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A Nagy háború és Körmend
Magyarország 2014-ben az elsõ világháború kitörésére emlékezik. A Nagy háború kirobbanásának centenáriumán Körmend városa is méltón idézte fel a magyar szempontból egyfelõl fatális, másfelõl értelmetlen és tragikus háborút, mely alatt az OsztrákMagyar Monarchia összesen 9 millió embert állított fegyverbe, közülük 3,4 milliót
Magyarország és Horvátország területérõl. A 9 millió katonából 1,1 millió esett el, csaknem 3,6 millió sebesült meg, s több mint 2 millió került hadifogságba.
A Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum idõszaki kiállítóhelyén 2014. július
28. és október 15. között látható „A Nagy háború és Körmend” címû kiállítás, melyen a
múzeum saját, elsõ világháborús anyaga mellett közgyûjtemények mûtárgyai, valamint
magánszemélyek által felajánlott reliktumok idézik fel a száz évvel ezelõtti eseményeket. A kiállítás bemutatja Körmendet a háború kitörése elõtti idõszakban, a hátországi
szerepét, a frontokon harcoló körmendi katonákat, Kõszegi János fennmaradt hadimúzeumi anyagát és a Hõsi emlékmûvet. A tárlat két háborús enteriõrrel is kiegészült: a
harctéri sírt bemutató rész a háború áldozataira emlékeztet, a lövészárok rekonstrukciója pedig a száz évvel ezelõtti harcmódot idézi fel. A kiállítás Az Elsõ Világháborús
Centenáriumi Emlékbizottság támogatásával jött létre.
Körmend a háború elõestéjén
Körmend mezõváros az 1871. évi közigazgatási törvény után mint nagyközség szervezõdött újjá. A polgári korban megnövekedett hivatalok járási székhelye Körmend volt:
itt mûködött a fõszolgabíró hivatala, a járásbíróság, a telekkönyvi hatóság, a közjegyzõség és a királyi adományhivatal. Mindez élénkítõen hatott a település életére. A dualizmus idõszakában dinamikusan nõtt a település lélekszáma: 1880-ban 4713 fõ élt
Körmenden, 1910-ben pedig már 7153 volt a lakosság száma.
1910-ben a körmendiek 17,9%-a élt mezõgazdaságból. Viszonylag kevés volt az önálló birtokos, igen magas viszont a mezõgazdasági munkások és cselédek száma, akik a
nagybirtokokon vagy a módos gazdáknál találtak megélhetést.
Körmend már a 19. század elsõ felében jelentõs kézmûiparral rendelkezett, aminek nagyságrendje a 70-es években tovább nõtt. Az ipari munka sokak fõfoglalkozásává
vált, mind többen kértek letelepedési engedélyt azzal a szándékkal, hogy ipari mûhelyt
nyissanak Körmenden. A századfordulóra az iparban foglalkoztatottak száma elérte a
mezõgazdaságból élõkét, viszont továbbra is a kisüzem maradt a meghatározó. A nagyipar nem telepedett meg Körmenden, az ipari nyersanyagokban szegény vidék nem vonzotta a befektetni szándékozókat. A világháború idejére három vasútvonal is érintette
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Körmendet: az 1872-ben nyitott Gyõr-Székesfehérvár-Graz vonal, az 1899-ben átadott
Körmend-Németújvár vonal, a Körmend-Zalalövõ-Õriszentpéter-Muraszombat vonalon pedig 1906-tól közlekedtek a vonatok. Körmenden jelentõs gabonapiac alakult ki a
19. század végére, emellett fontos állatkereskedelmi központ is volt a település. A városban megtalálhatók voltak kis mértékben szakosodott üzletek, amelyek fûszer-, rövid-,
kézmû-, vas-, üveg- és edényáru kereskedelmet folytattak.
A közlekedés fejlõdése, a kereskedelem és hitelélet élénkülése nagyban hozzájárult
a népesség növekedéséhez, ami viszont a település növekedéséhez is vezetett. Új utcák
nyíltak, jelentõs magán- és középületekkel gyarapodott a település. A község polgárai
nagy anyagi áldozatot vállaltak, amikor szinte egyidõben készült a század utolsó évtizedében a kórház, az új honvédlaktanya, valamint a polgári iskola impozáns épülete. Az
1890-es években megindult a település módszeres csatornázása, a járdák és úttestek
szilárd burkolattal való kiépítése. A század végén a városban 11 országos vásárt
tartottak, és a hetipiacok forgalma is jelentõs volt. Mindezek újabb és újabb építkezéseket eredményeztek: a hivatalok mellett boltok, vendéglátó egységek nyíltak. 1909-ben
döntöttek villanytelep létesítésérõl azzal a céllal, hogy biztosítsák a közutak, utcák,
terek, hidak villannyal való világítását, de a lakosság számára is lehetõvé vált a villanyvilágítás bevezetése. Körmend a korszakban elindult a polgárosodás útján.
Körmend, a hátország
1914. június 10-én Ferenc Ferdinánd inkognitóban járt Körmenden egy tervezett
hadgyakorlat terepszemléje kapcsán. A trónörököst 18 nappal késõbb Szarajevóban
meggyilkolták, s a hadgyakorlat helyett hamarosan valódi háború kezdõdött. A merénylet hírét Körmenden is megdöbbenéssel fogadták. A trónörökös és felesége lelki üdvéért
a várkápolnában tartottak gyászmisét, melyen a városi elöljáróság és a tisztikar is részt
vett. Már július 31-én sor került a katonaköteles korosztály behívására, melynek hírére
„a néptömeg lelkes éljenzésben tört ki, majd zászlók és lampionok alatt éljenzések
és hazafias nóták éneklésével járta be az utcákat, mindinkább szaporodva”.
Hamarosan mozgósították a tartalékosokat, s „mire a levelek lehulltak” már népfelkelõket szerveztek a város környékén. A kezdeti lelkesedés a körmendieket is jellemezte, s
ez érezhetõ volt a helyi újság, a Rábavidék háborúról alkotott véleményében: „egy olyan
küzdelem, mely a legtisztább igazságért folyik, és amelynél az erkölcsi fölény a mi részünkön van: mást mint sikert nem érdemel, és mással mint diadallal nem is
járhat”.
A városban népsegítõ irodát nyitottak, a bevonult katonák családjának segítését társadalmi ügynek tekintették. A Rábavidékben közzétett felhívás összegezte a népsegítõ
iroda céljait: „Mindenki, akinek gyámolító kézre van szüksége, nyomorral és éhség-4-

