben Komárom szabad királyi város lett az alakulat központja. A kiegészítési 
terület a városon kívül az egész vármegyét és Nyitra vármegye egyes járásait is magá-
ban foglalta. Ez az állapot egészen 1918-ig az ezred megszűnéséig fennállt.

A tizenkettesek részt vettek az 1859-es itáliai hadjáratban is, de ekkor még a legény-
ség nagyobbrészt a korábbi, Lőcse kornyékéről sorozott állományból állt. Az 1866-
os porosz-osztrák háborúban azonban már a katonák túlnyomó többsége Komárom 
vármegyei volt.

A 12. gyalogezredet az osztrák Északi Hadsereg 4. hadtestébe osztották be. Itt az 
esztergomi 26. (Mihály nagyherceg) gyalogezreddel, valamint a grazi 27. tábori va-
dászzászlóaljjal együtt alkották a Brandenstein-dandárt.1Az ezred 4. zászlóalját kikü-
lönítették Olmütz védelmére.

A 12. gyalogezred első hősi halottja ironikus módon a korábbi parancsnok, Leo-
pold Kreysser von Kreyssern ezredes lett, aki 1859 óta vezette az alakulatot, ebben 
a  hadjáratban azonban egy gyalogdandár parancsnokává nevezték ki. 1866. június 
28-án Skalitznál2 esett el, miközben személyesen vezette rohamra katonáit. A napóle-
oni háborúk óta ő volt az ezred első törzstisztje, aki holtan maradt a csatatéren.

Az ezred első harcérintkezésére a következő napon került sor Schweinschädel3-nél, 
ahol az osztrákok vereséget szenvedtek, az alakulatot azonban csak kisebb veszteségek 
érték, mivel a Brandenstein-dandár csak tartalékként szerepelt. Elesett 3, eltűnt 7 kato-

1 A gyalogdandárokat ekkoriban a parancsnokuk nevével különböztették meg. A dandár parancsnoka Friedrich Her-
mann von Brandenstein vezérőrnagy (1808–1884) volt. 

2 Ma: Česká Skalice, Csehország.
3 Ma: Svinišťany, Csehország.
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na, megsebesült egy tiszt és 13 katona, további kilenc legény sebesülten fogságba esett.4

Négy nappal később, július 3-án a dandár és benne a komáromi gyalogezred részt 
vett a hadjáratot eldöntő königgrätzi csatában. A tizenkettesek a jobb szárnyon, Mas-
lowed5 falunál és az azt övező erdőségben (Swieper Wald) vívtak heves harcokat. 
A csata után felvett veszteséglista az alábbiakat tartalmazta:

Összveszteség: 24 tiszt, 549 katona és egy ló. Ebből elesett 3 tiszt és 48 katona, 
eltűnt 1 tiszt, 141 katona és 1 ló, megsebesült 17 tiszt és 201 katona, továbbá sebesül-
ten fogságba esett 3 tiszt 127 legénnyel, illetve 32 katona sértetlenül került ellensé-
ges kézre.6Érdemes megemlíteni, hogy az ezred tulajdonosa Vilmos főherceg7, aki az 
Északi Hadsereg tüzérfőnökeként vett részt a csatában, szintén megsebesült. 

Mivel az összecsapás saját területen zajlott, a háború lezárása után szinte az ösz-
szes, a csatában részt vevő osztrák alakulat állított emlékművet a harcok helyszínén. 
A tizenkettesek emlékművét Maslowednél avatták fel, nem sokkal a csata első évfor-
dulója után, 1867. július 7-én. Az emlékmű talapzatát egy szarkofág képezi, tetején 
egy haldokló római harcost ábrázoló szoboralak látható. A harcos oldalán fekszik, 
felsőtestét egy törött korinthoszi oszlopnak támasztja. Törött kardja és pajzsa előtte 
hever. Az emlékmű felirata a következő: 

Das Officiers – Corps
des k. k. Erzherzog Wilhelm 12. Linien

Infanterie Regiments
seinen am 3. Juli 1866. gefallenen

Waffen gefaerten.8

A szarkofág rövidebb oldalán az elesett tisztek névsora olvasható, valamint az is 
fel van tüntetve, hogy rajtuk kívül további 294 katona esett el a csatában. A korábban 
közölt adatsorhoz képest a felirat már nyilván a végleges számokat tartalmazza, az 
összecsapás után eltűntként illetve sebesültként regisztráltak közül sokan az elhuny-
tak számát növelték.

