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BEVEZEtŐ

1914 őszén fiatal és lelkes katonák százai indultak el a frontra az alig pár 
ezer lakosú Gödöllőről, hogy személyes bátorságukról tegyenek tanú-
bizonyságot. lelkesek voltak, de nem tudták mi vár rájuk. Nem voltak 
felkészülve arra, hogy ez a háború, amelyet aztán az angolszász törté-
netírás a Nagy Háború névvel illetett, az új haditechnikának köszön-
hetően már nem az egyénről, az egyéni bátorságról, hanem a tömeges 
mészárlásról szól. rövid időn belül majdnem mindegyik itthon maradt 
család gyászolt valaki ismerőst, rokont, barátot. A háború pedig csak 
nem akart véget érni, és a nélkülözés lassan elérte a hátországot is…

A történelem könyvekből sosem azt tanuljuk, hogy az egyén, a „kis-
ember” hogyan éli meg a háborút, csak a csapatmozgásokat, a nagy 
csatákat, az évszámokat igyekszünk megjegyezni, de a lényeg: az em-
berek napi küzdelme, veszteségei kimaradnak a tankönyvek lapjairól. 
Pedig a személyes történelem apró mozaik-kockáiból állnak össze a 
nagy események egységes egésszé.

Az „Adj király katonát!” – Gödöllőiek az első világháborúban című 
kiállításunkkal azoknak a többségében névtelen, vagy az emlékezet 
sűrű ködébe veszett embereknek kívánunk emléket állítani, akik har-
coltak a 20. század elejének nagy háborújában, valamint azoknak a 
családoknak, akik férj, apa és támasz nélkül itthon maradva küzdöttek 
az egyre nehezebb mindennapokban.
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– a gödöllőiek és a hadikölcsönjegyzés  _______________________________________  74
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Fábián Balázs: 

GÖDÖLLŐI KATONÁK 
A „NAGY HÁBORÚBAN”

Sorozások, a bevonulás rendje

Az első világháború a település történetének egyik feldolgozatlan, 
ugyanakkor megszámlálhatatlan adattal rendelkező fehér foltja. A vi-
lágháború kitörését követően mind a Gödöllői Hírlap, mind pedig a 
Gödöllő és Vidéke hihetetlen részletességgel számolt be a település 
életét befolyásoló dolgokról, főleg a háború korai szakaszában. ebben 
a tanulmányban a gödöllői katonáknak kívánunk emléket állítani, sok 
esetben a sajtóhírek segítségével elevenítve fel életük ezen szakaszá-
nak vagy éppen haláluknak a történetét.

A háború kitörését követő mozgósítás után több, mint ötszázan vo-
nultak be Gödöllőről a legkülönbözőbb néprétegekből. többségüket 
azonnal a frontra irányították. sokan voltak, akik „hazafias érzelmektől 
fűtve” önként jelentkeztek katonai szolgálatra. számukra a Honvédel-
mi Minisztérium engedélyezte, hogy felvehessék őket az ilyen jogosít-

kiállításunk megvalósításakor ezért tudatosan azt az utat választot-
tuk, hogy elsősorban a saját anyagunkat és a helyi lakosok által meg-
őrzött emlékeket állítottuk ki. Nem várt módon igen bő anyag gyűlt 
össze a gödöllői polgárok jóvoltából, tovább bővítve a muzeológusok 
ismereteit is a háború helyi hatásairól. ezúton is köszönjük mindenki-
nek azt, hogy tárgyak, levelek, iratok, fényképek kölcsönzésével hozzá-
járult a kiállítás gazdagításához.

két esetben volt szükséges országos szakmúzeumok anyagát igény-
be vennünk: sajnálatos módon helyben kevés anyag őrződött meg a 
kastélyban működött kórházról, így ezt analógiák alapján a semmel-
weis orvostörténeti Múzeum jóvoltából sikerülhet elképzelnünk, vala-
mint a HM Hadtörténeti intézet és Múzeum anyagára támaszkodtunk, 
amikor korabeli plakátokat, felhívásokat kerestünk. köszönjük mindkét 
múzeum és az ott dolgozó kollégák segítségét.

reméljük, hogy kiállításunk és a katalógus hozzájárul, hogy Gödöllő 
történetének ezt a szomorú fejezetét jobban megismerjék. Így a hő-
sök emlékének ezzel közösen adózunk a centenáriumi év alkalmából.

köszönettel és tisztelettel:

kerényiné Bakonyi eszter
múzeumigazgató

2014. március 22.
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Júniusban a gödöllői községházán sorozták a legfiatalabb, még had-
ra fogható legényeket, azokat, akik 1897-ben születtek, tehát a 18 évese-
ket. Az ő bevonulásukra október 15-én került sor. 1916 áprilisában újra 
a 18 évesek sorozására zajlott, nekik május 29-én kellett bevonulniuk. 
1917-ben és 1918-ban is a 18. évüket betöltötteknek kellett elsősorban a 
sorozásokon megjelenniük. 1918 februárjában azonban a helyi sajtó már 
így fogalmazott: „A 18 éveseket már nem viszik a harctérre”, tehát őket a 
kiképzésük után már nem kívánták a harcokban bevetni.6

1915 januárjában a honvédelmi minisztérium döntése alapján az 
„A”  osztályú, tehát katonailag kiképzett népfelkelésre kötelezetteket, 
tényleges népfelkelői szolgálatra behívták.7 A  behívottaknak jelent-
kezniük kellett a népfelkelési igazolványi lapon feltüntetett magyar 
királyi honvéd kiegészítő, illetve a császári és királyi kiegészítési pa-
rancsnokság székhelyén, meleg takaróval, meleg alsó- és felsőruházat-
tal, evőeszközzel, csajkával, erős cipővel, hátizsákkal és kétnapi élelmi-
szerrel fölszerelve.8 Azokat a „B” osztályú népfelkelőket, akik egyetemi 
végzettséggel rendelkeztek, a honvédelmi minisztérium döntése alap-
ján tiszti iskolába vezényelték, ahol 2-3 hónap tanulás után zászló-

6 Gödöllő és Vidéke, 1918. február 3.

7 A népfölkelőkről az 1886. évi XX. törvénycikk 14 pontban rendelkezett, mely szerint (részlet): 
„1. § A népfölkelés a fegyveres erő kiegészitő része, és mint ilyen, a nemzetközi jog oltalma alá 
helyeztetik. 2. § A népfölkelés kötelezettsége alá esik minden honpolgár, ki akár az általános, 
akár csak a népfölkelési szolgálathoz szükséges védképességgel bir, és sem a hadsereg (hadi 
tengerészet vagy póttartalék), sem a honvédség állományához nem tartozik, azon év elejétől 
fogva, a melyben 19-ik életévét betölti, azon év végéig, a melyben 42-életévét meghaladta.”

8 Gödöllő és Vidéke, 1915. január 17.

vánnyal rendelkező katonai alakulatokba.1 Azoknak a hadköteleseknek 
az esetében, akik ellen kisebb vétségek miatt folyt büntetőeljárás, az 
eljárást megszüntették. Ha valakit 6 hónapnál kevesebb szabadság-
vesztésre ítéltek, abban az esetben a végrehajtást vagy elhalasztották, 
vagy – ha már börtönben volt az illető – felfüggesztették.2

A következő sorozásra sem kellett sokat várni. A gödöllői ifjak kö-
zül a 20–22 éveseknek október 9-én kellett újpesten megjelenni a 
sorozóbizottság előtt, ahová különvonat szállította őket.3 November 
folyamán újabb sorozásokra került sor a településen. ekkor már azo-
kat a férfiakat – 36 éves korig bezárólag – is újra a sorozóbizottság 
elé állították, akiket korábban, a békeidőben alkalmatlannak találtak. 
Gödöllőn 262 embert érintett ez az intézkedés. Akiket az új sorozáson 
már alkalmasnak véltek, 1 hónapon belül behívták kiképzésre.4

A novemberi sorozások következményeként újabb 159 egyént ta-
láltak alkalmasnak a katonai szolgálatra. Bevonulniuk a következő év 
február 15-én kellett. 1915 januárjában újabb általános sorozást ren-
deltek el. ez a 18 és 24 éves korosztályból 148 fiatalt érintett, közülük 
60 százalék volt alkalmas a szolgálatra.5 Az alkalmasnak talált fiatalok 
május 15-én mind be is vonultak.

1 Gödöllői Hírlap, 1914. augusztus 9.

2 Gödöllő és Vidéke, 1914. augusztus 16.

3 Gödöllői Hírlap, 1914. október 4.

4 Gödöllői Hírlap, 1914. október 18.

5 köztük volt egy rendőr is, akit a bizottság alkalmatlannak talált. Gödöllői Hírlap, 1915. február 28.
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problémát okoztak a település életében. Hol a tanítókat, hol a köz-
igazgatásban dolgozókat, hol a tűzoltókat vitték el nagyobb számban 
katonának. Az első sorozás alkalmával számtalan kereskedő, iparos 
és gazda öltött egyenruhát. A  járásbíróság, a községháza, az erdőhi-
vatal, a közjegyzői hivatal és az adóhivatal is szinte kiürült. Bevonult 
katonának dr. krayzell Béla járásbíró, dr. kéler tibor jegyző, rajtsán 
János erdőtanácsos, dr. ritter károly helyettes közjegyző. Mellettük 
számtalan ügyvéd, ügyvédjelölt is csatlakozott a hadba vonulókhoz.13 
de bevonult a seregbe szilágyi Gábor Gödöllő község szolgabírája is.14 
1916 februárjára a 12 Gödöllőn tevékenykedő ügyvéd közül 9 a háború 
miatt már a településtől távol volt.15

A gödöllői tanítók jelentős része már a mozgósításkor bevonult. 
Akik Gödöllőn maradtak, azok 1914 decemberében lettek besorozva. 
Így a községi iskolák teljes egészében, a felekezeti iskolák részben 
tanerő nélkül maradtak.16 A  katolikus iskolában a felmerülő hiányt 

13 Gödöllői Hírlap, 1914. augusztus 2.

14 szilágyi Gábor gödöllői szolgabíró önként jelentkezett 1914 októberében. ekkor még nem 
fogadták el a jelentkezését, úgy vélték, a polgári szolgálataira nagyobb szükség van. de nem 
értett egyet a döntéssel, és önként ment harcolni az északi hadszíntérre huszár hadnagyként. 
A fronton nyújtott teljesítménye miatt főhadnaggyá léptették elő. A harcok alatt súlyosan 
megbetegedett. Betegségéből csak 1915 augusztusára gyógyult föl, és ekkor térhetett vissza 
a frontra. 1915 szeptemberében egy többszörös túlerővel szembeni támadás során olyan 
bátorságról és harci szellemről tett tanúbizonyságot, hogy a katonai érdemkereszt 3-ik osztá-
lyával tüntették ki harctéri hősiességéért. emiatt tartották a „vörös ördögök” mintaképének. 

15 egy hősi halált halt, egy hadifogoly volt, egyet kórházban ápoltak, ketten szolgálatban voltak, 
négy a frontvonalakon harcolt, a kilencedik ügyvédnek pedig február 10-én kellett bevonul-
nia. Gödöllő és Vidéke, 1916. február 13.

16 Gödöllő és Vidéke, 1914. december 13.

si rangot szereztek.9 1915. február végére már az összes besorozott 
népfölkelőt behívták, és a frontokra vezényelték. Az ekkor hatályban 
lévő törvények nem tették lehetővé a 36 évnél idősebb úgynevezett 

„C” osztályú népfölkelők behívását. Azonban tavaszra megváltozott a 
helyzet, ugyanis április 26-tól megkezdték a 36–42 évesek népfelkelési 
szemléjét és sorozását a gödöllői és aszódi járásban.10 közülük sokan 
megfeleltek a hadba vonulási kritériumnak. 1915 júniusában nemcsak 
a legfiatalabb katonák sorozása zajlott, hanem a legidősebb népfölke-
lőké, a 43–50 éveseké is. A sorozásokat a helyi sajtóban csak „A vén 
gyerekek sorozása”-ként említették, ami nem volt derülátó, mert az 
idősebb generáció megpróbált a fiatalokon is túltenni.11 98 gödöllőit 
találtak közülük alkalmasnak. Behívásukra az 1915-ös évben már nem 
került sor, azonban 1916 áprilisára már szinte mindegyiknek szolgálat-
ra kellett jelentkeznie.12 ezután módszeresen hívták újabb és újabb 
pótszemlékre azokat, akiket a korábbi sorozások alatt alkalmatlannak 
minősítettek, vagy valamilyen okból felmentettek. Az újabb sorozások 
alól szinte már csak a rokkantak nyerhettek felmentést.

A több éven keresztül tartott sorozások időről időre komoly 

9 Gödöllő és Vidéke, 1915. január 17., Gödöllő és Vidéke, 1915. január 24.

10 Gödöllői Hírlap, 1915. április 4.

11 „A 43–50-esek zászlók alatt, cigánybandával jönnek a sorozásra, s lelkesen éneklik egész 
délelőtt, ahogy még az iskolában tanulták: fel, fel vitézek a csatára… szomjasak is az öregek 
s csak épp úgy mint a 21-évesek, húzzák fel spárgán az italokat az utcai ablakon az első eme-
letre, hová eskütételig zárva vannak.” Gödöllői Hírlap, 1915. szeptember 19.

12 Gödöllő és Vidéke, 1916. április 9.
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eseteknél az oltásra már nem maradt tűzoltó, mert mindegyik kato-
nai szolgálatot teljesített. A problémák enyhítésére a tűzoltótestület 
többször is felhívást intézett a község lakosságához, hogy mindenki, 
aki korábban már szolgált a tűzoltóságnál, újra lépjen be a testületbe, 
és jelentkezzen szolgálatra.21

1915 februárjában már a községi állatorvos is katonai szolgálatot 
teljesített. 1915 májusában az egyetlen gödöllői patika is bezárt, mert 
a tulajdonost, szentgály dániel gyógyszerészt behívták és segédmun-
kaerő hiányában nem tudta nyitva tartani az üzletét. A  lakosságnak 
napokig isaszegre kellett gyógyszerért átjárnia.22 A közlekedésben is 
egyre több probléma jelentkezett. Júniusban a korábbinál kevesebb 
villamos vasút járt a Budapest – Gödöllő közti szakaszon, mert a sze-
mélyzet egy része már a frontokon harcolt.23 természetesen a helyi 
sajtót sem kerülte el a behívások sora. először a nyomdában dolgozó 
szedőket vitték el, ami néha az újságok terjedelmét is befolyásolta,24 
majd pedig az újságírók és a szerkesztők is bevonultak.