gel küzd, tanácsra szorul vagy becsületes munkát keres, forduljon haladéktalanul és teljes bizalommal a népsegítõ
irodához, hol pénzbeli segítségnyújtásban, esetleg természetbeni ellátásban,
erkölcsi támogatásban és mindennemû
útbaigazításban részesül. A bevonult katonák minket védenek meg, mi védjük
meg az õ itthon maradt családtagjaikat!” Egy hónap múlva már 142 segélyezettet tartottak nyilván a városban. A polgári iskola fiú növendékei földi eper levelet gyûjtöttek teának, a lányok hósipkákat,
has-, ér- és térdmelegítõket kötöttek a katonáknak. A segélyezõket emléklappal
ajándékozták meg. (1. kép: a honvédelmi
minisztérium hadsegélyezõ hivatalának
emléklapja Szabó Kálmánka részére,
1914) A Rábavidék rendszeresen tudósított a felekezeti nõegyletek által a harcoló

2. kép
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1. kép

katonák számára készített meleg ruházati kiegészítõk felajánlásáról. Körmenden is hódított az aranyat vasért mozgalom, melynek keretében a hadsereget ékszerekkel támogatók vas emlékgyûrût kaptak. A városban Batthyány-Strattmann Ödönné szervezte a
gyûjtést. A herceg a házassági gyémántgyûrûjét, Perényi Antal prépost a prépostsági
aranygyûrûjét ajánlotta fel a nemes célra.
A Koronában a Körmenden állomásozó gyalogezredek több jótékony célú hangversenyt adtak, ezek bevételét a hadiárvák és özvegyek alapjára fordították. A városban állomásozó tisztikarról, a legénység egy részérõl és a város vezetõségérõl egy fénykép is
fennmaradt, mely a vár udvarán, a márványterem elõtt készült a honvédekrõl 1917ben. (2. kép) A katonaságtól azonban kolera, fekete himlõ és tífusz is érkezett, mely járványoknak sok körmendi esett áldozatul.
A háború kitörésekor a város száz harctéri sebesült ellátását ajánlotta fel. Ritscher
Rudolf hét, Kováts Sándor nyolc szobáját, a hercegné pedig 12 betegágyat ígért a kastélyban a sebesültek részére. A város felkérte a település hazafias hölgyeit a katonák ápolá-