Major GUSTAV VOGEL 
Hauptm. MICHAL LUBOJEMSKI 

“ FRANZ THALMAIER 
Oblt. LEOPOLD VÖTTER 

Ltnt. LADISLAV WEISS 
“ CAMILLO GERSTNER 

“ ROBERT KOMAREK 
und 294 Mann.9

Ezek a feliratok cseh nyelven is olvashatók az emlékművön. A műalkotás tervezője 
az ezred egyik tisztje, Johann Schmuttermayer főhadnagy volt, a kivitelezést pedig M. 
4  Österreichs 1868, 22.
5  Ma: Máslojedy, Csehország.
6  Österreichs 1868, 31. 
7  Habsburg–Tescheni Vilmos Ferenc Károly főherceg (1827–1894).
8  Fordítása: A cs. kir. 12. Vilmos főherceg gyalogezred tisztikara [állíttatta] az 1866. július 3-án elesett bajtársainak.
9  Major (ném.): őrnagy; Hauptmann (ném.): százados; Oberleutnant (ném.): főhadnagy; Leutnant (ném.): had-

nagy.
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Ježek königgratz-i kőfaragó végezte. A szobor köré kovácsoltvas kerítést állítottak fel. 
Az emlékmű az interneten fellelhető adatok alapján ma is épségben van, illetve 

műemléki védettséget élvez.10

A cs. és kir. 12. gyalogezred komáromi emlékműve
Magyarországon még az első világháború alatt törvény született a hősi halottak 

emlékének megőrzéséről. Az 1917. évi VIII. törvénycikk 2. §-a szerint:  
„Minden község (város) anyagi erejének megfelelő, méltó emléken örökíti meg mind-

azoknak nevét, akik lakói közül a most dúló háborúban a hazáért életüket áldozták fel.”
A települések lakosságán kívül az egyes alakulatok veteránjai is úgy érezték, hogy 

egykori csapattestüknek és elesett bajtársaiknak is emléket kell állítani. Az alakulatok 
emlékműveit jellemzően a hadkiegészítési központként szolgáló városban állították 
fel, azonban a akadtak kivételek is: a nyitrai 14. honvéd gyalogezred emlékművének 
felállítására természetesen nem volt lehetőség a csehszlovák uralom alatt álló város-
ban. A tizennégyes honvédek emlékművét így Esztergomban avatták fel 1935-ben.