Nemcsak a férfiakat vitték el katonai szolgálatra, hanem a lova-
kat is. Hiába motorizálták a hadsereg egyes alakulatait, a lovak mégis 
fontos tényezői maradtak a seregnek. A katonai célokra használható 
lovak életkora tág keretek közt mozgott, általában az 5-6 éves ló szá-

21 Gödöllő és Vidéke, 1915. március 7.

22 Gödöllői Hírlap, 1915. május 30.

23 Gödöllői Hírlap, 1915. május 30.

24 Gödöllő és Vidéke, 1915. október 24.

úgy próbálták enyhíteni, hogy az oktatást apácák vették át.17 A köz-
ség minden követ megmozgatott, hogy legalább a tanítók egy része 
itthon maradhasson. ez 1915 februárjáig sikeres is volt, de ekkor egy 
kormányhatározat értelmében már nem volt lehetőség a tanítók szol-
gálat alól való felmentésére. 1915 márciusában már csak sidó lajos 
községi tanító látta el az oktatási teendőket a településen, de félő 
volt, hogy őt is besorozzák.18 Végül ez nem következett be, mert a 
honvédelmi miniszter „nélkülözhetetlenség okából” felmentette a be-
vonulási kötelezettség alól.19 

A községi tűzoltóságnál sem volt jobb a helyzet, amit egy 1915. ja-
nuári tűzeset példáz a legjobban: „Pénteken reggel 3óra után tüzet 
jelző kürtszó ébresztette fel Gödöllő lakosságát. A  Retek utcában 
égett Szombat Sándor háza. Mire a tűzoltó-kocsik kiértek, az egész 
szalmafedős tető már lángokban állt. Hangsúlyozzuk, hogy csak a 
tűzoltó-kocsik és nem a tűzoltók. Egy tűzoltó volt a tűznél, az is a kato-
nai szolgálatot teljesítő Várnay, ki csak éjjelre volt idehaza. A hajnali 
órákban neki is el kellett mennie, hisz Pestre ment katonai szolgálatra. 
3-4 leány és asszony, 2-3 szegény napszámos szivattyúzta a gépet, s 
egy nem tűzoltó Kovács Lipót piaci árus oltott, dolgozott kezelte a 
tömlőt igazi önfeláldozó munkával…” 20 Nem volt egyedi, hogy a tűz-

17 Gödöllői Hírlap, 1915. január 17.

18 Gödöllői Hírlap, 1915. március 14.

19 Gödöllő és Vidéke, 1915. március 28.

20 Gödöllői Hírlap, 1915. január 31.
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katonáink a fronton

A gödöllői katonák a legkülönbözőbb frontvonalakon megfordultak  
a háború folyamán. küzdöttek a galíciai offenzívában, a szerbiai front-
vonalon, de volt, aki a francia harctéren teljesített szolgálatot. 1915 
májusától pedig egyre többen harcoltak az olasz frontvonalakon. 
A gödöllőiek legtöbbjét a 18. századra visszanyúló gyökerekkel rendel-
kező, Budapest házi ezredeként is számon tartott 32-es gyalogezred 
kötelékébe sorozták be. de szolgáltak többek közt az 1-es, 6-os, 19-es, 
30-as, 37-es, 38-as, 44-es, 72-es honvéd gyalogezrednél, az 1-es huszár-
ezrednél és 4. tüzérezrednél. ezek mellett szép számmal teljesítettek 
szolgálatot a különböző népfelkelő ezredekben is.

A háború kitörése után a fronton szolgálatot teljesítő katonák és a 
hátországban maradt hozzátartozók közt élénk levelezés indult meg. 
Annak érdekében, hogy a kapcsolattartás minél problémamentesebb 
legyen a Magyar királyi Posta és távírda a seregben szolgáló katonák 
részére feladott leveleket, levelezőlapokat díjmentesen továbbítot-
ta.29 1915 márciusában a díjmentes szolgáltatásokban már korlátozáso-
kat vezettek be.30

29 Gödöllői Hírlap, 1914. augusztus 30.

30 Gödöllői Hírlap, 1915. március 7.

mított a legalkalmasabbnak. de jó gondozás mellett melegvérű lovak 
esetén 18-20, hidegvérű lovak esetén 14-15 éves állatokat is besoroz-
hattak a seregbe.25

A lóosztályozások alkalmával az összes – a településen élő és kato-
nai célra használható – lovat elővezették, egy tiszt pedig megbecsülte 
a kifizethető árat, és ezt a gazdának később megküldték. A  döntés 
ellen lehetett fellebbezni, de nem volt érdemes, mert ha a tiszt által 
ajánlott összeget valaki nem fogadta el, akkor lóosztályozó bizottság 
elé vitték az állatot, és ez határozta meg az árat, mely gyakran alacso-
nyabb volt, mint a korábban ajánlott összeg. A bizottsági döntés ellen 
fellebbezésnek helye nem volt. 1914 augusztusában Máriabesnyőről 
125 lovat vittek el, melyekért általában 600-900 korona közti össze-
geket fizettek.26 A  településről elvitt lovak árát egy hónapon belül 
megküldték, a teljes összeg 50.000 korona körül mozgott.27 A  lovak 
besorozása 1915 januárjára már több helyen komoly ló hiányt okozott. 
ennek enyhítéséről a földművelésügyi minisztérium próbált gondos-
kodni úgy, hogy a harctérről sebesülten visszaérkező, és huzamosabb 
ideig gyógykezelést igénylő állatokat kiadták a gazdáknak, akik kellő 
ápolás mellett gazdasági munkákra is használhatták azokat.28

25 BABuCs z. 2011. 215. p., 221. p.

26 Gödöllői Hírlap, 1914. augusztus 16.

27 Gödöllő és Vidéke, 1914. szeptember 27.

28 Gödöllői Hírlap, 1915. január 10.
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ben 1914. október 25-én közölt levele.33 emel-
lett voltak olyan estek is, amikor a katonák 
hősiességét, harctéren végrehajtott vakmerő 
cselekedeteit mutatták be.34 

A frontvonalakról többen írtak rövid sablo-
nos üdvözlő sorokat a gödöllői lapok szerkesz-
tőségébe, melyek leginkább a szerencsésen 
megúszott küzdelmekről, a jó közérzetről, a jó 
egészségről és az otthoniak üdvözletéről szól-
tak. Voltak olyan katonák is, akik a frontvonalról 
szinte tudósításszerűen értesítették az otthon 
maradtakat a harctéri élményeikről. A legtöbb-
ször kilián frigyes és olajos Béla jelentkezett a 

33 „…A szerbiai harctérről írom e lapot, illetőleg a rajvonaltól 6-8 lépésnyire, magas töltéssel 
védett nagyobb gödörből, amelyet mi konyhának nevezünk. A gödör közepén egy szabad 
tűzhely van, melyen vizet melegítünk, vagy ha van ételt. szemközt velem három suszter ül, 
kik a bakancsokat foltozzák. körülöttem elvágott tökök, melyekből a mosdótálak készültek. 
oldalt van egy mélyebb luk, melyben a zászlóaljparancsnok trónol. ez a fedezék elég mély, 
mert a töltényládákból stelázsi van készítve és épp most gyorsforralón meleg bort készít. 
Én magam felhasználom a jó időt, tisztálkodást végeztem és most mezítláb ülök a konyha 
padkáján. Megjegyzem e lapot nem a legnyugodtabban írhatom, mert a disznó szerbek épp 
most a rajvonalra 23 ágyúlövést adnak, melyek mind tőlem 30-40 lépésnyire robbannak 
szét, egy repesz darab a lábamtól egy fél lépésnyire hullott le. ugye szép kis csendélet? 
Mégiscsak élünk és bízunk, hogy életben maradunk…”. Gödöllő és Vidéke, 1914. október 25.

34 A harctéri tudósítások közé tartozott sándor tibor gödöllői ügyvéd, főhadnagy által vezérelt 
támadás is. A román csapatok elfoglaltak két honvédüteget. ennek a visszaszerzésére irá-
nyított sikeres támadást a főhadnagy, melynek során kemény közelharcban sikerült az ellen-
ségtől visszaszerezni a magaslatot, ahol az ágyúk voltak. A támadás során kb. 20 ellenséges 
katonát szúrtak szuronyvégre. A katonai Érdemérem tulajdonosát tettéért a német császár 
Vaskereszttel tüntette ki. Gödöllő és Vidéke, 1916. november 12.

Gödöllőn annak érdekében, hogy a hadba vonult katonák család-
tagjai részére a levelezést, információszerzést – mind a front irányába, 
mind pedig a kórházak, betegápoló helyek felé – könnyebbé tegyék, 
1914 szeptemberében a községháza egyik termében levelező irodát 
nyitottak. Az irodát a katona gyerekek nappali irodájának vezetősége 
üzemeltette, és önkéntes asszonyok nyújtottak benne segítséget.31

A katonák sorsáról változó mennyiségű információt közöltek a la-
pok, többnyire a szabadságolásokról, az áthelyezésekről, kinevezések-
ről, kitüntetésekről, a sebesülésekről, a hadifogságról és a hősi halálról 
tudósítottak. Ha a katonák a hozzátartozóiknak írtak – és ez a szer-
kesztők tudomására jutott –, akkor erről is megjelent egy rövid hír a 
lapokban. Azonban voltak olyan érdekes esetek, amelyek iránt komo-
lyan érdeklődhettek. ezeket általában hosszabb cikkekben közölték.32 
Más esetben a katonák harctéri életkörülményeikről is beszámoltak a 
lapok hasábjain. erről szólt dr. sándor tibornak a Gödöllő és Vidéké-

31 Gödöllői Hírlap, 1914. szeptember 27.

32 A korábban Gödöllőn lakó lipták Gyula, zsámboki tanító csodával határos megmenekülése 
volt ilyen eset. A harctéren két golyó találta el, az egyik a karján ment keresztül, a másik 
viszont a mellkasát érte. szerencséjére a zsebében tartott cigarettatárca elterelte a golyót 
az eredeti pályájától, így a szívét elkerülte a lövedék. Gödöllő és Vidéke, 1914. október 18.

  1914 októberében történt, hogy egy 51 éves helyi lakos fiát besorozták és elvitték katonának. 
Az édesapa azonnal jelentkezett régi ezredénél ahol 1883-ban szolgált. Jelentkezését elfo-
gadták, és azt is sikerült elérnie, hogy a fiát a 24-es vadászzászlóaljhoz áthelyezzék, ahol ő is 
szolgál. Így apa és fia együtt indulhattak a galíciai harctérre. Gödöllő és Vidéke, 1915. február 28.

kilián frigyes
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ki János fogalmazott, „…jól esik nekik, ha hazulról, a szép magyar ország-
ról és szülőföldjéről olvashatnak”.39 ez alól olajos Béla sem volt kivétel, 
így nem meglepő, hogy a Gödöllői Hírlap szerkesztőjéhez is címzett némi 
kritikával fűszerezett leveleket.40 Azonban nem minden beszámolója volt 
humoros hangvételű. előfordult, hogy a hadi helyzetről, a csatákról írt, és 
ezt a legnagyobb komolysággal tette.41 ez az újságbeli önkéntes tudósítás 
nem mindig sült el a legszerencsésebben, főleg akkor, ha huzamosabb 
ideig nem volt lehetőségük újabb történetekkel szórakoztatni az olva-
sókat. kilián frigyest szinte már el is temették a településen, mert több 
mint egy hónapig nem volt lehetősége tollat ragadni, ugyanis „egy kis 
nézeteltérésünk volt heteken át a muszkával…”.42

A háború közben tanúsított bátor magatartásért és a harcok során 
végrehajtott cselekedetekért sokféle kitüntetéssel jutalmazták a kato-
nákat. ezek közül a legtöbben az 1916. december 13-án alapított károly 
Csapatkeresztet kapták. elnyerésének feltétele a harcoló alakulatnál 

39 Gödöllő és Vidéke, 1916. március 26.

40 „kedves Jenő! Nagyon köszönöm, hogy a Gödöllői Hírlapot tandijmentesen küldözgeted 
számomra. A lap előkelőbb kiállítása szerfölött meglepett. talán magad szeded, hogy nincs 
most nyomdahiba benne, a papíros is finomabb, talán sajtópereidre szánt papírosomat 
használtad fel? …” Gödöllői Hírlap, 1915. augusztus 29.

  „… No de elég is lesz mán. Magad sem kívánhatod, hogy lapodnak a felét én írjam meg, kisül 
aztán, hogy a lap felelős szerkesztője oroszországban van…” Gödöllői Hírlap, 1915. október 9. 

41 „… ismét Borszczewkában vagyunk, ahol e hó 13-án óriási csaták voltak. Akkor még orosz 
hullákon jöttünk keresztül, ma már úgy néz ki a vidék, mintha semmi sem történt volna.  
A leégett házak sűrű gránátlyukak, szétszórt fegyverek, hadi felszerelések azonban még em-
lékeztetnek a nagy tusára…” Gödöllői Hírlap, 1915. október 9.

42 Gödöllői Hírlap, 1915. augusztus 8. Gödöllői Hírlap, 1915. szeptember 19.

frontról.35 olajos Béla havi rendszerességgel számolt be levelezőlapokon 
az élményeiről, mint fogalmazott, „…Hogy ne unatkozzatok sorozatos ese-
ményeket közlök.” 36 Volt, hogy kis történeteit rajzokkal is illusztrálta.37 Pár 
hónap elteltével már kedvelt humoristaként jellemezték, és errre rá is 
szolgált.38 Nem volt ritka, hogy a katonák a frontvonalakról is előfizettek a 
gödöllői lapokra, hogy értesüljenek szülőfalujuk híreiről, mint ahogy szirá-

35 kilián frigyes hadapród-őrmesterként vonult a háborúba. A harcok kitörésekor a szerb had-
színtérre vezényelték, ahol 1914. szeptember közepén sebesült meg először. A zágrábi kór-
házban kezelték, majd 3 heti betegszabadságra Gödöllőre érkezett. felgyógyulása után, 1914 
novemberében már az északi frontvonalon folytatta tovább a harcot. több véres ütközetben 
is részt vett a kárpátokban, de decemberben lábát keresztüllőtte egy orosz golyó, így újabb 
betegszabadságra küldték. A szentestét már a gödöllői kastélykórházban töltötte. A hadapró-
dot 1915 januárjában zászlóssá, majd júliusában századparancsnokká nevezték ki. Harmadszor 
is az orosz harctérre ment. Bátorságát elismerve előbb ezüst vitézségi éremmel tüntették ki, 
majd hadnaggyá nevezték ki 1915 októberében. 1916 júniusában orosz fogságba esett. 

  dr. olajos Béla polgári foglalkozása ügyvéd volt, a háborúba tartalékos hadnagyként vonult 
az elsők között augusztus elején. 1914 szeptemberében már a sebesültek közt találjuk. egy 
golyó találta el, melynek következtében a földre esett, és a rohamozó huszárok átgázoltak 
rajta. sérülései nem voltak túl komolyak, október közepén már Gödöllőn volt, hogy fontos 
ügyeket intézzen Budapesten. 1914. december elején a hadnagy a harctéren megbetegedett, 
először krakkóban majd Bécsben gyógykezelték. egészségének helyreállítása érdekében 4 
hét betegszabadságra küldték Gödöllőre. először főhadnaggyá léptették elő, majd pedig mint 
századparancsnokot irányították az északi harctérre 1915 májusában. A harctéren mutatott vi-
tézi magatartásáért mint a 34. gyalogezred főhadnagya megkapta a signum laudis kitüntetést. 
1917-ben a budapesti hadosztálybírósághoz vezényelték, itt szerelt le mint főhadnagy 1918-ban. 

36 „… itt szórakozunk a Bug partján. A minap kiküldtem egy feldvachot közvetlen a folyóhoz.  
A folyó másik partján állott a muszka feldvach. távolság 20 lépés. átkiabál oroszul a muszka: 

„– Vengerszki (magyarok) jertek át hozzánk!” – Megyünk nem sokára pajtás, szól a Vedétám, 
de előbb mondd meg a gazdádnak (orosz cár), hogy egy-kettőre szedje a lábát, mert ha nem 
siet, még letapossuk a sarkát.”… Gödöllői Hírlap, 1915. augusztus 15.

37 egyik rajzán egy katona volt csirkével, libával, malaccal, mindenféle étellel és itallal meg-
pakolva, egyik kezében feszülettel. A kép aláírása „legényem visszatér a faluból sétájáról.” 
Gödöllői Hírlap, 1915. augusztus 8.

38 „… lejárt az üdülőszezon, otthagyta a muszka a Bugot. Mint vendégszerető nép kikísértük 
őket egész a határig.”… Gödöllői Hírlap, 1915. szeptember 19.
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Sebesültek, hősi halottak, hadifoglyok

A háború második hónapjában már a gödöllői katonák jelentős része a 
sebesültek létszámát gyarapította. többségük a nagy galíciai hadmoz-
gások során lett harcképtelen. erről a területről érkezett a legtöbb 
sebesült még 1915-ben is, majd egyre nagyobb számban jelentek meg 
az olasz front sérültjei.

A sebesülés okáról csak ritkán írtak a helyi lapok. Azonban volt 
néhány kivétel, mint például storz Mátyás vagy torma Mihály esete.47 
A sebesülteket a Monarchia egész területén a legkülönbözőbb kórhá-
zakban ápolták.48 Volt, akit debrecenben, szombathelyen, Jánoshá-
zán, sátoraljaújhelyen láttak el sérülései után. dr. romanec Arisztid 
hadnagyot a szerb harctéren elszenvedett súlyos sebesülése után 

47 storcz Mátyás zászlósként egy gépfegyverosztagnál teljesített szolgálatot, a kárpátokban 
zajló harcok során. 1915 tavaszán egy gránát közvetlenül az osztag mellett csapódott a föld-
be. sok katona az életét vesztette, a zászlóst pedig a légnyomás egy fához csapta. sokáig 
sátoraljaújhelyen feküdt majd Gödöllőre szállították. Gödöllői Hírlap, 1915. április 4.