3. kép

sában való részvételre, az ápolónõvé kiképzettek aztán fontos szerepet játszottak a
Körmendre szállított sebesültek ellátásában. Szeptember végére a felgyógyult katonák
nagy része távozott a városból, a Rábavidék tudósítása szerint „ittlétük alatt mindegyik
ápolási helyen a legnagyobb figyelemben, gyöngéd gondozásban volt részük.” 1914
végén 150 sebesült katona ellátására kötelezték a várost. (3. kép: a körmendi kórház
ápoltjai, 1918) Az érkezõ sebesültek részére elhelyezési körleteket jelöltek ki és rendez-6-

tek be a polgári iskola tornatermében, a leány elemi iskolában és a Heiszig-ház keleti felében. A
város költségvetésében súlyos gondot jelentett a sebesültek ellátása.
A helyi újság egyre
gyakrabban adott hírt sebesült, hadifogságba esett
és hõsi halott körmendiekrõl. (4. kép: a horvátnádaljai Kapuy Antal
gyászjelentése, 1914. december 26.) A fronton
szolgáló és hadifogságba
került katonákkal tábori
posta segítségével tartották fenn a kapcsolatot,
elõfordult, hogy papír hiányában a frontról küldött
leveleket nyírfakéreg lapokra írták. (5. kép: Németh Kálmán levele bátyjának, Németh Ferencnek, 1916. április 5.) A település laktanyájában
2500 katona kiképzését
folytatták. (6. kép: képeslapon a körmendi laktanya, 1915)
A katonai behívások
miatt veszélybe került a
mezõgazdasági idénymunka, így ide hadifoglyokat közvetítettek ki, akiknek a teljes ellátásáról a segítséget igénybe vevõknek

4. kép

5. kép

6. kép
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kellett gondoskodniuk. Elõfordult,
hogy iparosokat mentettek fel szolgálat alól, például a körmendi Raposa Lajost. Ahogy a körmendi,
szarvaskendi, nagymizdói és nádasdi pecsétekkel ellátott felmentési bizonyítványa fogalmaz: „mezõgazdasági érdekekre való tekintettel, mert községeinkben a
megfelelõ bognár iparosok rendelkezésre nem állanak s így gazdáink mezõgazdasági felszereléseiknek elkészítése tekintetében
nevezettre vannak utalva”. (7.
kép: Raposa Lajos községi bizonyítványa katonai felmentéséhez,
1916. szeptember 7.)
A háború során egyre több
megszorítást vezettek be az országban, így Körmenden is. Korlátozták a munkaszüneti napokat, a
7. kép
vasúti közlekedést, az áramfogyasztást. A Rábavidékben felhívást tettek közzé a liszt- és marhahúsfogyasztás csökkentésének szükségességérõl: „Hadseregünk kenyérliszt szükségletét csak az esetben
fedezhetjük fennakadás nélkül, ha mi, itthonmaradottak kevesebb kenyérlisztet és
több olyan anyagot fogyasztunk, amely hadseregünk táplálására nem alkalmas,
aminõ a tengeriliszt, burgonya, stb.. Hadseregünk ma legalább ötszörte több marhahúst fogyaszt, mint békeidõben, amit Ausztria és Magyarország szarvasmarha állománya minden károsodás nélkül el is bír, ha mi, itthonmaradottak korlátozzuk
marhahús fogyasztásunkat.” Már 1914 õszén arról tudósított a helyi újság, hogy „az
élelmiszerek ára ijesztõ módon emelkedõben van, és a szegényebb néposztályok számára a megélhetés csaknem lehetetlenné van téve”. Körmend lakossága kezdetben ellenállás nélkül teljesítette a rá háruló kötelezettségeket. 1916-ban a helyi egyházak négy
harangjukat ajánlották fel a hadvezetõség kérésére. A világháború elhúzódása az osztrák-magyar hadiiparban hamarosan krónikus nyersanyag-hiányhoz vezetett. Központilag megindult a hadsereg számára a fémgyûjtés: rézmozsár helyett vasmozsarat, rézkilincs helyett vaskilincset adtak. 1917-ben már a nyomdák ólombetû állományának
10%-át és az ón orgonasípokat is be kellett szolgáltatni. A település többi harangját is
-8-

rekvirálták, csak egy harang maradt a katolikus templom tornyában. A nyersanyaghiány látványosan jelentkezett a cipõiparban, így áttértek a fatalpú cipõk gyártására. 1916
áprilisában még a húsvéti tojásfestést is betiltották. 1917 decemberében a képviselõtestület már megtagadta a tüzelõanyag kiszolgáltatását a helyi katonaság számára.
1918. október 31-én a forradalom hírét az itt állomásozó katonaság és a lakosság lelkesedéssel fogadta.
Körmendiek az I. világháború frontjain
A világháború kitörésekor Körmenden a nagykanizsai 20. honvéd gyalogezred zászlóalja állomásozott. A háború a körmendi 20/3. zászlóalj számára augusztus 17-én, az
állomáson megtartott búcsúztatóval kezdõdött. A Rábavidék tudósítása szerint „lelkes

