
BUDAPESTI HIRLAP 1904-01-13

Magyar katonatiszt halála az idegenben
Egy torontáli magyar katonatisztnek idegenben történt titokzatos haláláról ír nagybecskereki levelezőnk. 
Komlóssy  Jenő  főhadnagy,  Komlóssy  Béla  törökkanizsai  postamester  öccse,  a  galíciai  Szánok  nevű 
helységben levő állomásáról a múlt hónap 14-én eltűnt. Sem a katonai parancsnokság, sem a főhadnagynak 
odautazott  bátyja  által  megindított  nyomozás nem tudott  egyebet  kideríteni,  mint  hogy a kérdéses napon 
Komlóssy Jenő főhadnagy civil ruhába öltözött és szokásos sétaútjára a hegyek közé indult. Ettől fogva nem 
látták többé. A főhadnagy hivatalát a katonai hatóság megvizsgálta, de ott mindent a legnagyobb rendben 
találtak, sőt lakásán is minden a megszokott rendben maradt hátra s az elvitt polgári ruhán kívül semmi sem 
hiányzott. A kályhában azonban találtak nagy csomó levélformájú papírhamut, ami arra enged következtetni, 
hogy magánleveleit és papírjait elégette. Ebből azt lehet következtetni, hogy Komlóssy készült a távozásra, de 
hogy miért tette ezt, teljesen érthetetlen volt, mert a legrendezettebb viszonyok között élt és mindenki szerette. 
A minap azután Komlóssyék egyik bécsi ismerőse elküldte a postamesternek egy bécsi lap közleményét, mely 
szerint Dalmáciában, Zárában kifogtak a tengerből egy férfiholttestet, melynek leírása teljesen ráillett Kom-
lóssy Jenőre. Komlóssyék a szolgabíróság útján érintkezésbe léptek a zárai hatósággal s ez közölte, hogy a 
holttestet december 20-án fogták ki dalmát halászok. A holttest nyaka borotvával el volt vágva, azonkívül fején 
sebek voltak. A zárai hatóság részletesen leírta a holttestet s egyes különös ismertető jelekből is ráismertek 
Komlóssyék az eltűnt főhadnagyra. Hogy miképpen került a főhadnagy Zárába, eddig nem tudni, valamint azt 
sem, hogy mi történt ott vele. Bűntény nem látszik valószínűnek, mert negyven korona készpénzt találtak a 
halottnál. A rejtélyes ügyben vizsgálat folyik. — 
Bécsi  tudósítónk  is  megerősíti  azt  a  hírt,  hogy  a  zárai  halott  Komlóssy  Jenő  számvivő  főhadnagy.  A 
rendőrségnél  jelentkezett  két  tiszt,  akik kijelentették,  hogy a halott  fényképéről  bizonyossággal  fölismerték 
Komlóssy Jenőt. A mandzsetájában talált gombokról is megállapították, hogy a halott a főhadnagy.

BUDAPESTI HIRLAP 1904-01-14

 Komlóssy Jenő halála
Bécsből jelentik: 
Kétségtelenül megállapították már, hogy az az ismeretlen ember, akinek holttestét Zára mellett a tengerparton 
megtalálták, Komlóssy Jenő számvevő- főhadnagy. Komlóssy a múlt év december 14-ikén szabadság nélkül 
elutazott  a  galiciai  Sanokból;  ahol  szolgált  s  valószínű,  hogy Budapesten át  Dalmáciába ment.  Még nem 
tudják, hogy Komlóssy miért utazott el Sanokból. Azt beszélik, hogy el volt keseredve, mert előlépése egyre 
késett. Más forrás szerint viszonya volt egy leánynyal, s Komlóssy szakítani akart vele. Ezer korona kártérítést 
is ígért neki, amit azonban a leány nem fogadott el, sőt fenyegetőzött, hogy megöli kedvesét. Ugyanaznap 
éjjel, a mikor a főhadnagy eltűnt, a leány is elhagyta Sanokot és azóta nyoma veszett. Azt hiszik, hogy a 
főhadnagy halála és a leány eltűnése összefügg egymással