  Hasonlóképp járt torma Mihály is, aki a 32-eseknél szolgált. 5 napja volt folyamatosan 
a tűzvonalban mikor fejlövést kapott. ezzel nem törődve tovább harcolt, azonban mikor 
rohamra indultak volna, mellette egy ágyúgolyó csapódott be és teljesen betemette földdel. 
szerencséjére századosa látta az esetet és kiásatta őt a földkupac alól, majd kórházba szál-
lítatta. Gödöllői Hírlap, 1914. szeptember 27.

48 sasváry zoltán őrmestert az olasz frontról betegsége miatt a gráczi kórházban, kozma ist-
vánt egy súlyos váll lövése után hosszú ideig a brünni kórházban ápolták. Gödöllői Hírlap, 
1915. június 27.

  krenn károly, aki az északi harctéren betegedett meg, a bécsi Vöröskereszt kórházban 
kapott ellátást. Gödöllői Hírlap, 1915. június 6.

  kilián frigyest az első sebesülése után eleinte zágrábban kezelték. Gödöllői Hírlap, 1914. 
október 18.

eltöltött 12 hét volt, emiatt elsősorban a legénységnek adományozták.43 
A sokak által megkapott kitüntetések közé tatozott az 1890. március 12-
én i. ferenc József által alapított signum laudis, magyarul a katonai 
Érdemérem, melyet 1917-ben károly átalakított és a saját képmásával 
látott el.44 ennek is különböző fokozataival tüntették ki a gödöllői har-
cosokat. ezt többek közt megkapta dr. sándor tibor hadnagy az olasz 
harctéren, dr. romanecz Arisztid főhadnagy szintén az olasz harctéren, 
dr. olajos Béla főhadnagy pedig az északi harctéren nyújtott teljesítmé-
nyéért. emellett kitüntették a katonákat Arany, ezüst, Bronz Vitézségi 
Éremmel, hadidíszítménnyel ellátott katonai Érdemkereszttel, sebesül-
tek Érmével, és voltak, akik Vaskeresztet is kaptak.45

A katonák esetében ritka volt a szabadság. ez általában félévi 
frontszolgálat után, egy-két hét pihenést jelentett. ennél gyakrabban 
akkor következhetett be, ha a katona megsebesült és a gyógykezelés 
után hazaküldték pár hétre lábadozni. A katonákat a nagyobb mező-
gazdasági munkák idejére, ha volt rá lehetőség, szintén szabadságol-
ták és hazaküldték. A beosztást a katonai hadtestparancsnokságok a 
vármegyei alispánokkal egyeztetve állapították meg. emellett az egyes 
területen lévő gazdasági egyesületek is érintkezésbe léptek a hatósá-
gokkal, és jelezték nekik munkaerőre vonatkozó igényeiket.46

43 BodroGi P – MolNár J. – zeidler s. 2005. 114. p.

44 BodroGi P – MolNár J. – zeidler s. 2005. 116. p.

45 PPskVM 1933. 60–71. pp.

46 Gödöllői Hírlap, 1915. március 28.
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meghaladta az 50 km-t.53 A katonákat a kórházi ellátásuk után – ha volt 
rá lehetőség – hazaküldték, hogy további gyógykezelésüket otthoni kör-
nyezetben a családtagok végezhessék. Az otthoni ápolás elősegítette a 
katona gyógyulását, mint ahogy a helyi sajtóban fogalmaztak: „A gödöllői 
illetőségű könnyebb sebesülteknek megengedték, hogy itthon gyógyke-
zeltessék magukat; a családi tűzhely kényelme, melege igen alkalmas 
erre.” Az itthon ápoltak közül az első Pethes zoltán zászlós volt, aki az 
első Galíciában indított offenzíva során, a kraszniki csatában sebesült 
meg még augusztus végén. szeptember közepén több mint 20 olyan ka-
tona volt Gödöllőn, akik a saját otthonukban lábadoztak, jelentős részük 
a 32-es gyalogezred kötelékébe tartozott.54 Az itthon lábadozó katonák 
részére Magyar kázmér királyi tanácsos kaszinó nyitását tervezte, a kos-
suth lajos utca 36 szám alatti ingatlanban, melynek a kertjét és két szo-
báját ajánlották föl erre a célra. A harcosok kényelmét egy fürdőhelyiség 
is szolgálta. A kaszinó elnökévé a korábban már említett Pethes zoltán 
zászlóst, alelnökévé szatmáry zoltán kadét őrmestert választották. A tag-
ság tamás sándorból, staller Jánosból, Bartalics árpádból, Jánoska And-
rásból, és staller imréből állt, kik kivétel nélkül a 32-esekhez tartoztak.55 
Azonban a kaszinó megnyitására csak november végén került sor, ekkor-
ra minden bizonnyal a tagság egy része már lecserélődött. A kaszinóban 
lehetőség volt könyv vagy újság olvasásra, de természetesen a kártya-

53 Gödöllő és Vidéke, 1915. június 20.

54 Gödöllői Hírlap, 1914. szeptember 27.

55 Gödöllői Hírlap, 1914. szeptember 27.

több kórházban is ápolták: Badenben, Grázban, Csáktornyán, végül 
pedig Gödöllőre került.49

A kórházak a sebesültről vagy a betegről a beérkezésük után azon-
nal egy nyomtatványszerűen kitöltött levelezőlapot küldtek a hozzá-
tartozóknak.50 emellett a családtagok a budapesti Vöröskereszt egy-
let irodájában is érdeklődhettek a bevonult katonák után.51 Gyakori 
volt, hogy a harctéren megsebesülteket Budapestre vagy éppen Gö-
döllőre szállították kórházi ellátás végett. Bár a gödöllői kastélykórház 
elnevezése is mutatta, „üdülőkórház”, hogy itt már inkább lábadoztak 
a katonák az újabb frontszolgálat vagy éppen az otthoni ellátás előtt. 
Azonban itt is előfordultak súlyos esetek és elhalálozások.

Budapesten a látogatási idő igen korlátozott volt, naponta átlagosan 
2 óra, általában 13 és 16 óra között. ekkor is csak a hozzátartozók mehet-
tek látogatni.52 1915 júniusától a kereskedelmi Minisztérium engedélyezte, 
hogy a MáV a sebesült vagy beteg katonák hozzátartozóinak félárú ked-
vezményt biztosítson a személy- és gyorsvonatok iii. osztályán. A kedvez-
ményt csak a szülők, a feleség, és a gyermekek vehették igénybe, abban 
az esetben, ha a kórház igazolta, hogy a katonát a családtagok ápolják. 
emellett csak akkor lehetett félárú jegyet kapni, ha az utazási távolság 

49 Gödöllői Hírlap, 1915. január 17.

50 Gödöllő és Vidéke, 1914. november 29.

51 Gödöllő és Vidéke, 1914. szeptember 13.

52 Gödöllő és Vidéke, 1914. szeptember 13.
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mációt adó hírekben értesítették a lakosságot a harcokban elesettek-
ről.61 főleg akkor tették ezt, ha valamilyen más esemény is növelte a 
katona halálával járó veszteséget.62 ennél bővebb információval csak 
akkor szolgáltak némely esetben, ha a halottat Gödöllőn temették el, 
vagy a település nagy tiszteletben álló megbecsült polgára volt.

A gödöllői temetőben elhantolt katonák közé tartozik zsámbok 
sándor is, aki szolgálat közben szerzett betegségben hunyt el Gödöl-
lőn a szülői házban. temetése 1915. március 31-én volt „nagy katonai 
pompával” a gödöllői katolikus temetőben, ahol „A sírnál Schláger Ár-
pád gödöllői esperes plébános tartott gyönyörű beszédet, melynek 
vigasztaló és hazafias tartalma könnybe borította a temetésen részt-
vevőket”. 63 A másik hasonló eset ifj. Gyarmati Mihályé, aki az északi 
harctéren betegedett meg. „Gödöllőre hozták és dacára a gondos 
szülői ápolásnak, kétheti szenvedés után meghalt”. 64 A  fent említett 

61 „Hősi halál. ifj. Plecker Alfonz volt gödöllői kereskedő életének 27-ik évében az északi harc-
téren a hazáért hősiesen küzdve a múlt hó 27-ikén elesett. Az ungvári róm. kath. temetőben 
helyezték örök nyugalomra.” Gödöllői Hírlap, 1914. december 13. 

  „Hősi halál. dányi lajos, dányi Mihály gödöllői gazdának fia az északi harctéren kapott sebé-
be hősi halált halt.” Gödöllői Hírlap, 1915. január 31.

  „Páncél istván, aki Páncél János gödöllői gazdának volt a fia, az északi harctéren hősi halált 
halt.” Gödöllő és Vidéke, 1915. március 14.

62 „spitál József máriabesnyői lakos, budapesti szabósegéd az északi harctéren elesett. spitál 
augusztus 2-ikán esküdött meg a gödöllői anyakönyvi hivatalban s már egy két nap múlva el 
is ment a harctérre, hol hősi halált halt. fiatal feleségét a Vörös kereszt értesítette sürgönyi-
leg a szomorú hírről.” Gödöllői Hírlap, 1914. december 13. 

  „Hősi halál. dányi istván gödöllői földműves október 17-én kolomeában hősi halált halt. öz-
vegy anyjának ez már a második fia ki a harctéren meghalt.” Gödöllői Hírlap, 1915. október 31.

63 Gödöllői Hírlap, 1915. április 4.

64 Gödöllői Hírlap, 1915. január 3.

játék sem maradhatott el, emellett lehetett dominózni és sakkozni is.56

A katonák nemcsak a fegyverek okozta sérülések miatt szorultak 
kórházi ellátásra, hanem a harctéren sok esetben a legkülönfélébb be-
tegségek döntötték le őket a lábukról. Volt, aki mellhártyagyulladást, 
tüdőgyulladást kapott, vagy fertőző betegségek miatt szorult kórházi 
ellátásra. előfordult olyan eset is, hogy a katona még a frontra sem 
jutott el, mert előbb lebetegedett.57 

A sebesültekről érkező információk után alig egy héttel jött a hír Gö-
döllő első hősi halottjáról. A Gödöllő és Vidéke a lehető legrövidebben 
tudatta az olvasóval a szomorú hírt. A sebesültek lajstroma közt ez volt 
olvasható: „…közöljük a Gödöllőről hadba vonultak közül sebesültek és 
elesettek (eddig csak 1 van) neveit. … Som István † (38. ezred) elesett…”. 58 
som istván halála után pár nappal belehalt a sebeibe Németh János 
cipészmester a gödöllői jótékony asztaltársaság jegyzője, aki az északi 
harctéren sebesült meg, és Ausztriában gyógykezelték.59

Az első hónapokban a többi áldozatról is a legszűkebb tájékozta-
tást tették közé a lapokban.60 1914 decemberétől némileg több infor-

56 Gödöllői Hírlap, 1914. november 22.

57 ilyen volt Pál ferenc gödöllői ügyvéd esete is, aki a bevonulás után a gyakorlótéren leesett 
a lováról, és eltörte a karját. Gödöllői Hírlap, 1915. március 7.

58 Gödöllő és Vidéke, 1914. szeptember 20.

59 Gödöllői Hírlap, 1914. szeptember 27., Gödöllő és Vidéke, 1914. szeptember 27.

60 „Berze György 39 éves megsebesült s beszállítása közben szeptember 27-én a vonaton ko-
lerában elhunyt Mezőkövesden.” Gödöllő és Vidéke, 1914. október 4.

 „Pogást ferenc m. kir. erdőőr megh.” Gödöllő és Vidéke, 1914. október 4.
 „szvoboda János kőműves (†)” Gödöllő és Vidéke, 1914. november 8.
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el.67 Minden katonatemetésről elmondható volt – függetlenül attól, gö-
döllői vagy más helyről származó halottról volt szó –, hogy a község a 
legmesszemenőbb tisztelettel járt el a szertartás során. Például Cigu 
Miklós temetésén, „A virágokkal borított sír mellett Schláger Árpád 
esp. plébános remek beszédet tartott, Márton Károly r. kath. kán-
tor-tanító pedig nagy művészettel énekelt megható gyászénekeket.  
A temetésen Vidák Béla zenekara játszott nagyon szépen”. A  teme-
téseken mindig nagy számban jelent meg a helyi lakosság is. A kato-
natemetések sajátossága volt, hogy a katonai pompa mellett, minden 
esetben részt vettek rajta a gödöllői királyi kastély üdülőkórházának 
a betegei, rangtól függetlenül. A halottakat általában egy közös, erre a 
célra fenntartott parcellába temették.

A hősi halottról, mint említettem, akkor írtak bővebben, ha a tele-
pülés egy közismert tagjáról volt szó.68 Az összes haláleset közül talán 

67 ördög Pál haláláról a temetés után nem sokkal értesültek a hozzátartozók egy véletlen 
folytán. A halottat szegedi származásúnak állapították meg, és értesítették a szegedi ha-
tóságokat. A szegedi főkapitányság azonban nem találta a családtagokat, így a temetési 
ceremónia nélkülük zajlott le. Pár nappal később a sándorfalvi plébánoshoz, aki korábban 
besnyői kapucinus szerzetes volt, jött egy környékbeli tanyán lakó gazda. ő panaszolta, 
hogy hónapok óta nem írt a fia. Mivel a papnak gödöllői kötődései voltak, így járt neki a 
Gödöllői Hírlap című heti újság. Az újságban olvasta az ördög Pál elhalálozásról szóló hírt, 
és értesítette a gazdát. közösen megállapították, hogy valószínűleg a fiáról van szó. Gödöllői 
Hírlap, 1915. január 17.

68 „Hősi halál. dobrovits lászló m. kir. erdőmérnök a gödöllői magyar királyi erdőmérnökség 
vezetője, a 6. honvédgyalogezred kötelékébe tartozó iii. 12 népfölkelő zászlóalj főhadna-
gya és gépfegyverosztag parancsnok, a signumm laudis tulajdonosa a szerb-montenegrói 
harctéren golyó által történt sebesülése következtében fhó 13-án életének 31-ik évében, 
plevjei kórházban hősi halált halt. elhunytáról a gödöllői m. kir. erdőhivatal tiszti kara adott 
ki gyászjelentést.” Gödöllő és Vidéke, 1916. február 27.

példák is mutatják, hogy több, a 
harctéren megbetegedett, itthon 
ápolt és elhalálozott katona is van 
a gödöllői temetőben. rajtuk kívül 
azonban más, Gödöllőhöz kevésbé 
köthető harcosok is nyugszanak a 
sírkertben. egy részük a helyi kas-
télykórházban halt meg, mint példá-
ul sztrehovszki Pál, püspökhatvani 
őrvezető, akit lőtt sebbel szállítottak 
Gödöllőre, és 1917. december elején 
hunyt el. Másokat a sebesültszállító 
vonatokról rakták le holtan a gödöl-
lői vasútállomáson. ezek közé tarto-

zott Cigu Miklós 33 éves, 21-es gyalogosezredbeli erdélyi közkatona, 
aki Aszód és Gödöllő közt halt meg a vonaton.65 Vagy éppen ördög 
Pál 46-os gyalogezredbeli katona, aki a szeged környéki tanyavilágból 
származott, és akinek tetemét 1914. december 27-én rakták le a vo-
natról. Mindkét alkalommal megpróbálták értesíteni a hozzátartozókat 
az elhunyt katona hollétéről.66 ördög Pál esetében 3 napot vártak a 
temetéssel, hátha jelentkeznek a hozzátartozók, csak ezután hantolták 