8. kép

honleányaink a kertek minden ékességét odaadták a vonatok díszítésére.
Valósággal virággal és koszorúkkal borították el a kocsikat, azonkívül a nemzeti
zászlók százaival tarkították a szinte mozgó virágos erdõként festõ vonatot. A honvédek virágbokrétával fövegükön és keblükön, lelkesedéssel szívükben, s vidám dallal ajkukon keltek útra. A lelkesedés és búcsú könnye ott ragyogott majd minden
szemben.” 25 tiszt, 1075 katona, 51 hátasló és 15 lovaskocsi indult a galíciai harctérre.
(8. kép: magyar honvédek géppuska tüzelõállásban) Az 1. és a 2. lembergi csatában a
-9-

zászlóalj becsülettel helytállt, az
osztrák-magyar hadsereg veresége miatt azonban védekezésre kellett berendezkednie. Október 12én a zászlóalj létszáma már csak
705 fõt tett ki, ebbõl 677 katona
maradt harcképes. A zászlóalj a
hadsereg kötelékében részese
lett a második galíciai hadászati
támadásnak, amely a rettenetes
emberáldozatok miatt elakadt. A
3. zászlóalj állományának nagy része meghalt, megsebesült, eltûnt
vagy fogságba esett. Ahogy a
Rábavidéket tudósította egy tiszt:
„a 20. ezred legvitézebb zászlóalja a körmendi, de ezért vesztesége is a legtöbb. A volt 31
tisztbõl csak 12 van a harctéren.” Az év végére az ezred gyakorlatilag megsemmisült: a
Nagykanizsán és Körmenden elbúcsúztatott, valamivel több,
mint 4000 katonából 3899 hiányzott. A gorlicei gyõzelem után,
9. kép
1915. május 13-án, az újra teljes
létszámra feltöltött ezred utazott a galíciai hadszíntérre. A körmendiek augusztusban
részt vettek Breszt-Litovszk elfoglalásában. A vasi katonákat Mikes János püspök is felkereste a galíciai fronton. (9. kép) A 20. ezred 1916 decemberében hagyta el Galíciát és
az olasz frontra vonult, ahol 1917 elején a kilenc Isonzó csatát megvívott osztrákmagyar hadsereg tartalékába került. A 3. zászlóalj 1917-ben a 10., 11. és 12. Isonzó csatában bizonyította be kitartását. Az 1918-as esztendõben a körmendiek a Piave melletti
védelemben álltak helyt. November 8-án Gemonában, az olaszokkal kötött egyezmény
után az ezred letette a fegyvert, majd összesen 1300 fõnyi létszámmal a magyar határig
300 km-t gyalogolt. A legénység nagy része út közben szétszéledt.
A Vas megyei hadkiegészítésû 83. közös gyalogezred 1914 augusztusában ugyancsak a galíciai hadszíntérre utazott. 1915-ben a hullámzó harcok következtében hol
Przemysl elõtt, hol a Kárpátok lejtõin folytatott elkeseredett harcokat, majd az oroszok
- 10 -

visszaszorítása után a lengyel hadszíntéren
bizonyította be hõsiességét: Varsó, Vilna,
Breszt-Litovszk elfoglalása, négy hónap alatt
az uzsoki szorostól harcolva megtett 250 km
a bizonyíték a katonák kimagasló fegyvertényeire. 1917-ben sikerült az áttörés: az ezred
részese lehetett augusztusban a gyõzelemnek és Bukovina délkeleti része megtisztításának. A 83-asok ezt követõen elhagyták a keleti arcvonalat, és az olasz hadszíntéren foglalták el új állásaikat. Az év végén és 1918 elsõ
felében a Piave mellett folytattak sikeres, vagy
kudarccal végzõdõ harcokat. Az olaszok fogságba akarták ejteni a 33. hadosztályt, amely
ezért nem szüntette be az ellenállást, és fegyveres biztosítás mellett erõszakolta ki az
olasz alakulatok közt a hazatérés lehetõségét. (10. kép: Belencsák Mihály körmendi késes az I. világháborúban)
A 11. huszárezred legénységét Vas és Zala
vármegyékbõl sorozták, tehát egy részük feltét10. kép
lenül a városból, vagy a körmendi járásból származott. Az ezred a 6. lovashadosztály kötelékében 1914. július 31-én, az általános mozgósítás kihirdetésekor Galíciában állomásozott, és már ezen a napon harcba lépett a határon
járõrözõ kozákokkal. Októberben az ezred a Bug és a Visztula közötti, hatalmas erdõségekben tartotta fenn az oroszokkal a harcérintkezést, 1915 márciusától pedig Besszarábiában
folytatott harci cselekményeket. Az 1915 és 1916 nyara közötti esztendõt a Dnyeszter közeli lövészárkokban töltötte el. 1916
júniusában az oroszok áttörték a
frontot, a 11-es huszárok hátába
kerültek, és az állomány 80%-át
lemészárolták, vagy fogságba ejtették. 1917 februárjában a csaknem
megsemmisült ezredet a hadvezetés visszavonta Debrecenbe, ismét
feltöltötte, és május 1-én feloszlatva az egyes századokat, gyalogos
alakulatokhoz osztotta be.
11. kép
- 11 -