A komáromi 12. közös gyalogezred egykori katonái is emléket akartak állítani 
alakulatuknak, azonban itt is nehézséget jelentett az, hogy a történelmi Komárom 
város a hadkiegészítési körzet nagyobb részével együtt a trianoni határokon kívül 
esett. A magyar fennhatóság alatt maradt városrészben azonban ennek ellenére igye-
keztek megvalósítani az emlékmű tervét. 1930-ban a Belügyminisztérium engedélyt 
adott arra, hogy az Alapy Gáspár polgármester által elnökölt emlékműalap országos 
gyűjtést kezdeményezzen a szükséges pénzösszeg előteremtésére. Ez a gyűjtés fel-
tehetőleg nem hozta meg a kellő eredményt, az emlékmű ügyének az első nagyobb 
lökést az ezred bajtársi szövetségének megalakulása hozta 1934-ben.A magánszemé-
lyek és szervezetek adományai mellett számos rendezvény bevétele is az emlékmű-
alapot gyarapította. A szükséges összeg végül 1937-re gyűlt össze, így megkezdőd-
hetett a megvalósítás. A szobor elkészítésére az emlékműbizottság először Berecz 
Gyula11 komáromi szobrászművészt – aki maga is az ezred veteránja volt – szerette 
volna felkérni. Ő azonban a csehszlovák uralom alatt álló városrészben élt, ez pedig 
lehetetlenné tette a közös munkát, illetve a hatóságok retorziójától is tartania kel-
lett.12 A bizottság végül Pátzay Pál13 budapesti szobrászművészt kérte fel az emlékmű 
megalkotására.14 A tervek szerint a szobor a nem sokkal korábban befejezett Jézus 
Szíve katolikus templom előtti téren állt volna, ehhez Surányi Ferenc 15címzetes apát, 
a templom esperesplébánosa, és Körmendy Nándor16, az épületet tervező építész 
is hozzájárult.17Körmendyt e mellett az emlékmű talapzatának megtervezésére is 
felkérték.18 Az adományok gyűjtése még ekkor is tartott: például 1938 áprilisában 
a  Magyar Általános Kőszénbánya Rt. 1000 pengővel járult hozzá a költségekhez, 
10  vets.cz: Pomník Obětem války 1866.
11  Berecz Gyula (1894–1951) komáromi szobrászművész.
12  Komáromi Lapok 1941. május 10., 4.
13  Pátzay Pál (1896–1979) szobrászművész.
14  Komáromi Lapok 1941. május 10., 4.
15  Kis-surányi Surányi Ferenc (1887–1958) római katolikus esperesplébános, címzetes apát. 
16  Körmendy Nándor (1894–1969) építészmérnök.
17  Komárommegyei Hírlap 1938. február 19., 1.
18  Komárommegyei Hírlap 1938. július 2., 3.
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amelyet Vida Jenő19 vezérigazgató adott át.20 A bajtársi szövetség is jeleskedett a gyűj-
tésben, az adakozók neveit pedig külön erre a célra kiadott „barna-arany emlékalbum 
lapokon”21 kívánták megörökíteni.22

A felavatást először 1938. szeptember 4-ére, majd október 9-ére tűzték ki, dísz-
vendégnek pedig József főherceget23 hívták meg. 24 Az ünnepség azonban elmaradt: 
a  Komárommegyei  Hírlap 1938 október 10.-i számában arról számolt be, hogy 
a  „történelmi nagy időkre tekintettel” a szobor felavatását 1939 június 4-én, a hó-
nap első vasárnapjára tették át. A szeptember 29-én megkötött müncheni egyezmény 
nyomán megrendezett magyar-csehszlovák tárgyalások napjaiban már sejteni lehe-
tett, hogy a Felvidék hamarosan visszatér az anyaországhoz. Az emlékműbizottság 
az újabb halasztással azt szerette volna elérni, hogy a felvidéki tizenkettes veteránok 
is részt vehessenek az eseményen.25

Végül az 1939-es évre kitűzött avatás sem valósult meg, valószínűsíthetően azért, 
mert az emlékműbizottság időközben azt a döntést hozta, hogy az emlékművet nem 
Dél-, hanem Észak-Komáromban állítják fel.  A helyszínt a tiszti palota keleti oldala 
melletti parkban, a várba vezető út mentén állítják fel. A helyszínnek szimbolikus je-
lentősége is volt, ugyanis az impériumváltásig itt állt Milan Rastislav Štefánik tábor-
nok szobra, amelyet a kivonuló csehszlovák hadsereg elszállított. 

Az emlékmű alapkövének letétele 1941. május 4-én vasárnap zajlott le. Az alapkő-
be befalazott szelencébe egy okmány került, melynek szövegét közölte az eseményről 
tudósító Komáromi Ujság26 is. 