65 Gödöllő és Vidéke, 1914. november 8.

66 Cigu Miklós esetében a nagy távolság miatt nem jöhettek el a hozzátartozók. 

sztrehovszki Pál sírja
a katolikus temetőben
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zachár kálmán jogász, szabó istván kollégája és dr. téchy Gyula táb-
labíró, a gödöllői járásbíróság vezetője indította. A felajánlott összege-
ket a fent említett személyek mellett a Gödöllői Hírlap szerkesztősége 
is gyűjtötte.73 eleinte nagy volt a fölbuzdulás, egy hónap alatt 600 
koronánál is nagyobb összeg gyűlt össze. Azonban a kezdeti lelkese-
dés lanyhulni kezdett, és 1916 januárjára szinte teljesen kifulladt. ek-
kor a gyűjtőíveken 700 korona körüli összeg szerepelt, melyhez hozzá 
jött a függetlenségi Párt vezetősége által felajánlott 300 korona, így 
1.000 korona körüli összeg állt rendelkezésre. ez azonban a szállítási 
költségeknek csak a harmadát fedezte. emellett a hadügy az érintett 
területen az exhumálásokat is betiltotta. Így a hősi halott hazahozata-
lának szervezését a háború végéig felfüggesztették. úgy vélték, hogy a 
háború után a szállítási költségek lényegesen csökkenni fognak.74

Mint láthattuk szabó istván esetében is, a hősi halott hazaszállí-
tásának és szülőföldjében való elhantolásnak elviekben megvolt az 
esélye. Ha valaki exhumáltatni szerette volna a hozzátartozóját, és 
megfelelő anyagi háttérrel rendelkezett, akkor a körzetben illetékes 
hadtápparancsnoksághoz kellet kérvényt beadnia, melyben az exhu-
málás időpontját is fel kellett tüntetni. A parancsnokság kellő vizsgálat 
után határozatot hozott arról, hogy az engedélyt megadják vagy sem. 
A különböző ragályos betegségben, mint például a kolerában, himlő-

73 Gödöllői Hírlap, 1915. október 24.

74 Gödöllő és Vidéke, 1916. január 23.

dr. szabó istván, fiatal, köztiszteletben álló ügyvéd halála sokkolta leg-
inkább a közvéleményt.69 Halálával kapcsolatban közel 10 cikk jelent 
meg egy éven belül a helyi lapokban. A 24–36 évesek sorozásán vált 
be katonának, és 1915. február 15-én vonult be. Majd a tiszti vizsga 
letétele után kivezényelték a frontra, ahol ötheti szolgálat után hősi 
halált halt.70 Haláláról először Az est című budapesti napilap számolt 
be, ennek a közleménynek alapján közölték a hírt a gödöllői újságok a 
helyi lakossággal.71 A fiatal ügyvéd halálát követően azonnal mozgalom 
indult meg, melynek célkitűzése az lett, „hogy dr. Szabó István holtte-
temét közköltségen hazahozatja, hogy ott nyugodhatja örök álmát, 
ahol annyian szerették. Reméljük, hogy a szép eszmét kellő melegség-
gel fogja felkarolni közönségünk és rövid idő múlva sikerülni fog hő-
sünk holttestének hazai földben való elhantolása.”72 A mozgalmat dr. 

69 szabó istván 1883-ban született, az ügyvédi munka mellett megyebizottsági tag és községi 
képviselő is volt.

70 1915. október 8-án ujezdcy község mellett a 236-os számú magaslatnál szakaszát rohamra ve-
zette, s ekkor egy srapnel szilánk a fején eltalálta. rövid szenvedés után meghalt. Holttestét 
kolónia nova kniczu közeli községbe az első ház kertjébe több társával együtt eltemették. 
sírját halála után több hónappal egyik tiszttársa förhéncz sándor hadnagy 1916 januárjában 
kereste föl, melyről így emlékezett: „…Három órai szánkózás után újból és újból előveszem 
részletes katonai térképemet. A térkép és az iránytű segítségével megállapítom, hogy pár 
perc múlva oda kell érnem. tényleg az erdő saroknál kiérve előttem fekszik az a kis cseh 
telep, ahol szegény Pista drága porai pihennek. …Az erdőszélen balról több keresztet látok, 
a szívembe nyilal mintha súgná valami, ott azt a kis halmot jöttél meglátogatni. odairányítom 
szánkómat. erősen vizsgálom a kereszteket, egy magasabb jóval a többinél, ez kell, hogy Pis-
táé legyen… …odaérek minden vér az arcomba fut: az ő keresztje. A felírás dr. szabó istván, 
rang, ezred, dátum. itt és így kell találkozzunk a múlt nyári boldog gödöllői találkozás után??” 
Gödöllő és Vidéke, 1916. február 20. 

71 Gödöllői Hírlap, 1915. október 24., Gödöllő és Vidéke, 1915. október 24.

72 Gödöllő és Vidéke, 1915. október 31.
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lító szerelvénnyel érkeztek haza sipos 
Géza gödöllői hadapród földi maradvá-
nyai, akit másnap a gödöllői református 
temetőben helyeztek örök nyugalomra.79 
Az olasz hősi halottak exhumálása és 
Magyarországról olaszországba szállí-
tása még az 1930-as évek elején is foly-
tatódott. 1929-ben már Jugoszlávia és 
románia felől is megindulhattak a szerel-
vények a katonák földi maradványaival.80

A változó harci sikerek eredménye-
ként a háború kitörése után öt hónappal 
jöttek az első értesítések hadifogságba 
esett katonákról. elsőként orosz és szerb 
területekről érkeztek hírek. 1915 tavaszá-
tól kezdődően egyre több értesítés jött a 
fogságba esett katonákról. Przemyśl erődjének 1915. március végi eles-
tével sok gödöllői katona is hadifogságba került. ekkor már a legtöbb 
értesítés az orosz fogságról jött. 1915 szeptemberében az első olasz-
országi, majd 1916 októberében az első román fogságról érkezett in-

79 sipos Géza hadapród, 1916. február 25-én, san Michele del Carso mellett vívott ütközetnél 
egy gránátrobbanás következtében halt meg. A holttestét akkor a Görz melletti biljei teme-
tőben temették el. Gödöllő és Vidéke, 1929. október 13.

80 Magyar távirati iroda, 1929. október 29.

ben, vörhenyben, és diftériában elhunytak exhumálását csak az elha-
lálozás után egy évvel lehetett engedélyezni.75 

Az 1920-as évek közepén indult meg a hősi halottak exhumálásá-
nak újabb hulláma. ekkor már nem elsősorban a családoknak kellett 
gondoskodni önállóan a szállításról, hanem kormányzati segítséget is 
kaptak. először olaszországgal jött létre megállapodás a hazaszállí-
tásról. A  kérvényeket a Belügyminisztérium iii. osztályának Hábo-
rús Veszteségeket és Hadisírokat Nyilvántartó Csoportjánál kellett 
benyújtani, melynek tartalmaznia kellett a halott nevét, csapattestét, 
rendfokozatát, születési helyét és évét, vallását, az elhalálozás idejét 
és helyét. emellett fel kellett tüntetni, hogy hová kívánják temetni a 
halottat és költségvállalási nyilatkozatot is kellett tenni. A hazaszállítás 
költségei 400 pengő körüli összeget tettek ki, attól függően, melyik 
helyszínről történt a szállítás.76 Az olasz kormány 1924 tavaszán, a Ma-
gyarországon eltemetett hősi halottjainak egy részét haza is szállítatta. 
októberben 18 magyar katona földi maradványainak hazaszállításáról 
állapodtak meg.77 Az olaszok teherautót és katonákat is biztosítottak, 
akik az elesett hősök megtalálásában és kiemelésében is segédkeztek. 
Az exhumálások gyakran a hozzátartozók jelenlétében zajlottak.78 egy 
1929. október 13-án a keleti pályaudvarra befutó, hősi halottakat szál-

75 Gödöllő és Vidéke, 1915. április 4.

76 Magyar távirati iroda, 1928. augusztus 30.

77 Magyar távirati iroda, 1924. október 18.

78 Magyar távirati iroda, 1924. október 30.

sipos Géza sírja  
a régi református temetőben
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értelmű hírek, előfordultak egymásnak ellentmondó információk is.84 
A hadifogságba esett katonákkal a hozzátartozók távirat, levél és leve-

lezőlap útján tarthatták a kapcsolatot. ezeknek azonban a legközérthe-
tőbb nyelven kellett szólnia. sem rövidítéseket, sem címeket és aláíráso-
kat nem lehetett használni. A táviratokat legcélszerűbb volt francia vagy 
német nyelven írni, és a címben fel kellett tüntetni a „prisowier gnerre” 
(hadifogoly) kifejezést. A  magyar hatóságok csak akkor továbbították 
ezeket, ha a budapesti távírda ellenőrző Bizottság megfelelőnek talál-
ta. A táviratok különböző útirányokban, különböző díjazással értek célba. 
egy szó díja oroszországba románián át 33 fillér, szerbiába románián át 
18 fillér, Montenegróba románián és szerbián át 22 fillér volt.85 A távira-
tok mellett, mint említettem, lehetőség volt levelek és levelezőlapok kül-
désére is. A hatóságok azonban nem ajánlották a hosszú levelek küldését, 
főleg az orosz területekre, a cenzúra miatt. inkább a levelezőlapokat ja-
vasolták, mert azoknak a kézbesítése némileg biztosabb volt.86 Az orosz-
országi hadifoglyokkal először csak francia és német, később magyar 
nyelven is lehetett levelezni, de a levelek megfogalmazása sok esetben 

84 „Halál az orosz fogságban. kubicsek Mátyás gödöllői kádármester imre nevű 26 éves fiáról 
a múlt év augusztus 15-én a vörös kereszt tudakozó irodájától azt az értesítést nyerte, hogy 
orosz fogságban van és egészséges; most pedig f. hó 8-án hivatalosan arról értesítették, 
hogy a múlt év március 24-én orosz fogságban meghalt. A család az egymásnak ellentmondó 
tudósítások folytán most már kétségben van amiatt, hogy fiuk él-e avagy tényleg meghalt?” 
Gödöllő és Vidéke, 1916. október 22.

85 Gödöllő és Vidéke, 1915. január 10.

86 Gödöllő és Vidéke, 1915. április 4.

formáció. A foglyok jelentős része súlyos sebesülésekkel esett fogság-
ba. Gödöllői hadifoglyok voltak szerbiában Nisben, olaszországban 
Bresciában. oroszországból számtalan helyről jött információ, mint 
például orelből, Asztrahánból, turkesztánból, Penzából, szaranszkból, 
kanskból, Berezovkából, simbirskből, Nyizsnyij Novgorodból, omszk-
ból és több katona is megfordult irkutszkban.

Az újságban közölt értesítések egy része ugyanolyan szűkszavú 
volt, mint a sebesültek és a hősi halottak esetében.81 Nem mindegyik 
szólt a családtagok, rokonok és barátok megnyugtatásáról, volt olyan 
levél, amelyben inkább üzleti ügyei iránt érdeklődött a távol lévő.82 

A hozzátartozók általában a Vöröskereszten keresztül tudakozód-
hattak a hadifoglyokról. A  Magyar Vörös kereszt egylet budapesti 
tudósító irodájának vezetői egy katona Nyomozó Jegyzéket is össze-
állítottak, melyben sok olyan eltűnt katona sorsáról lehetett híreket 
kapni, akik esetében a hivatalos nyomozás nem vezetett eredmény-
re. A  jegyzéket időről időre frissítették, és az újabb eredményekkel 
megjelentették.83 de a kutatásról nem minden esetben érkeztek egy-

81 „Hadi fogságban. szőllősy Aladár honvédszázados, szőllősy istván gödöllői kir. közjegyző fia 
orosz fogságba került. Gödöllői Hírlap, 1915. március 21.

  „Hadifogságban. kristóf sámuel olaszországban, Bresciában, Witek András pedig oroszor-
szágban Bérezovkában hadifogoly” Gödöllői Hírlap, 1915. szeptember 22.

82 „levél az orosz fogságból. Horváth istván gödöllői borbély mester irkutzból írt levelet 
filipovits sándor polgártársunknak, amelyben az üzleti ügyei iránt érdeklődik.” Gödöllő és 
Vidéke, 1915. március 14.

83 Gödöllő és Vidéke, 1916. október 8.
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deménnyel szemben is. Ajánlatos a levelezésnél a német vagy francia 
nyelvet használni, mert más nyelvekre Oroszországban kevés a cenzor 
és így ezek a levelezések soká elhevernek, esetleg célhoz sem jutnak. …” 88

A hadifoglyok egy része az értesítést arról, hogy fogságba esett, nem 
közvetlenül a családnak juttatta el, hanem az otthoni papnak, lelkész-
nek, a sajtónak, de volt arra is példa, hogy a főjegyzőnek. őket kérték, 
hogy értesítsék a katona családját a hollétéről.89 Bárdy Pál református 
lelkész minden követ megmozgatott, hogy kapcsolatban maradhasson 
híveivel. sokukkal állandó levelezésben állt, és minden lényeges infor-
mációt megosztott a katonák családtagjaival. sok esetben előfordult, 
hogy a katonák hetekig, sőt hónapokig nem adtak életjelt magukról, a 
család már el is siratta őket, majd levelezőlap érkezett oroszország 
távoli vidékéről, melyben a harcos tudatta, hogy immáron hadifogoly.90 

88 Gödöllői Hírlap, 1915. október 17.

89 „Gáspár sándor gödöllői földmíves kiss ferenc főjegyzőnek írt szintén orosz ázsiából, mely-
ben értesíti a főjegyzőt, hogy fogoly és kéri, hogy hollétéről értesítse családját. …” Gödöllői 
Hírlap, 1915. június 13.

90 „orosz fogságban. unyi sámuel gödöllői lakos, a 32-es közös gyalogezred közvitéze már hét 
hónap óta nem adott életjelet magáról és családja, mint halottat el is siratta. e héten azon-
ban április 28.-iki kelttel, szibériai obol tartományból orosz nyelvű, nyomtatott levelezőlap 
érkezett hozzátartozóihoz, a melyben tudatja, hogy egészséges és magyar nyelvű megjegy-
zés is volt rajta, hogy írhatnak neki magyarul is.” Gödöllő és Vidéke, 1915. május 30.

  „levél attól kit már meghaltnak véltek. Csiba Andrásnak, kilián frigyes borkereskedő pince-
kezelőjének a fia Bandi még november havában mint 32-es az északi harctérre ment. szülei 
semmi hírt november közepe óta nem hallottak felőle. ellenben a visszajött sebesültek ha-
tározottan állították, hogy látták 2 golyóval találva elesni a harctéren. Most már e hó 5-én 
oroszországból orelből jött tőle levél, melyben írja, hogy két oldalán súlyosan átlőve orosz 
fogságba került s orelben fekszik kórházban s már jobban van. A levél december 12-én kelt, 
tehát 3 hónap alatt érkezett haza.” Gödöllői Hírlap, 1915. március 7.

sablonszerű volt. A levelezőlapok minimum egy hónap alatt értek Gödöl-
lőre, de nem volt ritka, hogy 6 hónap is eltelt a válaszig.87 1915 októberé-
től az oroszországi foglyokkal való kapcsolattartás egyre nehezebbé vált.  
A levelek hónapok alatt sem értek el a címzetthez, és gyakran válasz 
sem érkezett azokra. ennek oka elsősorban a levelek nagy mennyiségé-
ben és azok hosszúságában volt keresendő, mert így az orosz cenzúrát 
ezek rettenetesen leterhelték. A Gödöllői Hírlap praktikus tanácsokkal 
látta el olvasóit avégett, hogy minél hamarabb célba érjenek a levelek:  
„…A közönség tehát csak úgy biztosíthatja e levelezések célhoz jutását, 
ha az orosz cenzúra munkájának megkönnyítése érdekében kéthetente 
legfeljebb csak egyszer vagy ennél is ritkábban ír, akkor is nem levelet, 
hanem levelezőlapot küld és arra csak néhány sor családi és magánvo-
natkozású közleményt ír. A levelezés céljára célszerű kizárólag a hadifog-
lyokat gyámolító és tudósító hivatal által vöröskereszt jelvénnyel kibocsá-
tott és megfelelő előnyomással ellátott levelezőlapokat használni, melyek 
a legtöbb postahivatalban is árusíttatnak. A közleményben kerülendő a 
hadiállapotokra és a háborúra vonatkozó minden hír. Különösen sokat 
árt az ügynek, ha egyesek burkoltan akarnak hírt adni a hadi sikerekről, 
ami az orosz cenzorokat bizalmatlanokká teszi a többi ártalmatlan kül-

87 kilián frigyestől 1917. augusztus 6-án érkezett levelezőlap a családjának, melyet február 1-én 
adott fel. ez volt a múlt év júniusában otthonról küldött levélre a válasza. ebben az esetben 
a postafordultára több mint egy évet kellett várni. Gödöllő és Vidéke, 1917. augusztus 12.