A kiállításon látható néhány fegyver és katonai felszerelés, melyekhez hasonlókkal
a körmendi katonákat is elláthatták az elsõ világháborúban. (11. kép: MAS 1917 jelû,
hosszú csövû, lépcsõs irányzékú puska, a Savaria Múzeum tulajdona; 12. kép: Roth
Steyr ismétlõpisztoly, a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola tulajdona; 13. kép: lovassági kard markolata; 14. kép: gázálarc dobozával; 15. kép: sapkajelvény; 16. kép:
Pro deo et patria 1914-1918 kitüntetés)

13. kép

12. kép

15. kép

14. kép

16. kép
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A körmendi Gergõ család a Nagy háborúban
Az orvos família felmenõi – még
Grünbaum néven – már a 19. század elsõ
felétõl meghatározó szerepet játszottak
Körmend egészségügyében. 1914-ben
Ferenc József király Gergõ Samu (18441928) körmendi járásorvosnak katonai
szolgálataiért, a közegészségügy és a jótékonyság terén szerzett érdemei elismeréséül nemességet és címert adományozott,
valamint a Körmendi elõnév használatát
engedélyezte. (17. kép: a Gergõ család
címere) Gergõ Samu 1915-ben kérte a járásorvosi tisztsége alóli felmentését és
nyugdíjazását. Az I. világháborús kórhá17. kép

zakban azonban továbbra is számíthattak önkéntes tevékenységére.
Gergõ Samunak Gergõ Imre
(1877-1933) nevû fia folytatta az
apai örökséget, orvosdoktori diplomáját 1901-ben kapta meg a budapesti orvosi egyetemen. (18. kép:
Gergõ Gyõzõ és Imre) Gergõ Imre a
Vöröskereszt Egylettõl kapta a
felkérést, hogy egy új típusú, hadi
röntgen-autómobilt szerkesszen
meg. A röntgen tervezését és megépítését dr. Szõllõssy Lajossal együttmûködve oldotta meg, így nevükhöz
fûzõdik a mozgatható röntgenkészülék elsõ magyarországi alkalmazása. Gergõ Imre az „Új tipusú tábori Röntgen-automobil” címû tanulmányában a következõképpen

18. kép
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fogalmazta meg újításának célját: „Ezen új összeállításnak alapgondolata is az volt,
hogy térjünk át oly berendezésre, mely megadja annak a lehetõségét, hogy a tábori
kórházakban is a beteg épségére és életére kiható ténykedéseknél technikailag legtökéletesebb eszközökkel legyünk embertársaink segítségére. Csak így aknázhatók
ki mindazon elõnyök, melyeket az x-sugaras vizsgálat úgy diagnosztikai
szempontból, mint a therapia szempontjából is mai nap nyújt.” Gergõ Imre az I. vi-