BUDAPESTI HIRLAP 1904-01-14

Komlóssy főhadnagy halála 
Megírtuk, hogy abban a holtestben, a melyet Zára közelében a partra vetettek a hullámok, Komlóssy Jenő 
főhadnagyra  ismertek,  aki  már  két  hónappal  ezelőtt  eltűnt  galíciai  helyőrségéből.  Kiderült,  hogy  a 
szerencsétlen katonatiszt gyilkosság áldozata lett.
A vizsgálatról ezt jelentik Fiúméból: Január 11-én azt a megkeresést kapta a fiumei törvényszék a zaravecchiai 
bíróságtól, hogy a titokzatos gyilkosság dolgában rendelje el a vizsgálatot az Allavia nevű osztrák vitorláson. A 
vizsgálat megállapította, hogy a körözött vitorlás január 7-én érkezett ide Vodicából és két nappal később a 
vegliai Ponté kikötőbe indult. Erről rendőrségünk jelentést is küldött a zaravecchiai hatóságnak. Kitudódott, 
hogy december 14-én, azon a napon, a mikor Komlóssy főhadnagy holttestét Zaravecchia mellett kifogták a 
tengerből, az Allavia vitorlás a közelben levő Badia kikötőben volt. A hajó még aznap éjjel elhagyta Badiát és 
ismeretlen helyre vitorlázott.  Útjára nem tűzte ki  a jelzőlámpásokat,  amely körülmény csak fokozza a 
vitorláson hajózók gyanússágát.  A vizsgálatnak most  az a célja,  hogy megállapítsa,  mi  okozta a 



főhadnagy halálát. Azt hiszik, hogy Komlóssy bérgyilkosság áldozata. Ezt megerősíti.  az is, hogy 
arca félig le van borotválva és nyakán tátongó vágás van. Bizonyos tehát, hogy borotválás közben 
metszették át a nyakát. Öngyilkosságból, vagy borotválkozás, közben ért  elmezavarodottságában 
nem vághatta el a nyakát, mert holttestét télikabátba öltözetten találták meg a tengerparti sziklákon.  
Megfejthetetlen eddig az is, hogy miért hiányzott lábáról a cipő. A rablógyilkosság esete is kizárt, mert 
negyven  korona készpénzt  is  találtak  a  halottnál.  Mindezek a  körülmények csak igazolják  azt  a  
föltevést, hogy a kutató hatóságoknak bérgyilkossággal van dolguk. Már most az a kérdés, hogy 
Komlóssy, aki bizonyára utána ment Zárába régi szeretőjének, találkozott-e vele és volt-e közöttük, 
vagy az asszony férje között összekoccanás 

BUDAPESTI HIRLAP 1904-01-21

Komlóssy Jenő halála
Lembergböl  jelentik  nekünk: Komlóssy  Jenő  főhadnagyról,  a  kinek  holttestét  Zára  mellett  a  tengerből 
kihalászták, még a következőket jelentik az itteni lapoknak: Nem igaz, hogy Komlóssy leánnyal szökött meg; 
Komlóssynak  egy bécsi  asszonnyal  volt  viszonya,  akinek  kívánságára  Zárába  utazott.  A főhadnagy csak 
utólagosan  kért  táviratban  szabadságot.  Komlóssy  nem lett  öngyilkos,  hanem valószínűbb,  hogy  viharos 
féltékenységi jelenet után az asszony a tengerbe lökte. Komlóssy már legközelebb várta századossá való 
kinevezését; igen jó anyagi viszonyok között élt és semmi oka sem volt arra, hogy öngyilkosságot kövessen el. 

BUDAPESTI HIRLAP 1904-01-31

A tenger titokzatos halottja

A múlt  év decemberében, mint már jelentettük, ismeretlen férfi  összeroncsolt  holttestére akadtak a dalmát 
tengerparton, Zára mellett. A halottnak össze volt kötözve a keze-lába és több szúrás nyoma látszott a testén. 
A zárai  országos  törvényszék  most  arról  értesíti  a  budapesti  rendőrséget,  hogy a  halott  Komlóssy  Jenő 
császári & királyi számvivő főhadnagy, a ki december 14-én tűnt el a galíciai Szánokból. Ugyanakkor tűnt el a 
főhadnagy benső barátja, Knoblauch mérnök is, akit azóta nem találtak meg. Komlóssy zsebében egy trieszti 
lóvasúti jegyet találtak s így kétségtelen, hogy ott is megfordult. A holtan talált főhadnagynak, a beszerzett 
adatok  szerint,  egy  bécsi  férjes  asszonnyal  viszonya  volt.  Hogy  miképpen  került  a  halott  a  dalmáciai 
tengerpartra,  azt  még  most  sem  sikerült  megállapítani.  A  budapesti  rendőrség  most  annak  kiderítésén 
dolgozik, hogy mivel Komlóssy Jenő Budapesten is megfordult, kinek a társaságában és hol tartózkodott a 
fővárosban. 