   Volt ellenkező példa is, Berzevicy elek az oroszországi Asztrahánból küldött sürgönye 24 
óra alatt ideért. Gödöllő és Vidéke, 1915. április 25.
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végül a csehországi leitmeritzi üdülőkórházban kötöttek ki.95 Volt, aki 
a hadiszerencsének köszönhette szabadulását,96 mások csererokkant-
ként kerülhettek vissza szülőhazájukba.97 1918 tavaszától egyre több 
hadifogoly érkezett haza az orosz fogságból, erről a helyi lapok is be-
számoltak.98 Másfél évvel később 1919 novemberétől jöhettek haza 
egyre nagyobb számban az olaszországi hadifoglyok is.99 A hazaérkező 
foglyok sokszor a legrosszabb állapotban lépték át szülőföldjük hatá-
rát, így számukra sok helyen gyűjtést rendeztek, hogy ruhával, élelmi-
szerrel láthassák el őket.100

sok család számára azonban a harcok elmúltával még évtizedekig 
nem zárult le a háború. sokan évekig keresték eltűnt, fogságba esett 
hozzátartozóikat. Volt, mikor hosszú idő elteltével ugyan, de hazaértek 
a foglyok. számtalan katona viszont szülőföldjétől távoli helyeken lelte 

95 Gödöllő és Vidéke, 1916. június 18.

96 „eközben dinnyés János is kapott értesítést Jenő fiától, aki azt írja, hogy mind a két lábán 
átlőve az oroszok fogságába esett, ámde csak két napig volt ott, mert az oroszok a mieink 
támadásainak nem voltak képesek ellenállni és olyan sietve menekültek, hogy őt már nem 
tudták magukkal vinni s így megszabadult az elhurcoltatástól. Most már a krakkói várkórház-
ban ápolják…” Gödöllő és Vidéke, 1916. július 16.

97 Gödöllő és Vidéke, 1918. január 6.

98 „Haza az orosz fogságból. Horti Béla hadapród, Horti Gyula dr. községi orvos fia két évig 
tartó orosz fogság után f. hó 25-én hazaérkezett, az ifjú hadapród sebesülten esett orosz 
fogságba s most egyik lábával ugyan egy kicsit rövidebben, de egyébként egészségesen 
érkezett meg szüleinek nagy örömére.” Gödöllő és Vidéke, 1918. május 16.

99 Gödöllő és Vidéke, 1919. november 23.

100 Gödöllő és Vidéke, 1918. szeptember 29.

Volt példa arra is, hogy az értesítés már későn ért haza.91 előfordult, 
hogy fogságból kiszabadult, rokkant katona hozott híreket és bővebb 
információt az oroszországban lévő hadifogoly rokonról.92

A foglyok sok esetben kértek pénzt a hozzátartozóiktól.93 Az ilyen-
fajta kérés általában bizalmatlanságot váltott ki a hozzátartozókból, 
nem is alaptalanul, de azért volt példa arra is, hogy akadálytalanul 
lezajlott a tranzakció. Gráf Éliás – hadifogságban lévő fiának – Gráf 
tibornak a Pesti Magyar kereskedelmi Bankon keresztül küldött 60 
rubelt. erről a szibériai irkutszki kereskedelmi bank küldött neki a saját 
fia által aláírt, cirill betűs nyugtát.94

1916 júniusában értesült a helyi sajtó az elsőként szabaduló gödöl-
lői hadifoglyok hollétéről. A rokkant katonák egy hónap alatt szentpé-
tervárról indulva finnországon keresztül értek el svédországba. Majd 

91 „Bukor András vasúti munkás, akit halottnak hittek, szibériai ulá-ból 19. hónapra írt feleségé-
nek címezve egy lapot, aki azonban már nem örvendhetett ura életben létének, mert egy 
évvel ezelőtt meghalt.” Gödöllő és Vidéke, 1916. július 16.

92 Gödöllő és Vidéke, 1916. január 16.

93 Gödöllő és Vidéke, 1915. július 11.

94 A helyi sajtó legtöbbet Gráf tibor orvos hadifogságával foglalkozott. dr. Gráf tibor, Gráf Éli-
ás tekintélyes kereskedő fia, 1914. augusztus közepén tette le a diplomáját, s így nyert orvosi 
végzettséget. ő már a galíciai harctérről jött vissza, hogy a diplomát megszerezze, majd már 
végzett orvosként tért vissza a frontra. 1915 januárjában kapott az oroszországi omszkból 
a családja egy általa német nyelven írt értesítést, amelyben tudatta, hogy hadifogoly és 
egy orosz katonai kórházban teljesít orvosi szolgálatot. Miközben a hadifogságban volt, 1915 
áprilisában „őfelsége az ellenség előtti kitűnő és önfeláldozó magatartása elismeréséül az 
arany érdemkeresztet adományozza a vitézségi érem szalagján.” A kitüntetésről sokáig csak 
a kitüntetett nem értesült. 
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Az elesett hősök emléke

A gödöllői népsegítő bizottság körösfői-kriesch Aladár indítványára 
már 1914 novemberében határozatot hozott, hogy állítsanak emlék-
művet a háborúban elesett gödöllői katonák számára a temetőben. 
körösfői indítványa mellett a bizottság elfogadta az emlékműhöz ké-
szített szobortervét is, és úgy döntött, hogy saját költségén fogja az 
alkotást felállítani. A tervek szerint a szobor talapzatára a hősi halottak 
nevét vésték volna,103 azonban az emlékszobor nem készült el, he-
lyette egy emlékkeresztet állítottak, melynek az ácsmunkáit a gödöllői 
kórházban lábadozó katonák végezték. A keresztet 1914 Mindenszen-
tek napján, délután 5 órakor avatták, ebből az alkalomból schláger  
árpád apát plébános tartott beszédet.104 A háború alatt minden év-
ben, halottak napján kivonult a község lakossága a temetőben felállí-
tott emlékkereszthez, hogy saját halottjaik mellett leróják kegyeletü-
ket a hősi halottak emléke előtt is.

A háború után 10 évvel mozgalom indult a községben, hogy az 
elesett hősök emlékére szobrot állítsanak. ezt már a település köz-
pontjában kívánták elhelyezni. A közgyűlés az emlékmű helyéül a fő-
tér egy részét, a mozival szemben lévő területet jelölte ki. A testület 

103 Gödöllői Hírlap, 1914. október 18.

104 Gödöllő és Vidéke, 1914. november 1.

halálát. 101 A hozzátartozók sok esetben a háború után évekkel is re-
ménykedtek abban, hogy élve előkerül a szeretett rokon a fogságból. 
ezért nem volt egyedi eset, hogy az eltűnés után másfél, két évtized-
del nyilvánították halottnak a katonákat.102

101 „Halál az orosz fogságban, kolozs samu gödöllői fiatal gazda ez év április havában a hadifog-
ságban 32 éves korában elhunyt. Haláláról a család a héten kapta meg a hivatalos értesítést. 
Gödöllő és Vidéke, 1916. július 9.

102 „Holttá nyilvánítás. A gödöllői járásbíróság az állítólag eltűnt laukó istván, volt gödöllői lakos 
holtnak nyilvánítása iránt az eljárást megindította. Az eltűnt neve: laukó istván. született 
1873 szeptember hó-ban. … (személyes adatok) … Az eltűnt hivatali szolga volt a községnél, 
s a világháborúban az orosz fronton eltűnt. Aki tud arról, hogy életben volna, vagy, hogy 
1914. október hónap után életben volt, jelentse a kir. Járásbíróságon. Gödöllői Hírlap, 1934. 
október 21.

 „Holttá nyilvánítás. A gödöllői kir. Járásbíróság Csombor istván részéről, a 28000/1919 
i. M. rendelet alapján előterjesztett kérelem folytán az állítólag eltűnt Csombor Já-
nos volt gödöllői lakos holtnak nyilvánítása iránt az eljárást megindította. Az eltűnt neve  
Csombor János születési helye Gödöllő, ideje 1891. április 8. …(személyes adatok)…. Az el-
tűnt foglalkozása földműves. Bevonulásának időpontja 1914 augusztus hóban, az a csapattest 
amelyhez az ismert adatok szerint eredetileg beosztották, a debreceni 7-es huszárezred. Az 
a csapattest, amelynél utoljára teljesített szolgálatot ugyanott, katonai rendfokozata huszár, 
az a hadiesemény, amely következtében nyoma veszett, ismeretlen. eltűnésére vonatkozó 
egyéb adatok: orosz fogságba esett 1917 évi március hó 23-án adott legutóbb életjelt, egy 
fogolytársának értesítése szerint 1917 évi július hó 3-án az orosz fogságban állítólag elhalt. 
A kir. Járásbíróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életbenlétéről, 
tartózkodási helyéről, vagy eltűnésének egyéb körülményeiről, vagy a holtnak nyilvánítás 
szempontjából fontos egyéb körülményről, így különösen arról lenne tudomása, hogy az 
eltűnt a fent jelzett időn túl még életben volt, azt a hirdetménynek a bíróságnál történt 
kifüggesztésétől számított 60 nap alatt a bíróságnak jelentse be, mert ha a most megjelölt 
időpontig bejelentés nem érkezik, a bíróság az egyenként kiderített tények alapján fog holt-
nak nyilvánítás kérdésében dönteni.” Gödöllői Hírlap, 1940. január 21.
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az emlékműnél ünnepelték meg a hősök napját május utolsó vasárnapján, 
de halottak napján is tartottak koszorúzást a szobornál.108 A talapzaton 
eredetileg a következő szöveg volt olvasható: „Mi nem felejtünk. Nem 
felejthetünk…”. ez utalás volt trianonra, ezért az 1950-es években eltá-
volították a feliratot.109 Az 1970-es években a szövetkezeti áruház építé-
sével átalakult a tér szerkezete. ekkor az emlékművet, mint oda nem illő 
tárgyat, nem kívánatosnak nyilvánították. Így az emlékművet áthelyez-
ték a régi református temető egy elhagyatott részére.110 A szobor vissza-
helyezésének terve 1988-ban merült fel. A lakosság már ekkor is támo-
gatta ezt az elképzelést. Végül 1989-ben visszakerült az emlékmű közel 
az eredeti helyéhez. A visszaállításban a Gödöllői Városvédő egyesület 
végzett komoly munkát. később a szoborhoz igazodva helyezték el a  
ii. világháború áldozatainak emléket állító térplasztikát.

1933 májusában a Gödöllői Hírlap hasábjain vetette fel először 
az országzászló állításának ötletét az újság akkori főszerkesztője, 
Hovhannesian eghia. Megalakult egy bizottság, mely helyet keresett 
az új emlékműnek. közben megindult az adományok gyűjtése is. Az 
országzászló helyéül a hősök emlékművével szembeni területet talál-
ták a legalkalmasabbnak. ekkor még úgy gondolták, hogy ősszel fogják 

108 Xantus zoltán: A gödöllői temetők története. 1746–1944. kézirat. Gödöllői Városi Múzeum.  
A. 98.32.1. 1988./a. 67. p.

109 korabeli képeslapokon látható ez a felirat. Az eredeti idézet végül is csak 1997-ben, a ii. 
világháborús emlékmű állításakor került vissza a helyére.

110 Xantus zoltán: A gödöllői temetők története. 1746–1944. kézirat. Gödöllői Városi Múzeum.  
A. 98.32.1. 1988./a. 2. p.

siklódy lőrinc szobrászművész tervét fogadta el.105 Az alkotás fiatal 
férfit ábrázol, aki a jobb kezében nemzeti színű zászlót, baljában pedig 
egy virágcsokrot tart. siklódy lőrinc, a szobor alkotója ezzel a szobor-
mintával nyerte meg az országos tavaszi tárlaton a főváros nagydíját.106  
A szobrot 1930. szeptember 7-én avatták fel, 11 órakor. Az ünnepség 
előtt, reggel a község összes templomában ünnepi istentiszteletet 
tartottak. ezután vonultak az érdeklődők a szobor leleplezésének 

színhelyére. Nemcsak Gödöllőről és 
a gödöllői járásból érkeztek az avatás-
ra, hanem a szomszédos járásokból is. 
fél 11-re a főtéren közel 5.000 ember 
szorongott. A  szobrot 11 órakor Hor-
thy Miklós kormányzó leplezte le, aki 
egész családjával megjelent az esemé-
nyen.107 A felállított szobor környezetét 
is rendbe hozták. Gondosan tervezett, 
ízlésesen kialakított kis parkba került 
a „Hősök szobra”. A ferenc József tér-
nek ez a része ettől fogva a „Hősök 
ligete” nevet viselte. innentől kezdve 

105 Xantus zoltán: A gödöllői temetők története. 1746–1944. kézirat. Gödöllői Városi Múzeum.  
A. 98.32.1. 1988./a. 60. p.

106 siklódy lőrinc erdélyi szobrászművész volt, ezért öltöztette a szobrot székely viseletbe.

107 Gödöllői Hírlap, 1930. szeptember 14. 

Hősök szobra
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építettek, melynek közepére egy 
kőből faragott nemzeti címeres 
tábla került. Az emlékmű tetejére 
egy töviskorona fölé állították a 
zászlórudat, melyen a nemzeti szí-
nű lobogó kapott helyet. Az ország-
zászlót 1935. október 6-án avatták 
fel az új helyén, a kastély oldalán, 
a kastélytemplom előtti parkos te-
rületen.113

1928-ban új hősi emlékművet 
avattak a Premontrei rendház és 
Gimnázium közelében, a „látódom-
bon”. ez állított emléket az első világháborúban az ország különböző 
helyein elesett premontrei diákoknak, öregdiákoknak és tanároknak. 
Az avatás nagy esemény volt, több mint kétezer ember vett rajta részt. 
Megjelentek az ország vezetői, a hősi halottak hozzátartozói, a telepü-
lés polgárai és az iskola diákjai.114 A négyszög alaprajzú terméskőtömb 

– melynek oldalain márványtáblák voltak a hősök nevével – kertész 
k. róbert és sváb Gyula tervei alapján épült. Az alkotás fedőlapján 
egy bronz serlegben kassáról, rozsnyóról és Nagyváradról hozott föld 

113 Gödöllői Hírlap, 1935. szeptember 29.

114 PolCz i. 1998. 42. p.

felállítani, ha az ehhez szükséges anyagi támogatás elegendőnek bizo-
nyul, azonban a kezdeményezés lassan elhalt.111 egy évvel később, 1934 
nyarán vetődött fel újra a gondolat az országzászló állításával kapcso-
latban. újra működni kezdett a bizottság, és újult erővel kezdték meg 
az adományok gyűjtését. A pályázók közül lizits Jenő építész tervét 
fogadták el. e szerint az emlékmű verőcei faragott terméskőből épült. 
Az építmény három halomból állt, melynek középső halmára került a 
magyar címer, a két szélsőn pedig a vármegyék címerei kaptak helyet. 
A középső halomból emelkedett ki az erdészet által elkészített 12 m 
magas zászlótartó rúd, melyen a félárbocra eresztett nemzeti színű 
lobogó kapott helyet. Az emlékművet először szeptember 23-án sze-
rették volna átadni, de az építési munkálatok csúszása miatt inkább 
október 6-ára tették az avató ünnepség időpontját. Az országzászló 
el is készült, de az átadásra már nem került sor, mert pár nappal az 
avatás előtt lebontották. Az építés idején is komoly vitákat váltott ki az 
emlékmű formája, és vitatkoztak azon is, megfelelő-e a hely, ahová fel 
akarják állítani. A bizottság értekezletet tartott a témával kapcsolatban, 
és úgy határoztak, hogy az országzászlót más helyen és más formában 
valósítják meg. A már elkészült emlékművet órák alatt szétbontották.112 
ismét eltelt egy év, mire az országzászlót a ma is látható formájában 
felállították. Az eredeti elképzeléssel ellentétben már csak egy halmot 

111 Gödöllői Hírlap, 1935. augusztus 25. 

112 Gödöllői Hírlap, 1935. augusztus 25.

Az országzászló

4342



ivókné Szajkó ottília: 

A HÁTORSZÁG KÜZDELMEI 
– Élet Gödöllőn az i. világháború éveiben

Békéből háborúba 
– a háború fogadtatása a községben

A ferenc ferdinánd és felesége ellen 1914. június 28-án elkövetetett 
szarajevói merénylet után mozgásba lendült a hadigépezet, és ezzel 
párhuzamosan elkezdődött az esetleges háborúra felkészítő sajtópro-
paganda is.1 ugyanabban a lapszámban, amelyik a nekrológot közölte, 
megindult a találgatás a mozgósításról.2 Az osztrák-Magyar Monar-
chia haderejét két lépcsőben mozgósították: először 1914. július 25-én 
rendelte el az uralkodó szerbia ellen, majd miután értesült az orosz 
általános mozgósításról, 1914. július 31-én ő is azt rendelt el. Így az első, 

1 „ott fekszik már tehetetlenül Artstetten földje alatt vele együtt temetve a magyar jogos 
reménysége. de a halállal feltámadás jár. ez a feltámadás alighanem a bosszúállás istenének 
ünnepe lesz, életre kel a monarchia lesújtó karja érdemtelenül felmelengetett ellenségeinkre.” 
Gödöllői Hírlap, 1914. július 5.