19. kép

lágháború alatt végig a harctéren teljesített szolgálatot önálló sebész csoportjával a
galíciai, a bukovinai és az olasz fronton. Ezer ágyas sebészi kórházat, plusz egy kétszáz
ágyas mozgó kórházi különítményt is igazgatott. A 46 hónapos szolgálatban szerzett érdemeit 1920-ban oklevéllel ismerték el. (19. kép: a Magyar Királyi Hadtörténelmi
Levéltár által Gergõ Imre számára kiállított oklevél, 1920.)
Gergõ Samu másik fia, Gyõzõ katonatiszti pályára lépett. A monarchia hadseregében vezérkari tisztként a keleti, majd az olasz fronton harcolt az I. világháborúban.
1918-ban fogságba esett, s 1919-ben hunyt el, valószínûleg spanyolnátha következtében. Gergõ Samu lánya, Ilona egy honvédtiszthez, Baselli Rezsõhöz ment feleségül.
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Sz. Molnár Lajos grafikái
Molnár Lajos szecsõdi körjegyzõ, nemzetközi hírû ornitológus fia az I. világháború
után Sz. (azaz Szecsõdi) Molnár Lajos (1888-1949) néven grafikáival szerzett magának
hírnevet. A nagy háború során hidászként szolgált a keleti fronton az osztrák-magyar közös hadsereg vasúti ezredében. Grafikákat tartalmazó vázlatfüzetei az 1914-1916 közötti idõszakból maradtak fenn. Ezeket Kevey István fõszolgabíró hitelesítette pecsétjével és a következõ szöveggel: „Körmend-Németujvári járás fõszolgabírája. Ezen tollrajzot Molnár Lajos 4 elemi iskolát végzett körmendi lakos készítette. Körmend
1935 jul. 11. Kevey fõszolgabiró.” Vázlatfüzeteit egyik katonatársával küldte haza a
következõ, szüleinek címzett szöveggel: „Kedves jó Szüleim! Én nem mehetek még. Üdvözletemet és vázlatkönyvemet elküldöm öreg fegyvertársammal, ki megláthatja
most az én szülõföldemet hova én annyi sóhajt küldtem már az arra szálló
szellõvel… az arra szálló felhõkkel… Nem mehetek… én nem tudok
könyörögni… Isten velük! Testvéreimet szeretettel ölelem és csókolom Isten velük!
Isten velük! Kézcsókoló hálás fiuk: Lajos. Ha valamikor hazatérnék (?) megfesteném ezeket a képeket.”

20. kép

21. kép

22. kép

23. kép
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Világháborús grafikái hûen tükrözik a Volhíniában és Galíciában élõ népek nyomorúságos életkörülményeit, a háború okozta menekülés keserveit, az otthonukból elûzött emberek megpróbáltatásait. A rajzok fõszereplõi magyar, német, orosz és lengyel
katonák, amint menetelnek, táboroznak, õrködnek és felderítésen vesznek részt. (2023. kép: Sz. Molnár Lajos grafikái, 1914, 1916)
Egy 1915. december 9-én keltezett rajzán a következõ nótaszöveg olvasható:
„Szülõföldem rád gondolok mindörökké, de úgy érzem nem látlak már soha többé.
Ha itt ér el a halálom, ne hagyjatok idegenben… A kanyargó Rába-partján, temessetek akáczlombos temetõbe”. Sz. Molnár Lajos végül túlélte a háborút, a körmendi vásárokon helypénzszedõként dolgozott, s 1949-ben madárpreparálás közben hunyt el.
Világháborús propaganda- és emléktárgyak
A háború alatt megnõtt a reklám közvéleményformáló szerepe, feladata pedig propagandával, politikai agitációval bõvült. Háborús emléktárgyak özöne ösztönözte a hátországot az önzetlen áldozatvállalásra. A katonai vezetõk és a hõsök kultusza a háború idején hihetetlen méreteket öltött. A megbonthatatlan fegyverbarátságot, a szövetségesek és az állam
egységét szimbolizáló Legfõbb Hadurakat, azaz a baráti uralkodókat ábrázoló tárgyak a háborús propaganda révén beszivárogtak a mindennapi életbe is.
Ezeken általában feltüntették a szövetségesek
„viribus unitis” jelmondatát. (24. kép: Ferenc