„Az Úrnak 1941. évében vitéz nagybányai Horthy Miklós legfelsőbb hadurunk kor-
mányzósága, vitéz Nagy Nándor27 főispánsága, revisnyei Reviczky István28 alispánsága, 
Alapy Gáspár polgármestersége és vitéz Sziklay György29 ezredes, a jogutód 22-ik honvéd-
gyalogezred parancsnoklása idején a volt cs. és kir. 12-es gyalogezred bajtársi törzse ez-
redemlékművet állítunk Komáromban abból a célból, hogy Komárom és Nyitra vár-
megyék és Komárom thj. szab. kir. város fiaiból alakult cs. és kir. 12 - ik gyalogezred

216 éves ragyogó, dicsőséggel telt történetét, az 1914–1918. években lezajlott vi-
lágháborúban tanúsított példaadó fegyelmezettségét, csodás harckészségét, páratlan 
hősiességét, rettenthetetlen bátorságát és vitézségét, valamint a hazáért hősi halált 
halt bajtársaink emlékezetét ez hirdesse örök időkre.[…]”

Az irat egy rövid összefoglalást is tartalmazott az ezred történetéről, valamint fel-
sorolta azokat a személyeket is, akik érdemeket szereztek az emlékmű megvalósításá-
ban. Az okmányt számos érintett alá is írta.30

19  Vida Jenő (1872–1945) a MÁK vezérigazgatója, felsőházi tag.
20  Komárommegyei Hírlap 1938. április 16., 4.
21  A cs. és kir 12. gyalogezred egyenruhái sötétbarna színnel voltak hajtókázva, a gombok pedig aranyszínűek voltak.
22  Komárommegyei Hírlap 1938. április 23., 4.
23  Habsburg–Lotaringiai József Ágost főherceg (1872–1962).
24  Komárommegyei Hírlap 1938. július 2., 3.
25  Komárommegyei Hírlap 1938. október 8., 2.
26  Komáromi Lapok 1941. május 10., 2. 
27  Vitéz Nagy Nándor (1881–1953) Komárom vármegye főispánja.
28  Revisnyei Reviczky István (1887–1962) Komárom vármegye alispánja.
29  Vitéz Sziklay György (1887–?) a m. kir. 22. honvéd gyalogezred parancsnoka, később vezérőrnagy.
30  Komáromi Lapok 1941. május 10, 2.
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A helyszínnel együtt az emlékmű talapzatának tervei is módosultak. Ennek meg-
tervezésére a már említett Berecz Gyulát kérték fel, alapanyagul pedig az Öregvárból 
kiemelt kövek szolgáltak. A kivitelezést Komáromi Viktor kőfaragómester végezte, 
aki számos más háborús emlékmű elkészítésében is részt vett.

A 12-es ezred emlékművét végül 1941. június 1-én, pünkösdvasárnap avatta fel 
József főherceg. A sajtó igen részletes beszámolót közölt az eseményről, amely meg-
mozgatta az egész várost és számos érdeklődőt vonzott az egész országból.

József főherceg 9 órakor vonattal érkezett a dél-komáromi vasútállomásra, ahol 
a vármegye és a város előkelőségei fogadták. A hősi halottak emlékművének megko-
szorúzása után a főherceg és az ünneplő közönség átvonult Észak-Komáromba, ahol 
11 órától tábori mise vette kezdetét, a melyet Haász István31 tábori püspök celeb-
rált, majd Galambos Zoltán32 református és Fadgyas Aladár33 evangélikus lelkészek 
mondtak imát és beszédet.