2 „Mozgósítás? A M.á.V. igazgatósága felszólította az összes Budapest környéki állomásfőnöksé-
get, hogy az állomásaikon veszteglő összes kocsikat azonnal küldjék Budapestre a ferencvá-
rosi pályaudvarra. e rendeletet megkapta a gödöllői főnökség is.” Gödöllői Hírlap, 1914. július 5.

emlékeztetett a halottakra. Az emlékművet 
az 1950-es években lerombolták.115

Az ezerkilencszázhúszas, harmincas évek 
folyamán a településen több emléktáblát is 
avattak, intézmények, egyesületek és egyhá-
zak tulajdonát képező épületek falán. 1922. 
január 8-án az izraelita hitközség avatta fel a 
háború során elhunyt hittestvéreik márvány-
tábláját.116 Az ipartestület régi, időközben 
lebontott székházában 1923-ban avattak egy 
márványból készült emléktáblát, amin 15 hősi 
halott mester és 49 hősi halott iparossegéd 
nevét tüntették fel, majd amikor az ipartes-
tület új székháza a régi helyén felépült, abban újból elhelyezték.117 1925. 
november 7-én leplezték le az erdőgazdaság székházában a háborúban 
elesett hősök emléktábláját, kisebb ünnepség keretében.118 1939. szep-
tember 3-án az új tűzoltóság épületével egy időben avatták fel a 6 hősi 
halott nevét feltüntető emléktáblát az új épület falán. A  fent említett 
táblák közül az ipartestületi és a tűzoltóság falán elhelyezett tábla a mai 
napig is látható, a többi emléktábla sorsa ismeretlen.

115 VAss d. 1998. 34. p.

116 Gödöllő és Vidéke, 1922. január 15.

117 HoVHANNesiAN e. 1933. 169. p.

118 Gödöllő és Vidéke, 1925. november 8.

Hősi emlékmű, 
a Premontrei rendház és 

Gimnázium mögötti területen
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szentelték azt a zászlót, amelyet a gödöl-
lői lányok varrtak, és a „Mária segíts!” 
feliratot hímezték rá, hogy a fronton har-
coló katonákat védelmezze. A  templomi 
szertartás után az erzsébet szoborhoz 
vonultak, és ott – mintegy védőszent-
ként tisztelve az elhunyt királynét – az ő 
védelmébe ajánlották a zászlót. „Szere-
tett Erzsébet királynénk! Szobrod előtt 
megjelentünk, hódolatunk és szeretetünk 
jeléül virágot téve lábaidhoz, kérve: légy 
védasszonyunk az égben, hogy megszen-
telt zászlónkat harcunkban dicsőség ko-
ronázza.” 8 A zászlót kivitték az állomásra, 
és ott levél9 kíséretében átadták egy tü-
zérezred fiatal tisztjének.10 A zászló sorsáról, nevezetesen arról, hogy 
orosz kézre került, 1914. november 29-én értesült a helyi olvasóközön-

8 Gödöllői Historia domus 1914–1957. 7. p.

9 „Vitéz Hadfiak! Mi gödöllői lányok egyenesen a templomból hozzuk e megszentelt Mária-
zászlót, melyet szent istván és erzsébet királynénk áldásától kísérve ime rátok bizzuk hős 
magyar katonák. A gyözelem után hozzátok vissza nekünk: hadd hirdesse isten és hazánk 
Védasszonyának dicsőségét és az igazságért küzdők győzhetetlenségét, mert győznötök 
kell! Hisz eget ostromló imánk kisér nehéz harcaitokban. Bízunk istenben és a ti fegyverei-
tek erejében.” in: Gödöllői Historia domus 1914–1957. 8. p.

10 Gödöllői Historia domus 1914–1957. 8. p.

részleges mozgósítás július 28-án, a második, általános mozgósítás au-
gusztus 4-én kezdődött el.3

Gödöllőn már az általános mozgósítás elrendelésének napján, jú-
lius 31-én, pénteken este nyolc óra körül kiragasztották az erről szóló 
hirdetményeket.4 „A mostani háborúnak, a történet e legnagyobb há-
borújának kitörése előtt egyszerű hirdetmények szólították a nemzetet 
fegyverbe. A véres kardot villogtató, tajtékzó paripán vágtató lovasok 
helyett zubbonyos munkások siettek végig az utcákon és serényen 
ragasztották a falakra, a hirdetési oszlopokra a mozgósítási paran-
csot. És ezek a fekete betűs papírdarabok nagyobb csodát tettek, 
mint a háborús veszedelemnek középkori szimbólumai.” 5 A  lakosság 
a falragaszok körül gyülekezve spontán tüntetésbe kezdett a háború 
mellett. „Este 11 óráig fáklyákkal, nemzeti zászlóval járták körül a köz-
séget hazafias dalokat énekelve közben folyton kórusban kiabálva: 
Vesszen Szerbia! Pusztuljon Szerbia! Éljen a háború!” 6 1914. augusztus 
2-án hétszáznál többen vettek részt abban a körmenetben, amellyel 
Máriabesnyőn a szűzanya közbenjárást kérték a hívek, és könyörögtek 
a háború szerencsés végkimeneteléért.7

1914. augusztus 20-án, szent istván napján a kastélykápolnában fel-

3 sziJJ J. 2004. 22. p.

4 Gödöllői Hírlap, 1914.augusztus 2.

5 Máriabesnyői Historia domus ii. 269–270. pp.

6 Gödöllői Hírlap, 1914. augusztus. 2.

7 Gödöllői Historia domus 1914–1957. 7. p.

„A m. kir. honvédelmi ministerium 
hadsegélyezö hivatala által  

kiadott leVelezö-lAP”
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A háború fogadtatása az ország más részeihez hasonlóan történt Gö-
döllőn is. Hallatlan lelkesedés és optimizmus tükröződik a megnyilvánu-
lásokból. A háború első heteiben a hátország lakossága egyáltalán nem 
volt tudatában, hogy a világtörténelem eddigi legvéresebb háborújának 
lett részese, ami radikálisan meg fogja változtatni életét. Hamarosan 
azonban szembesülnie kellett azzal, hogy az egymást érő, frontra tartó, 
éneklő bakákat szállító, felvirágozott vonatok pár hét múlva az elgyötört,  
megcsonkított sebesültek tömegét szállították vissza a hátországba.

A helyi lakosság és a katonaság kapcsolata

Gödöllő lakossága két vonatkozásban került közvetlenül kapcsolatba 
a hadsereggel. egyrészt a háború során folyamatosan beszállásoltak 
különböző katonai egységeket a község magánházaiba, másrészt a se-
besült katonák számára több kórházat is kialakítottak a koronaurada-
lom területén illetve a községben.

A katonai beszállásolásnak a legfőbb oka valószínűleg, hogy a köz-
ség közelében helyezkedett el a nagy rákosi gyakorlótér, ahol katonai 
egységeket képeztek ki frontszolgálatra.15 ez pedig fontos szempont 
lehetett a beszállásolásoknál. A  lapok híradásaiból annyit tudha-

15 koVáCs V. 2011. képközlések 288–289. pp.

ség schummel főhadnagy11 leveléből, amelynek részletét közölte a Gö-
döllői Hírlap.12 A háború első hónapjaiban nem csak Gödöllőről, hanem 
az ország egész területéről így indították útnak a hadba vonuló egysége-
ket. Azonban a zászlóért, zászló alatt való küzdelem magasztos eszmé-
nye már anakronisztikus volt a modern öldöklésben, így inkább veszélyt 
jelentett a katonák számára. A katonai hadvezetés ezt felismerve igye-
kezett visszatartani a polgári lakosságot a zászlók adományozásától.13

A zászlóadományozás mellett az első hetekben az is szokássá vált, 
hogy a katonavonatokon utazókat étellel-itallal megvendégelték, de a 
katonák harcképessége megőrzésének érdekében a szeszesital ajándé-
kozását a belügyminiszter már augusztus 23-án rendeletben megtiltotta.14 

11 ő volt az a tüzértiszt, akinek a gondjaira bízták a zászlót.

12 „Augusztus 20-án szt. istván napján utaztam ezredünk legénységének egy részével Gödöl-
lőn át a harctérre, azóta közel három hónap múlt el, mely idő alatt sok és igen kemény 
harcokat vívtunk meg mindenkor fennen hordozva az önök által ajándékozott Jézus szent-
séges szívével ékesített zászlót. Azóta sok katonám hullott el, de a zászló sok bajban és 
veszedelemben védelmünk volt. egy szerencsétlen véletlen folytán legénységem egy ré-
sze a zászlóval együtt orosz fogságba jutott. Mi tehát már nem vihetjük előre győzedelmes 
harcainkban a szép zászlót, hanem vigasztalója lesz fogságban levő katonáimnak, akiknek 
legfőbb vágyuk velem együtt mindenkor az volt, hogy majd a háború után visszaadhassuk a 
zászlót.” Gödöllői Hírlap, 1914. október 29.

13 „…megfigyelték, hogy ezek a zászlók a harcvonalban akadályozzák a zászlótartót a szabad 
mozgásban, sőt azt, hogy azt el ne veszítsék, tulságosan vakmerők is voltak, ezzel kockáz-
tatják életüket. … A hadvezetőség hálás szívvel veszi a közönség meleg jóleső érdeklődését 
katonáink irányában, de még szívesebben venné, ha ezen esetleg kárt is okozó külsőségek 
helyett az ezekre fordított költségeket is a katonák testi jólétét előmozdító célokra (meleg 
ruhákra és hasonlókra) fordítanák, mert az csakis használna a katonáknak.” Gödöllő és Vi-
déke, 1915. január 17.

14 A m. kir. belügyminiszter 1914. évi 6281. eln. számú körrendelet valamennyi törvényhatóság 
első tisztviselőjéhez a hadba vonuló katonák részére – vasúti állomásokon – szeszes italok 
adományozásának eltiltásáról (1914. augusztus 23.) szABÓ d. 2009. 108–109. pp.
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esetlenebb is nagyon kedves volt mindnyájunk előtt. … Figyelmesek, 
udvariasak voltak minden rendű és rangú polgári lakossal szemben.” 19

A katonákat magánházakba szállásolták be,20 amiért beszállásolási dí-
jat fizetett a hadsereg.21 1917 folyamán a 30. honvéd gyalogezred menet-
zászlóalja tartózkodott Gödöllőn, itt tartózkodásukról szintén csak azért 
tudunk, mert áthelyezésükről tudósít a helyi sajtó.22 ugyanabból a cikk-
ből értesülhet a helyi lakosság arról, hogy a 29. honvédgyalogezred tisz-
tiiskolája kerül Gödöllőre.23 Nem tudjuk pontosan hány katona volt 1917 
folyamán elszállásolva a községben, de az év tavaszán komoly feszültség 
alakult ki a helybeli férfi lakosság és a katonák közt a dohányhiány miatt. 
A Gödöllő és Vidékében sérelmezték, hogy nem jut cigaretta a helyiek-
nek, mert a katonák felvásárolják,24 majd később üzérkednek vele.25

A sebesült katonák részére több létesítményt is kialakítottak a 
háború során. A  legnagyobb és legjelentősebb ezek közül a kastély-
ban létrehozott üdülőkórház. 100 sebesült befogadására volt képes a 

19 Gödöllői Hírlap, 1915. május 30.

20 részletesen az 1879. évi XXXVi. törvénycikk rendelkezik a közös hadsereg (haditengerészet) 
és a honvédség beszállásolásáról (http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5866). 

21 Pogács Józsefné az udvarán beszállásolt katonák után kapott 5 k 13 fillér beszállásolási díjat 
felajánlotta a vak katonák számára. Gödöllői Hírlap, 1915. június 20.

22 „1918. február folyamán elvezénylik kecskemétre a 30-asokat” Gödöllő és Vidéke, 1918. január 27.

23 Gödöllő és Vidéke, 1918. január 27.

24 „…százával elfoglalják a tőzsdehelyiség ablaka előtti tért, s mire a tőzsde őket kiszolgálja, kis 
készlete már teljesen ki is fogy.” Gödöllő és Vidéke, 1917. április 1.

25 „…a királyi parkban árusítják a rossz minőségű és méregdrága dohányt” Gödöllő és Vidéke, 
1917. április 08.

tunk meg, hogy 1915 januárjában cseh, német katonák tartózkodnak 
a községben. A helyi lapok kétszer utalnak jelenlétükre. először azt 
olvashatjuk, hogy a cseh és német katonák úton útfélen megállítják az 
embereket megkérve őket, hogy fordítsák le azokat a leveleket, ame-
lyeket községbeli nők írtak szerelmi légyottot felajánlva a bakáknak, 
ami felháborítja az újság szerkesztőjét. Másodszor akkor írnak róluk, 
amikor már egy másik, magyar alakulattól búcsúzik a község. A velük 
való jó kapcsolat ellenpéldájaként hozza fel a Gödöllői Hírlap szer-
kesztője a csehekkel való viszonyt „…örültünk a Gödöllőn hónapokig 
hízókúrát tartó egész lakosságunk előtt unszimpatikus, gyűlölt cseh 
tüzérek végre-valahára távozásának…” 16 Az 1915. január 3-i Gödöllői 
Hírlap tudósít arról, hogy 200 tüzér érkezik Gödöllőre. Nem derül ki a 
híradásokból azonban, hogy milyen alakulatokhoz tartoztak, ekkor ér-
keztek-e ide a csehek is. Az sem derül ki pontosan, hogy azok a magyar 
tüzérek, akik levélben búcsúztak el a Gödöllői Hírlap hasábjain 1915. 
május 31-én a gödöllőiektől,17 pontosan mikor érkeztek a községbe. Az 
adhat némi támpontot, hogy a póttartalékosoknak a bevonulásuktól 
számított kilencedik héten már harcban kellett részt venniük.18 Az 
újság szerkesztője meleg hangon emlékezik meg a tüzérek ittlétéről. 
„Kivétel nélkül jó, derék, víg kedélyű, művelt fiúk, kik közül még a leg-

16 Gödöllői Hírlap, 1915. május 30.

17 „Az ön útján búcsúzunk Gödöllő kedves közönségétől, hol szeretetben és, tiszteletben volt 
részünk, kedves lesz a harctérről visszaemlékezni önökre.” Gödöllői Hírlap, 1915. május. 30.