25. kép
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24. kép

József bronz mellszobra; 25. kép: a
szövetséges uralkodók portréival díszített emlékpoharak és váza; 26.
kép: Vilmos császár és Ferenc József
portréi bõr pénztárcán) Ugyancsak
kelendõek voltak a színes, változatos formában nyomtatott katonai
emlékképek, emléklapok, amelyeket a katonák szolgálati idejük emlékéül hazavihettek, és kiakaszthattak a szobájuk falára. (27. kép:
Vilmos német császár, V. Mehmed török szultán és Ferenc József oszt26. kép
rák-magyar uralkodó portréja, valamint annak az I. világháborús katonának a fotója, aki az emléklapot kapta.) Másfajta,
de ugyancsak háborús emléktárgyakat készítettek a hadifoglyok is.
A körmendi múzeumban õrzött I. világháborús emléktárgyak a Kõszegi János által az
1930-as években létrehozott hadimúzeum anyagából származnak. Ezek egyrészt olyan használati és dísztárgyak, melyek díszítésük (a császárok portréival
díszített emlékek) vagy az anyaguk (lõszerekbõl készített
tárgyak) révén kötõdnek a
világháborúhoz, másrészt hadifoglyok által készített emlékek,
melyek érdekessége, hogy a hadifogolytáborokban elérhetõ anyagokból alkották meg õket.
Németh Károly I. világháborús
honvéd készítette rézlemezekbõl azt a dobozt, melyet lövedékekkel díszített. (28. kép) Több
világháborús emlék is a katonák
egyetlen „luxus-tevékenységé27. kép
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hez”, a dohányzáshoz kötõdik.
Borbély Gyula tengerész rézlemezbõl formálta meg azt a hamu- és gyufatartót, mely vöröskeresztes asszonyt formáz. (29.
kép) Sütõ József I. világháborús
emléke a hajlított sárgaréz lemezbõl kreált gyufásdoboz tartó,
melynek felirata az olasz frontra
emlékeztet: „Isonzo-Jamiano
11/V 6/IV 1917”. (30. kép) A
Kõszegi-féle hadimúzeum jelentõs mûtárgya volt az a faragott

28. kép

bot, melynek fogója ökölbe szorított kezet formáz. (31. kép) A lövedékhüvelyekbõl is szívesen készítettek emléktárgyakat, mint például a kiállításon bemutatott poncolt
virágdíszû példány. (32. kép) Horváth Ferenc szibériai hadifogsága

29. kép

30. kép

31. kép
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idején faragta fából azt a cigarettatárcát, melynek elõlapját búsuló
honvéd alakjával, hátlapját 1914-16 felirattal és szegfû rajzával díszítette. (33. kép)

33. kép

32. kép

Kõszegi János hadimúzeuma
Kõszegi Bartunek János 1896-ban
született Körmenden. 1915 júniusában a 18. honvéd gyalogezredhez vonult be. November 14-én a 4. Isonzócsatában gránátrobbanástól súlyos zúzódásokat szenvedett Doberdónál, így a
további harcvonalbeli szolgálatra alkalmatlanná vált. (34. kép: Kõszegi János
egy csikóval az I. világháború idején)
Trianon után az akkori politika hatására a háborúban elesett hõsök tiszteletére emlékmûveket emeltek, a jelentõsebb településeken az összegyûjtött hadi emlékekbõl kiállításokat szerveztek. Ez utóbbi feladatot vállalta magára Körmenden Kõszegi János, aki a
Frontharcos Szövetség tagjaként sok
éven keresztül gyûjtögette a különbözõ
reliktumokat, mígnem 1934-ben nagy-

34. kép
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szabású kiállításon mutatta be azokat a nagyérdemû publikumnak. A
Rábavidékben a gyûjtemény megnyitásáról az alábbiak láttak napvilágot: „Lapunk múlt számában
csak röviden tudattuk ama nagyméretû hadi emlékek kiállítása
megnyitásának napját, melyeket
Kõszegi (Bartunek) János rk. tanító elismerésre méltó nagy buzgalma és a világháború elesett hõsei
iránt érzett õszinte kegyelete gyûjtött össze az azóta letelt 15 év alatt
és most a volt Korona Kávéház 5 helyiségében állított ki. Az elsõ teremben láthatók a szövetséges uralkodók képei, szobrocskái a volt nagy
hadvezérekéivel együtt. Egy asztalon érmek, emlékplakettek, kitüntetések, elesettek gyászjelentései. A
II. nagyteremben tábori postai
emlékek, különféle pénzek, sapkák, rohamsisakok, szentképek,
imakönyvek, fényképek, hadiköl35. kép
csön kötvények, térképek, püspöki
körlevelek, képeslapok. Ugyanitt áll egy magyar honvéd kifényezett faszobra, melyet
egy sebesült közvitéz faragott ki. (35. kép: részlet a kiállításból) Végül van még nagy
mennyiségû lõszeranyag is. A III. számú teremben háborús térképek, tüzérségi
muníció, porcelán dísztárgyak, gyûrûk, hadifogoly munkák, a falon József fõherceg
életnagyságú képe saját kezû aláírással, vállgombok, különbözõ fegyverek, gázmaszkok. A IV. teremben térképek, harctéri levelezõlapok, tüzérségi anyagok, egy rossz gépfegyver maradványa, gránátok, srapnelek, különféle kitüntetések, olasz léghajó
maradványa, tábori telefon stb. Az V. teremben egy harctéri sír van nyírfa-kereszttel,
melyen gyertya ég. Felirata: Pro Patria 1914-1918. Szomorú jelképes emlék ez, mely
önkéntelenül könnyet csal az érzõ szívû emberek szemébe…” (36. kép: Karácsony
Brody elõtt: fotó a megerõsített állásban karácsonyozó honvédekrõl; 37. kép: a 6. tüzérezred emlékét megörökítõ dombormû; 38. kép: a fronton gránátgyutacsból készített
karácsonyfa)
- 20 -