Ez után az összegyűlt tömeg átvonult az emlékműhöz, ahol az ezred ezüst dísz-
kürtjének megszólaltatásával vette kezdetét a ceremónia. A megnyitó beszédet Dr. 
Várady-Brenner Alajos, a bajtársi törzs kapitánya – az ezred Arany Vitézségi Éremmel 
kitüntetett veteránja – mondta, majd megtörtént az alkotás leleplezése. Ezután József 
főherceg emelkedett szólásra, aki többek között az ezred világháborús harcait is fel-
elevenítette, dicsérte helytállásukat. Őt Alapy Gáspár polgármester követte, aki a vá-
ros nevében átvette az emlékművet. A beszédek sorát Pongrácz Bartha Ede nyugállo-
mányú tábornok – ugyancsak az ezred veteránja – zárta. Ő Karl Magerl von Kouff-
heim tábornok nevében köszöntötte az egybegyűlteket. A háború alatt nagyobbrészt 
ő vezette az alakulatot, még ezredesi rendfokozatban. Az eseményen egészségügyi 
okok miatt nem tudott részt venni.34 Ezután Pongrácz Bartha röviden ismertette az 
emlékmű létrejöttének történetét, köszönetet mondott az alkotóknak, majd felkérte 
Alapy polgármestert, hogy a város nevében fogadja be az emlékművet. Alapy Gáspár 
Komárom nevében ígéretet tett az alkotás megőrzésére. A beszédeket a Komáromi 
Koszorús Dalegyesület énekszáma zárta, majd sor került a koszorúk elhelyezésére. 
A város, a vármegye, a honvédség, a bajtársi egyesületek és számos más szervezet 
képviselői is elhelyezték az emlékezés virágait az újonnan felavatott emlékmű előtt.

Az ünnepség utolsó aktusaként a bajtársi szövetség nevében Dr. Geöbel Károly 
átadta a 12-esek ezredzászlaját vitéz Turányi Géza alezredesnek, a Hadimúzeum 
képviselőjének. Ezt követte a Szózat elhangzása, majd a 22. gyalogezred díszszázada, 
a veteránok és a leventék díszmenettel tisztelegtek az emlékműnek. A megjelent ven-
dégek ezután társasebéden vettek részt, amelyet a nagy létszám miatt több helyiség-
ben rendeztek meg, a napot pedig az ezred veteránjainak dísztáborozása zárta.

A 12. gyalogezred emlékművének talapzatának fő elemét egy féldombormű ké-
pezte, amely vonuló katonákat és az őket vezető tisztet ábrázolta. Az alakok egy stili-

31  Dr. Haász István (1884–1973) római katolikus tábori püspök.
32  Galambos Zoltán (1894–1973) komáromi református lelkész.
33  Fadgyas Aladár (1895–?) 1928 és 1945 között evangélikus lelkész Komáromban
34  Nem sokkal ez emlékmű avatása után érkezett a hír Komáromba, hogy Magerl tábornok még az esemény előtt 

elhunyt. Családja azonban nem közölte a halálhírt a szervezőkkel, mert nem szerették volna, hogy a gyász beárnyé-
kolja az ünnepséget. Komáromi Ujság 1941. június 21, 5.
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zált hídon haladtak keresztül, amelyet egy ív jelképezett – ez valószínűleg a komáro-
mi közúti hidat szimbolizálta, a mozgósításkor az ezred ezen haladt át a déli városrész 
vasútállomására bevagonírozni. A féldombormű bal oldalán, egy oszlop tetején állt 
az emlékmű fő alakja, amely egy zászlót tartó rohamsisakos katonát ábrázoló ércszo-
bor volt. Az oszlopon kapott helyet az emlékmű felirata:

A VOLT CS. ÉS KIR. 12-ES
KOMÁROMI GYALOGEZREDNEK

ÉS A VILÁGHÁBORÚBAN ELESETT
HŐSEINEK EMLÉKÉRE

1702 – 1918
ÁLLÍTOTTA AZ 1914 1918 BAN HADRAKELT

EZRED TAGJAIBÓL ALAKULT BAJTÁRSI TÖRZS
1941. ÉVBEN

 A két évszám között az ezred sapkajelvénye volt kifaragva, amely a már említett 
ezüstkürtöt ábrázolta. Az emlékmű előtt virágágyást alakítottak ki, a növényekből az 
ezred bajtársi jelvénye, valamint az alapítás és a megszűnés évszáma rajzolódott ki.