18 koVáCs V. 2011. 286. p.
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és megajándékozta őket. ő is méltatta a kórház mintaszerű berende-
zését és működését.32 A tudósítások szerint károly főherceg kétszer 
látogatta meg a kórházat. először 1915. augusztus 13-án még trónörö-
kösként feleségével, zita főhercegasszonnyal gépkocsin érkeztek Gö-
döllőre. Megtekintették a kórházat mintegy másfél órát tartózkodva 
ott.33 Másodszor károly már királlyá koronázása után tett látogatást 
Gödöllőn, elsősorban vadászni jött, de találkozott a kórházban ápol-
takkal is.34 karácsonykor az udvar mindig ajándékot osztott szét a 
betegek közt. A tisztek ajándéka magyar koronával díszített ezüst ci-
garettatárca volt.35 Az udvar új harmóniummal is megajándékozta a 
kórházat.36 erre valószínűleg azért került sor, mert az ápolt legénység-
ből többen dalárdát alakítottak, a tisztek pedig a kastélykápolna – az 
újságokban vártemplomként szerepel – vasárnapi miséin énekeltek.37 
1915. április 25-én nagyszabású koncertet is rendeztek Abonyi Gyu-
la – a Nemzeti színház nyugalmazott színésze – kezdeményezésére, 
ahol a lábadozó katonákkal együtt léptek fel neves fővárosi művészek: 
pl. Pécsy Blanka a Vígszínház, Gombaszögi frida a Magyar színház, 

32 Gödöllő és Vidéke, 1914. október 4.

33 Gödöllő és Vidéke, 1915. augusztus 15.

34 Gödöllő és Vidéke, 1917. augusztus 26.

35 Gödöllői Hírlap, 1915. január 10.

36 Gödöllő és Vidéke, 1915. január 10.

37 Gödöllői Hírlap, 1914. december 13.

kórház, külön tiszti és legénységi részleggel. 1914. augusztus 16-ra már 
készen állt a sebesültek fogadására.26 A kórházat dr. szegedi Maszák 
Aladár udvari tanácsos irányította, akit tevékenységéért 1916-ban a 
Vöröskereszt hadiékítményes tiszti keresztjével tüntettek ki.27 Három 
orvos látta el a betegeket: dr. thegze lajos, dr. Csengeri kálmán és dr. 
Berente istván. Az ápolási feladatokat apácák végezték.

A királyi udvar részéről Herceg Pálffy Miklós főudvarnagy felügye-
lete alá tartozott az intézmény, aki részt vett a kialakításában,28 majd 
a háború alatt többször meglátogatta a betegeket, és kifejezte elé-
gedettségét a kórházban tapasztalt viszonyok kapcsán.29 A  kórház-
nak a királyi udvarban elég nagy figyelmet szenteltek: ferenc József 
például elrendelte 1914 őszén, hogy a gödöllői területen lőtt vadakat 
nem lehet értékesíteni, hanem a kórháznak kell adni.30 A királyi csa-
lád több tagja is meglátogatta itt a sebesülteket. 1914 őszén Auguszta 
hercegasszony31 tett látogatást, elbeszélgetett a lábadozó katonákkal, 

26 Gödöllői Hírlap, 1914. augusztus 16.

27 Gödöllő és Vidéke, 1916. május 28.

28 Gödöllői Hírlap, 1914. augusztus 9.

29 Gödöllő és Vidéke, 1915.április 18.

30 Gödöllői Hírlap, 1914. szeptember 27.

31 Auguszta (München, 1875. április 28. – regensburg, 1964. június 25.): ”Alcsúti” Habsburg Jó-
zsef ágost osztrák főherceg és m. kir. herceg (Alcsút, 1872. augusztus 9. – rai bei straubing, 
1962. július 6.) felesége (1893. november 15-tól); Wittelsbach lipót bajor herceg és Habsburg 
Gizella főhercegnő leánya. Nagyanyja, Auguszta ferdinánda után kapta az Auguszta nevet. 
A világháború évei alatt többnyire férje kistapolcsányi birtokán élt, de tevékenyen részt vál-
lalt a társasági és közéletben is. számos jótékonysági egyesület, illetve akció védnöke volt. 
szoleCzkY e. – kreutzer A. 2011. 17. p.
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1914 őszén rengeteg sebesült érkezett vissza a frontokról.45 ekkora 
tömegű sebesült ellátására nem volt felkészülve a magyar egészség-
ügy.46 A Vöröskereszt már szeptemberben felhívást tett közzé, hogy a 
lábadozó betegeket házaknál helyezzék el, nyilvánvalóan azért, mert 
nem volt elég hely a kórházakban.47 A község először a lábadozóknak 
egy kaszinót nyitott a kossuth lajos utca 36. szám alatt.48 Majd októ-
berben felvetődött egy 40 fős községi hadikórház felállításának terve, 
ennek berendezéséhez a lakosságtól kértek ágyneműt, evőeszközöket, 
mosdófelszerelést.49 Végül aztán három villában rendezték be a hadi-
kórházat „ a Katzau, Zoltán Anna és a Landesmann villa épületében.” 50 
ebben a formájában azonban nem sokáig üzemelt a községi hadikór-
ház, ugyanis a nyári villák fűtés híján alkalmatlanok voltak a betegellá-
tásra, úgyhogy azokat a képviselőtestület felszámolta december köze-
pén, és azt a határozatot hozta, hogy a községháza dísztermében kell 
a hadikórházat üzemeltetni.51 A lakosság azonban ellenkezett a tervvel, 
attól tartottak, hogy ha ragályos beteget kezelnek a községházán, köny-

45 A háború kezdetén az osztrák-magyar haderő létszáma 1,8 millió. Az első hónapokban a 
szerbiai és galíciai fronton több mint 1 millió katona pusztult el, sebesült meg vagy került 
hadifogságba. romsics i. 2010. 105. p.

46 Az egészségügyi ellátást Magyarországon (Horvátország-szlavónia nélkül) a hadba lépéskor 
összesen 5805 orvos és sebész, valamint 461 kórház biztosította kÓtYuk e. 2011. 113. p.

47 Gödöllő és Vidéke, 1914. szeptember 27.

48 Gödöllői Hírlap, 1914. szeptember 27.

49 Gödöllői Hírlap, 1914. október 18.

50 Gödöllő és Vidéke, 1914. november 15.

51 Gödöllői Hírlap, 1914. december 23.

Meszlényi Adrienne a Nemzeti színház művésze.38 Az előadást megte-
kintette a község intelligenciája is. A kastélykórház 1918 szeptemberéig 
működött, akkor feloszlatták,39 mert a királyi család Gödöllőre szándé-
kozott költözni40 a Gödöllő és Vidéke értesülése szerint. 41

1915 folyamán az állami Méhészeti Gazdaságban vak katonákat 
gondoztak. A  híradásokból úgy tűnik, rehabilitációjuk zajlott itt, ko-
sár- és székfonásra oktatták őket.42 A község lakói többször adakoz-
tak a javukra. 1915. szeptember 23-án gróf klebelsberg kunó vallás- és 
közoktatásügyi államtitkár meglátogatta a méhésztelepen berende-
zett üdülőkórházat abból a célból, hogy döntsön további fenntartása 
ügyében.43 Mivel október 3-án arról tudósít a Gödöllői Hírlap, hogy 
november 1-jén elszállítják a vak katonákat Budapestre, feltételezhető, 
hogy az államtitkári szemle után döntöttek így.44

38 Gödöllői Hírlap, 1915. április 18.

39 iV. károly 1918. október 23-án költözött családjával együtt Gödöllőre. A király azonban mind-
össze négy napot töltött a kastélyban és 27-én este ismét Bécsbe utazott a felgyorsuló 
történelmi események miatt fArkAs J. 2014. 221. p.

40 ekkor már károly egyáltalán nem volt népszerű a helyi társadalom szegényebb rétegeiben 
Gödöllőn. „A nép azonban nem állt károly király mellett, ahelyett inkább a károlyról szóló 
gunydalt énekelték Gödöllőn is, hogy „a hadseregét károly király szereti,/ Mégis káposztá-
val eteti.” CsAlA A. 1977. 2. p.

41 Gödöllő és Vidéke, 1918. szeptember 8.

42 Gödöllő és Vidéke, 1915. szeptember 26.

43 Gödöllő és Vidéke, 1915. szeptember 26.

44 Gödöllői Hírlap, 1915. október 3.
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böző régióiban előfordultak a háború során.57 Az 1918-as spanyolnátha 
járvány az, ami érintette a községet is. A híradások szerint októberben 
be kellett zárni az iskolákat,58 szinte minden családban előfordult meg-
betegedés, és felütötte a fejét a vörheny és a kanyaró is.59

A háborús hétköznapok Gödöllőn 
– élelmiszer-, áru- és munkaerőhiány, jegyrendszer, 
rekvirálás és az ezekkel szembeni védekezés

A háború kitörése a gazdasági élet megrendülését idézte elő. ez meg-
nyilvánult abban, hogy az emberek egyedül a náluk levő pénzt látták 
biztonságban, ezért a pénzintézetekben elhelyezett betétjeiket pánik-
szerűen kezdték kiváltani. Már 1914. augusztus 2-án tudósít arról a Gö-
döllői Hírek, hogy a betétesek megrohanták a takarékszövetkezeteket, 
és tömegesen akarták kivenni pénzüket. A  gödöllői takarékpénztár 
a mozgósítás napjaiban minden összeget kifizetett, később azonban 
korlátozta azokat. A cikkben két pórul járt betétes példájával igyekez-
nek a közhangulatot abba az irányba terelni, hogy a pénz biztonságo-

57 „Pest vármegye területén a közegészségügyi jelentések alapján a következő megállapításo-
kat lehet tenni. Az 1915 júniusától 1919 decemberéig terjedő időszakban öt említésre méltó 
betegség lépett fel: a kolera, a kiütéses hagymáz, a hólyagos himlő, a vérhas és a spanyolnát-
ha. A megye területén előforduló fertőző betegségek mindegyike járványszerűen is fellépett 
a vizsgált időszakban.” GAálNÉ B. e. 2009. 110. p.

58 Gödöllő és Vidéke, 1918. október 6.

59 Gödöllő és Vidéke, 1918. október 20.

nyen elterjedhet a fertőzés.52 Végül az alispán megsemmisítette a köz-
ségi közgyűlés azon határozatát, amely a községházán berendezendő 
hadikórházról szólt.53 Nem volt alaptalan a lakosság félelme, hiszen a 
háborús állapotokkal együtt járnak a járványok. Már 1914 októberében 
nagy nyilvánosságot kapott a magyar királyi minisztérium felhívása a 
kolera elleni védekezésre.54 Majd 1915. január 31-én megjelent egy hír 
a Gödöllő és Vidékében arról, hogy ideiglenesen nem lehet látogatni 
a kastélykórházban a legénységet, mert ragályos betegség fordult elő 
köztük. tekintetbe véve azt is, hogy a község forgalmas vasúti vonal 
mentén fekszik, érthető, hogy a polgárok keresztülvitték, ne a község-
házán legyen hadikórház. 1915 nyarán került napirendre a járványkórház 
felállításának ügye, amikor dr. krajcsik soma vármegyei főorvos Gödöl-
lőn ellenőrizte a közegészségügyi intézményeket, és elrendelte, hogy a 
község létesítsen 12 fős járványkórházat. A közgyűlés július 19-én tűzte 
napirendre a kérdést,55 majd szeptemberben határozott arról, hogy a 
Hunyadi utcai lőrincz Béla-féle házat bérlik ki erre a célra.56 Annak el-
lenére azonban, hogy Gödöllőn sok sebesült, beteg katona megfordult, 
sok katonavonat haladt át, nem tudunk sem hólyagos himlő, sem kiüté-
ses hagymáz sem kolerajárványról, amelyek pedig a vármegye külön-

52 Gödöllő és Vidéke, 1915. január 24.

53 Gödöllő és Vidéke, 1915. február 21.

54 Gödöllő és Vidéke, 1914. október 11.

55 Gödöllő és Vidéke, 1915. június 27.

56 Gödöllő és Vidéke, 1915. szeptember 19.
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dalom terményeit egyben értékesítette, így azok nem kerültek a he-
lyi piacra. Így egy szűk belső piac alakult ki magas árakkal”63 Bár a 
leírás a 19. század végi viszonyokra vonatkozik, a jelenség érvényes a 
tárgyalt időszakban is. A háború idején is vannak feszültségek a koro-
nauradalom és a lakosság között,64 a legnagyobb élelmiszerhiány ide-
jén azonban mégis csak kapott a község az uradalomtól segítséget.65 

A gödöllői sajtóban a háború első heteitől az egyik fő téma a Gö-
döllőn tapasztalható aránytalanul magas árak, elviselhetetlen drá-
gaság, ami a háború kitörésétől folyamatosan jellemző élelmiszerhi-
ányból adódott. A hadiállapot a betakarítási munkák idején állt be, a 
kapásnövények kint voltak a földeken, sok helyen pedig még a ga-
bonakeresztek is. közben, ahogy a helyi lap írja: „Az éléskamrák már 
úgyszólván üresek, s az élelmi cikkek ára rohamosan szökik fölfelé.” …  
„A malmok készletei elfogytak, kell a háborúba indult katonáknak.  
Pedig a szegény ember tápszere a kenyér! Kilátás van rá, hogy né-
hány nap múlva ez fog asztaláról hiányozni.” 66

Az 1914. évi rendkívül gyenge terméseredményeket az elkövetkező 
két-három háborús esztendő hozamai általában kicsivel meghaladták, 

63 fArkAs J. 2014. 125. p.

64 A koronauradalmat bírálták, mert eladták a fejős teheneket és növendékmarhákat vettek 
helyettük, nem foglalkoztak a helyiek érdekeivel, honnan tudnak tejet beszerezni. Gödöllő 
és Vidéke, 1916. február 13.

65 A földművelésügyi miniszter engedélyével a koronauradalom gabonatermését Gödöllő, ke-
repes, isaszeg, Mácsa közt osztják szét, Gödöllőnek 15 vagon jut belőle. Gödöllő és Vidéke, 
1917. szeptember 2.

66 Gödöllő és Vidéke, 1914. augusztus 2.

sabb helyen van a pénzintézetekben, mint a tulajdonosoknál, akiktől 
– hasonlóan a történetben szereplőkhöz – bármikor ellophatják.60

A pénz elértéktelenedésétől félve az emberek a nemesfémtartalmú 
pénzérméket is visszatartották. ezért 1915-ben bevonták az egykoronás 
pénzérméket, újakat bocsátottak ki, a régieket november 15-ig fogad-
ták el, utána csak az ezüstértékükön váltották be. A cél az volt, hogy a 
forgalomból kivont (elrejtett) pénzek visszakerüljenek a jegybankhoz.61

A háború jelentősen megváltoztatta a gazdasági viszonyokat, azok 
a nehézségek, főleg az élelmiszerhiányból eredő nélkülözés, amik a 
városokban elviselhetetlen méreteket öltöttek, kissé mérsékeltebben 
jelentkeztek a vidéki községekben. Gödöllő azonban – bár közigazga-
tási státuszát tekintve község a háború idején – több szempont miatt 
sem tekinthető tipikus, vidéki községnek. egyfelől Budapest közelsége, 
másfelől a Gödöllői királyi kastélyhoz tartozó koronauradalommal való 
együttélés az a két szempont, ami meghatározóan hatott az itteni élet 
feltételrendszerének kialakulására. Azok az előnyök, amelyek Gödöllő 
Budapesthez közeli elhelyezkedéséből adódtak korábban, a 20. század 
első évtizedében – elsősorban a nyaralóvendégek szezonális községbe 
települése – hátránnyá változtak a háború idején. A koronauradalom-
mal való együttélésből korábban inkább kára származott a községnek, 
mint előnye. „A határ 4/5-öd része az uradalom kezén volt.” 62 „Az ura-

60 Gödöllői Hírlap, 1914. augusztus 2.

61 Gödöllő és Vidéke, 1915. szeptember 5.

62 fArkAs J. 2014. 141. p.
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és élelmezése a munkáscsoportot igénybe vevő község vagy földbir-
tokos terhe. A munkaadót azonban megilleti az alkalmazott katonák 
élelmezési pénze, amelyet az altiszt nyugta ellenében kifizet. A mun-
kaadó köteles a katonáknak a helyi szokásos napszámot adni.” 70 1915. 
május 14-én értekezletet tartottak Gödöllőn a járási főszolgabíró el-
nökletével, amin részt vett a járási jegyzői kar, a gazdasági és segély-
bizottságok elnökei. A  témák közt szerepelt a hadifoglyok és rabok 
gazdasági munkában való alkalmazása.71 A munkaerőhiányt azonban 
ezek az intézkedések sem oldották meg.72 A háború folyamán újból 
és újból olvashatunk a mezőgazdasági munkaerőhiányból adódó gon-
dokról. 1917-ben például a járási főszolgabíró azért sújtja pénzbírsággal 
a szőlősgazdákat, mert a hatóságilag megszabott munkabérnél töb-
bet fizettek a munkásoknak. ugyanakkor kényszerűségből tették ezt, 
hiszen az alacsonyan megállapított bérekért nem kaptak munkaerőt, 
mindeközben pedig pusztultak a szőlőbirtokok.73 

Az élelmiszerek drágasága, beszerezhetetlensége, rossz minősége 
folyamatosan téma a helyi lapokban. Az újságok előfizetője, olvasója a 
társadalomnak pont az a része – a bérből, fizetésből élő alkalmazotti, 
tisztviselői, esetleg munkás réteg – amelyik a piacról, boltokból szer-

70 Gödöllői Hírlap, 1915. március 21.

71 Gödöllői Hírlap, 1915. május 16.

72 „A Monarchia 51 milliós összlakosságából összesen 8 és fél millió katona vett részt a háború-
ban, a történelmi Magyarország akkori, megközelítően 20 milliós lakosságából 3 és fél millió 
férfi vonult be.” sziJJ J. 2004. 22. p.