BUDAPESTI HIRLAP 1904-02-26

A meggyilkolt főhadnagy 
Bécsből  jelentik: A przemysli  helyőrségi  törvényszéknél  folyó  vizsgálat  kiderítette,  hogy  a  dalmát  parton 
meggyilkolt Komlósy Jenő főhadnagy a múlt évi október tizedike és tizenharmadika közt állítólag Bécsben is 
járt.  Lakást  nem  bérelt  semmiféle  szállóban  sem,  s  így  nem  lehetetlen,  hogy  ez  alatt  az  idő  alatt  egy 
bajtársánál lakott. Ennek a bajtársnak kikutatására most megindították Bécsben a nyomozást. 

PESTI NAPLÓ        1904-01-14

Komlóssy Jenő főhadnagy rejtélyes halála. Mai számunkban megírtuk, hogy K o m l ó s s y Jenő a sanoki 45-
ik gyalogezred számvevő-főhadnagya még december 14-én eltűnt helyőrségéből és hogy egy minap Zára 
mellett  a  tengerből  kifogott  holttestben  az  eltűnt  főhadnagyot  ismerték  fel.  Ez  ügyben  most  még  a 



következőket  jelentik : 
A Zára mellett kifogott holttestben az eltűnt Komlóssyt ismerte fel annak egyik  Bécsben lakó unokaöcscse, 
Komlóssy Ferenc hivatalnok és igy kétségtelennek tartják, hogy a zárai egcsonkított hulla Komlóssy holtteste. 
A  nyomozás  eddig  annyit  derített  ki,  hogy  december  14ikén  két  egyén  utazott  el  Sanokból  az  egyik 
Budapestre, a másik Bécsbe. Valószínűnek tartják, hogy az, aki Budapestre utazott, Komlóssy volt. Komlóssy 
Budapestről  tovább utazott  Dalmáciába,  de hogy mi indította  erre az  útra,  az titok.  Komlóssy a  második 
rangidős  szám-  jvevő-főhadnagy  volt  a  hadseregben.  1895.  május  1-jétől  volt  rangjában,  ami  nagyon 
elkeserítette.  Ez  is  hozzájárulhatott  eltűnéséhez,  legvaloszinübbnek  azonban  a  következő  okot  tartják. 
Komlóssv »szerelmes volt  Szobieszky Gittába, egy sanoki szállodás fiatal  és szép leányába, aki azonban 
nemrégiben  egy  zárai  vendéglőshöz  ment  férjhez.  Zárában,  a  tengerparton  találtak  rá  holttestére.  Hogy 
öngyilkossá  lett-e,  avagy bérgyilkosságnak  esett-e  áldozatául:  ez  irányban  folyik  most  a  vizsgálat.  Annyi 
bizonyos, hogy a főhadnagy holttestén gyanús sebek  tátonganak, amelyek  nagyon valószínűvé teszik, hogy 
meggyilkolták.  Hogy beszélt-e Komlóssy szerelme tárgyával:  Szobieszky Gillával,  vagy hogy talán a fiatal 
asszony urával volt-e  valami összekoccanása, azt sejteni lehet, de  talán a vizsgálat kideríti.  Akik  ismerték 
Komlóssyt, azt mondják, hogy gyöngéd lelke nem engedte volna meg, hogy egy sor, egy betű hátrahagyása 
nélkül okozzon ilyen szörnyű fájdalmat hozzátartozóinak; s ez a körülmény teszi szinte bizonyossá, hogy a 
főhadnagy nem volt öngyilkos, hanem valaki meggyilkolta, vagy meggyilkoltatta. 