A rákövetkező években a szobor rendszeres megemlékezések színhelye lett. Saj-
nos azonban csak néhány évig állt a helyén. A háborút követő újabb impériumváltás 
megpecsételte sorsát: 1945 májusában ismeretlen körülmények között lerombolták. 
A főalak, a zászlót tartó katona a városi múzeum raktárába került, ahol évtizedeken át 
porosodott, mígnem a rendszerváltás után átszállították a városháza raktárába. Innen 
az ezredforduló környékén ismeretlenek ellopták és feltehetően fémhulladékként ér-
tékesítették.35

A vár-, és nehéztüzérek emlékműve
Írásom harmadik részében a vár-, és nehéztüzérek – Komáromban felállítani ter-

vezett, de meg nem valósult – emlékművének történetét igyekszem feldolgozni a fel-
lelhető szegényes adatok alapján.

A Magyar Távirati Iroda 1939 februárjában hírt adott36 a 6. vártüzér ezred veterán-
jainak bajtársi találkozójáról. A beszámoló szerint az összejövetel során elhatározták 
egy vártüzér emlékmű felállítását a visszacsatolt Komáromban. A pozsonyi V. hadtest 
területéről sorozott 6. volt az egyetlen magyar legénységű vártüzér ezred37, az ezred-
törzs békeidőben a városban állomásozott.

Az alakulatnak egyébként 1935 óta volt saját emlékműve38, ezt Lenkei Géza nyu-
galmazott tüzér ezredes, a Vár és Nehéztüzérek Bajtársi Táborának vezetője kezdemé-
nyezésére állították fel Budapesten, a Toldi Miklós Honvéd Sporttanári és Vivómes-
terképző Intézet (egykori Laudon laktanya) udvarán, az avatáson dr. Alapy Gáspár39 

35  Mácza Mihály úr szíves közlése.
36  Magyar Távirati Iroda – Magyar Országos Tudósító 1939. február 15.
37  Ezen kívül még a 2.  3. és 7. önálló vártüzér zászlóaljaknak volt magyar legénysége.
38  Sajnos ma már ez az emlékmű sem létezik, 1948-ban lerombolták.
39  Dr. Alapy Gáspár (1880–1945) 1928-tól Dél-Komárom, 1939-től az újraegyesített Komárom polgármestere.
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komáromi polgármester – az ezred egykori tartalékos tisztje – is tiszteletét tette.40

A komáromi sajtóban 1942 tavaszán jelent meg egy rövidhír41 miszerint Lenkei 
Géza vezetésével egy négytagú küldöttség járt a városban és egy hosszabb megbeszé-
lést folytatott dr. Alapy Gáspár polgármesterrel. Az egyeztetés témája egy emlékmű 
volt, amely az I. világháború során hősi halált halt vár-, és nehéztüzérek tiszteletére 
emeltek volna a városban.

Néhány nappal később ugyancsak a helyi újság, a Komáromi Lapok adott hírt 
arról, hogy az emlékműtervezet napirendre került az 1942. április 29-én tartott vá-
rosi közgyűlésen is.42 A beszámoló szerint a város vezetősége elvben áldását adta az 
emlékmű ötletére, azonban a tervezett emlék méreteivel kapcsolatosan aggályok me-
rültek fel. E miatt a közgyűlés kikérte Borbiró Virgil43 építész szakvéleményét a ter-
vekkel kapcsolatosan. Az építmény helyéül az északi városrészben a Domány János44 
teret (korábbi Széna tér) jelölték ki.

A Komáromi Lapok 1942 szeptemberében egy felhívást tett közzé, amelyben ada-
kozásra szólította fel a lakosságot, egyszersmind néhány adatot is közölt az emlék-
műről. E szerint a 14 méter széles és 4 méter magas konstrukció központi eleme egy 
1880 M 12 cm-es várágyú lett volna. Az írás a Vár és Nehéztüzérek Bajtársi Táborát 
jelölte meg az emlékmű készíttetőjeként.