36. kép

37. kép

A tárgycsoportonként rendszerezett háborús anyag összeállítása hosszú évek kitartó
munkájának eredménye volt. Kõszegi János
egész Dunántúlra kiterjedõ levelezést folyta- 21 -

38. kép

tott. Hadimúzeumának értékét növelte azzal, hogy mindent szakszerûen meghatározott, precíz gonddal lajstromba vett. A kiállítás azonban bezárt néhány esztendõ múlva,
mivel a község nem tudta átvállalni a terembérleti díjat. A kiállítási tárgyak késõbb a
Heiszig-házba, majd onnan a Gosztolya-ház egyik raktárépületébe kerültek, majd jött
az újabb háború. A tízezer darabra becsült hadimúzeum elenyészett, mindössze néhány tucatnyit õriz belõle a körmendi múzeum.
A körmendi hõsök emlékmûve
A körmendi képviselõtestület 1925-ben döntött arról, hogy a világháborúban elesett 242 körmendi hõsi halott emlékére szobrot emeltet. Az
emlékmûvet Kisfaludi
Stróbl Zsigmond készítette el, s 1927. október
2-án avatták fel. Az ünnepségen 5000 ember
vett részt, köztük dr.
Batthyány-Strattmann
László és családja. Ahogy
a Rába-vidék tudósított:
„lehullott a lepel a körmendi hõsök emlékoszlopáról s vasárnap óta
a régi, megszentelt temetõ földje fölött ott lebeg
242 hõs szelleme, kiknek a hálás nemzedék
emléket emelt, hogy önfeláldozó példájuk elõttünk lebegjen, összetartásra, áldozatos munkára neveljen, szeretetre és megértésre tanítson.”

39. kép
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Dr. Körmendi Gergõ Imre az emlékmû avatásán az elesett hõsök üzenetét tolmácsolta. „Ti hõsei a hazaszeretetnek! Forduljon felétek lelkünk mindannyiszor, valahányszor emlékszobrotokat megpillantjuk, szálljon felétek szeretetünk, hálánk,
hódolatunk, úgy mint azt Stróbl mester szobrán a hazánk szent lobogóját meghajtó,
magyar vitéz is jelképezi, midõn azok elõtt tiszteleg, kik a legnagyobbat, fiatal életüket áldozták a hazáért. Hõseink a szobor útján üzenik: ne feledkezzünk meg soha
azon eszmérõl, melyért küzdöttek, melyért elestek, a kötelességérzetrõl és az áldozatkész honszeretetrõl. Mikor õk a háborúba mentek, nem azzal a gondolattal: meghalok a hazáért, hanem ezzel: megteszem a kötelességem, lesz, ami lesz. Ha élet:
élet, ha dicsõség: dicsõség, ha szenvedés: szenvedés, ha halál: halál. Hogy élet,
dicsõség, vagy szenvedés és halál: az isten kezében van. Ezen eszme elismerését jelképezi a szobron a mûvész keze alkotta babérkoszorú, melyet a magyar turul
bocsájt megszentelt neveikre; de jelképezi egyúttal ama fennkölt magyar anya gyönyörû alakja, ki mélységes gyászában is büszke hõs fiaira, hisz a legszebb halálnak,
a hazaszeretet eszméjének voltak áldozatkész vértanúi. És ha végighordozzuk szemünket ezen beszédes obeliszken, akkor megelevenedik elõttünk városunk egy dicsõ múltja, összefonódnak a régi és új hagyományok, érezzük, hogy eleven tagjai vagyunk egy hosszú sornak, melyhez tartozni tisztesség, dicsõség.” (39. kép: az emlékmû hátulról, 1930-as évek)
1945 után az emlékmûvet többször elmozdították, alsó részét átalakították. Az egykori lépcsõ helyére támfalat emeltek. Itt helyezték el a II. világháború elesettjeinek, a
bombázások áldozatainak és az elhurcolt zsidók neveit õrzõ táblákat. Az utolsó átalakítást 1990-ben végezték, ekkor került az emlékmû jelenlegi helyére, a Hõsök terére. (40.
kép: a hõsi emlékmû 2014-ben)
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