A költségek összegyűjtése végett a szervezőség „órabér-megváltás” néven 1 pen-
gős téglajegyeket adott ki. A nyomtatványon látható az emlékmű látványterve, így 
képet kaphatunk arról, hogy miként festett volna a vár és nehéztüzérek emlékhelye. 
Az emlékműbizottság „Aranykönyv”-ben szándékozott megörökíteni az adakozók 
listáját.

Az előkészítéssel kapcsolatosan szervezkedni kezdtek a helyi veteránok is. 1942 
októberében Schiffbeck Béla tartalékos tüzérhadnagy, a cs. és kir. 6. vártüzér ezred 
(FestungsartillerieregimentEdler v. Kollarz Nr. 6) veteránja egy felhívást jelentetett 
meg a sajtóban, amiben kapcsolatfelvételre kérte fel az egység Komáromban és a vár-
megyében élő egykori katonáit. 

A komáromi vártüzér emlékműről még két alkalommal esett szó a városi sajtóban. 
1943 márciusában egy rövidhír45 számolt be egy Lenkei Géza és Alapy Gáspár közt 
zajló egyeztetésről, majd ugyanezen év július 13-án tartott városi kisgyűlés 500 pen-
gős támogatást szavazott meg az emlékműalap javára46.

A emlékmű-terv további sorsáról nincs információ, így arról sem, hogy a kivitele-
zés egyáltalán megkezdődött volna. Feltételezhető, hogy a nagyszabású kezdeménye-
zés a pénzbeli források elégtelensége és az ország háborús viszonyai következtében 
lassacskán elhalt.

40  Magyar Távirati Iroda – Magyar Országos Tudósító 1935. november 11.
41  Komáromi Lapok 1942. április 25., 6.
42  Komáromi Lapok 1942. május 2., 1.
43  Borbiró (Bierbauer) Virgil (1893–1956) építész, építészettörténész, építészetelméleti író, 1941–1942 folyamán 

Komárom városrendezési tervén dolgozott.
44  Domány János (1853–1921) 1892 és 1898 között komáromi főjegyző, majd 1899 és 1914 között polgármester. 
45  Komáromi Lapok 1943. március 13., 6.
46  Komáromi Lapok 1943. július 17., 5.
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Zhrnutie 
Zabudnuté vojenské pomníky Komárna 
Ferenc Bálint

V mojej prednáške by som rád prezentoval tri vojenské pomníky, ktoré sa viažu 
k mestu Komárno. Prvý postavili na mieste bitky pri Hradci Králové (v Sadovej), kde 
bojovali aj vojaci komárňanského 12. pešieho pluku. Pomník postavili na pamiatku 
padlých tejto jednotky.

Druhý pomník patrí tiež 12. pešiemu pluku, ktorý postavili ako poctu padlým 
spolubojovníkov v roku 1941 v nedávno prinavrátenom severnom meste Komárno. 
Tento pomník existoval iba zopár rokov, v roku 1945 ho zničili.

Tretí pomník by vzdal poctu hradným delostrelcom padlým v prvej svetovej voj-
ne, ten však nakoniec nepostavili.

Pomník v Hradci Králové je pre domáce predstavenstvo skoro neznámy, ale ani 
pomník 12. pešieho pluku, postavený počas druhej svetovej vojny mnohí nepoznajú, 
o neuskutočnenom pomníku delostrelcov ani nehovoriac.
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A cs. kir. 12. gyalogezred emlékműve képeslapon és fényképen

A vártüzéremlékmű korabeli látványterve és a költségeire 
kiadott „órabér-megváltás”
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A cs. és kir. 12. gyalogezred emlékművének modellje és fényképe  
(Wojtowicz Richárd)
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