73 Gödöllő és Vidéke, 1917. június 3.

KÉP (FELIRAT NÉLK. 
Hirdetmény1916. febr. 
8.-Hegedűs G. fotók 
közt)

de ezek sem érték el az 1913-as esztendő átlagosan jó közepesnek ítélt 
termését. oka ennek a kedvezőtlen időjárás mellett, hogy a mezőgaz-
dasági munkákat végző gazdák, napszámosok is bevonultak. A gödöl-
lői gazdák felismerték – mint ahogy máshol is az országban –, hogy nem 
maradhatnak parlagon a szántók, igyekeztek tehát megművelni hadba 
vonult társaik földjeit is. A gödöllői gazdakör választmányi ülése dön-
tött arról, hogy a hadba vonult gazdák földjét bevetik rozzsal.67 

A földművelésügyi miniszter rendeletére országszerte községi 
gazdasági bizottságokat hoztak létre, így Gödöllőn is, hogy minden 
talpalatnyi helyet megműveljenek.68 továbbá a közös hadügyminiszter 
rendelkezett arról 1915. március 6-án, hogy szabadságolják a hadba vo-
nult gazdákat és mezőgazdasági munkásokat, akik nincsenek a harcvo-
nalban. A katonai parancsnokságok minden község és város elöljáró-
ságának és minden főszolgabírónak megküldték az oda szabadságolt 
legénység névjegyzékét, hogy koordinálják a munkaerőt. „…a községi 
illetőleg városi hatóságnak kötelessége a csendőrség és rendőrség 
igénybevételével ellenőrizni azt, hogy a szabadságoltak azt a mun-
kát, melyre szabadságot kaptak tényleg végzik-e.” 69 Az egyénenkénti 
szabadságolásokon túl húszfős, katonákból álló munkáscsoportokat 
is alakítottak, amiket altisztek irányításával a munkaerőhiánnyal küzdő 
községek szolgálatára bocsátottak. „A munkacsoportok elszállásolása 

67 Gödöllői Hírlap, 1914. szeptember 26.

68 Gödöllői Hírlap, 1915. február 7.

69 Gödöllői Hírlap, 1915. március 21.
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zi be az élelmet, amelyiknek nincsenek félretett tartalékai, így aztán 
leginkább megsínyli a kialakult hiányt és az ebből következő nélkülö-
zést, mert ráadásul nincs is hozzászokva úgy, mint a társadalom leg-
szegényebb rétege. A  legszegényebbek: a békeidőben is nyomorgó, 
nincstelen munkanélküliek, gyerekes nők ad abszurdum még jól is 
jártak, legalábbis a háború elején, amikor a hadba vonult férfiak jogán 
a gyerekek után fix, rendszeres állami segélyben részesültek. több 
cikk szól arról, hogy a segélyeket nem szabad felelőtlenül elherdál-
ni, okosan be kell osztani, és 1915 telén egyre több szó esik a segé-
lyekkel való visszaélésről. „A  kiosztással megbízottak arra a sajnos 
tapasztalásra jutottak, hogy egyes állami és uradalmi alkalmazott 
hozzátartozója nemcsak a bizottságnál, hanem az állami ill. uradal-
mi pénztárnál, tehát két helyütt is felveszi a segélyt.” 74 „Csak sohase 
lenne vége a háborúnak! Ne gondoljuk, hogy ezt egy katonai szállító 
mondta vagy varjú károgta. Dehogy. Többen azok az asszonyok közül, 
kiknek az ura háborúban van, s most élvezik az államsegélyt. Biztos 
tudomásunk van róla, hogy több asszony segélykiosztás napján tánc-
cal, berugással egybekötött soarékat tart.” 75 kacvinszky Géza kúriai 
bíró napokon át munkát akart szerezni a munkanélküliség miatt se-
gélyt kérőknek. Végül dezsényi Béla koronauradalmi jószágfelügyelő 
adott 10 asszonynak könnyű munkát, de csak egy asszony jelentkezett 

74 Gödöllő és Vidéke, 1915. január 17.

75 Gödöllői Hírlap, 1915. január 24.
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szabni. A városi hatóságok felfogása eddig az volt, hogy a húsárak ha-
tósági megállapítása csak minisztertanácsi határozat alapján történhet. 
A szakkörükben egy konkrét eset alapján most megállapították, hogy a 
kivételes intézkedéseket tartalmazó 1912. évi LXIII. t-c. 7. szakasza80 ér-
telmében csak az egész országra szóló ármegállapításnál van szükség.
(minisztertanácsi határozatra – szerk.) Az egyes városi hatóságoknak az 
ipartörvény módot ad arra, hogy városuk területén a marhahúsárakat 
szabályozzák.” 81 Az elszabaduló árak megfékezésére tehát kialakul a 
hatósági árszabás, ami az árak maximálását jelenti, és bünteti a maximált 
árak túllépőit. ez a rendszer azonban több szempontból sem hatékony 
a helyi lapok tanúsága szerint. egyfelől a központi árszabás nem elég 
rugalmas, nem veszi figyelembe a helyi viszonyokat, így olyan abszurd 
eset állt elő, hogy bizonyos árukat drágábban lehetett megvenni a gö-
döllői piacon ármaximálás után, mint az előtt.82 Másfelől a rendeleteket 
nem tartották be, az ellenőrzés pedig nem volt elég hatékony. Valószí-
nűleg a folyamatos panaszáradat miatt a belügyminisztérium 1915 őszén 
új módszerrel próbálta megfékezni a drágaságot: a helyi közigazgatási 
és rendőri hatóságokat bízta meg, hogy napi szinten figyeljék az árak 

80 A három fő, a háborús gazdaság szempontjából fontos törvény – a 1912. évi lXiii. tc. A háború 
esetére szóló kivételes intézkedésekről, az 1912. évi lXViii. tc. A hadiszolgáltatásokról, továbbá 
az 1914. évi l. tc. az előbbi kettő kiegészítéséről – többek között lehetőséget adott az árak ma-
ximálására, mind a közigazgatási hatóságok, mind a minisztérium részére. rőCzei l. 2012. 1. p. 

81 Gödöllő és Vidéke, 1914. november 22.

82 Az 1915. június 20-án érvénybe léptetett hatósági árak szerint a borsó kilogrammja 60 fillér, 
miközben Gödöllőn a termelők 46 fillérért árulták előtte, a tej hatósági ára 36 fillér, miközben 
a gödöllői piacon 28-32 fillérért lehetett hozzájutni korábban. Gödöllői Hírlap, 1915. június 25.

a megjelölt időpontban.76 A cikkekben leírt jelenségek nyilván egyedi-
ek, nem jellemzők a segélyezettek teljes körére, leginkább azt a han-
gulatot reprezentálják, amely a korábban jobb módban élő, de az első 
háborús tél megpróbáltatásait nehezen viselő rétegekre volt jellemző. 
A  háború elhúzódásával együtt jelentkező inflációval persze a segé-
lyek is elveszítették értéküket, és a nyomor az átmeneti enyhülés után 
tovább mélyült.

A háborús évek alatt nem volt olyan élelmiszer, ami ne vált volna 
előbb vagy utóbb hiánycikké. 1914 őszén a kenyér és liszt drágasága,77 
a búza- és rozsliszt hiánya,78 a tej rossz minősége79 az újságok témája. 
ekkor még érzékelhető az a határozatlanság, ami a közigazgatási ható-
ságokat jellemzi a szabadkereskedelem korlátozását illetően. Az aka-
dozó élelmiszerellátás miatt elégedetlen közvélemény azonban egyre 
nagyobb nyomást gyakorol a települések vezetőségére. „A városi ha-
tóságok több ízben foglalkoztak már azzal a kérdéssel, hogy miként 
volna a város hatóságának módjában a húsárakat kötelezőleg meg-

76 Gödöllői Hírlap, 1915. február 7.

77 A hadvezetőség délvidéken nagy mennyiségű búzát vásárolt 28.50 korona/mázsa áron, és 
azt a reményt fejezi ki a cikk írója, hogy ezzel vissza lehet szorítani a tőzsdei árakat, amelyek 
1914 októberében 40-41 koronára rúgnak. Gödöllő és Vidéke, 1914. október 25.

78 kukorica- és árpaliszttel kell keverni a búza- és rozslisztet, mert ezek nem tartanak ki az újig. 
Gödöllő és Vidéke, 1914. október 25.

79 A gödöllői piacon liszttel behabart savót árultak. Gödöllői Hírlap, 1914. szeptember 13. A visz-
szaéléseket nagyon nehéz volt megszüntetni, időről időre tejrazziát kellett tartani a hatósá-
goknak. A razziák során mintát vettek a tejből, és vegyelemzésre Pestre küldték. Gödöllői 
Hírlap, 1915. március 21.
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de akkorra már olyan mérvű lett a drágaság és áruhiány miatti feszült-
ség, hogy 1918. április 23-án képviselőtestületi gyűlést tartottak a nyara-
lókkal kapcsolatban. ennek célja az volt, hogy egy – a közgyűlés elé ter-
jesztendő szabályrendeletet – alkossanak, „melynek tartalmaznia kell 
a nyaralóknak valamely községi adóval leendő megrovását, továbbá 
intézkedéseket arra nézve, hogy a nyaralók az állandó lakosság terhé-
re ne nehezítsék meg a megélhetést, és árdrágításokkal ne vonhassák 
el az élelmiszereket az itteni lakosság elől.” 88

Ahogy a háború egyre nagyobb erőfeszítéseket követelt, az árma-
ximálást követte a jegyrendszer bevezetése,89 aminek körébe egyre 
több élelmiszert kellett bevonni, és még így sem tudták megoldani 

– főleg az utolsó két háborús évben – a biztonságos élelmiszerellátást. 
Például 1917 júniusában Az országos közélelmezési Hivatal rendeleté-
re a községi elöljáróságon mindenkinek be kellett jelenteni a befőzés-

88 Gödöllő és Vidéke, 1918. május 8.

89 „elöljáróságunknak sikerült végre nagyobb mennyiségű búzát árpát Gödöllőre is szállítani 
és sikerült nagyobb mennyiségű lisztet is beszereznie. Hetenkint utalványokkal osztjuk ki a 
közönségnek.” Gödöllői Hírlap, 1915. március 21.

 „Valami rend kezd most már lenni a liszt kiosztás körül, azonban a visszaéléseknek annyi 
módja van, hogy azok megszüntetése céljából többféle intézkedésre lenne szükség. Így pél-
dául utána kellene járni annak, hogy a bevallások megfelelnek-e a tényleges állapotnak? 
Nem jelentettek-e 6-7 családtagot be ott, ahol csak ketten vannak? ezután havi lisztjegyet 
kellene adni mindenkinek és azon a liszt kiadását úgy feltüntetni, hogy feltünés nélkül azt 
megváltoztatni ne lehessen. ezzel meg lehetne akadályozni a jelenlegi rendszer mellett 
könnyen előfordulható azt a visszaélést, hogy bárki is egy héten belül 2-3-szor juthasson 
liszthez. A jó izlés szempontjából pedig okvetlenül szükséges volna a liszt kiosztást jelenlegi 
helyéről valami nem olyan nyilvános és forgalmas helyre áthelyezni, mivel kár lenne, ha az 
arra tévedő idegenek a gödöllői zamatos nép nyelvét tandíj nélkül elsajátíthatnák.” Gödöllő 
és Vidéke, 1916. október 1.

alakulását, és ha indokolatlan emelkedést tapasztalnak, szigorúan lépje-
nek fel ellene.83 Azonban még így sem működött hatékonyan a rendszer, 
1917-ben az országos közélelmezési Hivatal havonta bekérette a tele-
pülésekről, milyen eljárásokat folytattak le az árdrágítókkal szemben.84 
Majd mozgóbíróságokat állítottak fel, hogy minél gyorsabban és haté-
konyabban tudjanak fellépni ellenük.85 Gödöllőn az árak elszabadulását 
egyértelműen az itt nyaralóknak tulajdonították. ők képesek voltak a 
drágább árut is megfizetni, és így konkurenciát teremtettek a helyi lako-
soknak, akik azonban a fizetőképesebb kereslettel nem tudták felvenni 
a versenyt.86 A háborús ínség növekedésével egyre dühösebb hangú 
írások jelentek meg a nyaralókról. 1918-ban a helyi lapban már egyene-
sen sáskajárással azonosították megjelenésüket.87 folyamatosan köve-
telték a cikkekben a hatóságoktól, hogy lépjenek fel a nyaralókkal szem-
ben a helyi lakosok védelmében. A községi elöljárók 1918-ig valójában 
nem tettek semmit, valószínűleg nem akarták elriasztani a vendégeket, 

83 Gödöllői Hírlap, 1915. szeptember 26.

84 Gödöllő és Vidéke, 1917. augusztus 26.

85 „ezek a bíróságok a helyszínen eljárnak, hogy a visszaélést elkövetők nyomban elnyerjék 
méltó büntetésüket. Pest megyében már a jövő héten munkába lép ez a mozgóbíróság, 
amelyre Gödöllőn is nagy szükség lesz.” Gödöllő és Vidéke, 1917. november 11.

86 „nem csak minden kért árt megadnak, de úgy felverik az árakat, hogy azt mi gödöllőiek kép-
telenek vagyunk megfizetni” Gödöllő és Vidéke, 1916. augusztus 16.

87 „Jönnek a sáskák – A nyaralás idényének küszöbén rettegve nézünk az elkövetkező sivár 
jövő elébe. A háború előtt még ugyanis kevésbé volt érezhető, hogy a nyaralók a gödöllői 
piacot megdrágították, de a háború folyamán különösen a múlt évben már oly őrületes 
árdrágítást műveletek, hogy községünk lakossága nem bírván velük a versenyt felvenni nem 
volt képes háztartását élelmi cikkekkel ellátni és télire valót eltenni.” Gödöllő és Vidéke, 1918. 
április 18.
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személy nyilatkozott a készleteiről. összesítve azokat a községi főjegy-
ző, kiss ferenc jelentette, hogy az alábbi készletekkel rendelkezett a 
község lakossága.95

búza rozsliszt és 
kétszeres liszt árpa zab búzaliszt bab

28,813 kg 31,686 kg 3,723 kg 2,060 kg 23,288 kg 7,179 kg

A gazdák természetesen igyekeztek védekezni a rekvirálás el-
len például úgy, hogy olyan növényt vetettek, ami nem esett annak 
hatálya alá.96 1916-ban az állam még szelídebben próbálta rávenni a 
termelőket a terménybeszolgáltatásra nevezetesen, ha a megszabott 
határidő előtt adják be terményeiket, a maximált árnál mázsánként 4 
koronával többet kapnak, ha a határidő után, akkor a maximált árnál is 
kevesebbet kapnak 3 koronával.97 A közélelmezési központ rendelete 
alapján 1916. december 15-ig össze kellett írni a háztartásokban meglé-
vő liszt-, cukor-, gabona-, zsír-, kávé-, szalonnakészletek mennyiségét, 
hogy az elosztást minél igazságosabban lehessen megszervezni. ezek 
az eszközök azonban elégtelennek bizonyultak, a gazdák megpróbál-
ták elrejteni készleteiket, így 1918-ban már a földeken, cséplés közben 
rekvirálták a termést. Gödöllőn négy cséplőgép mellett, négy gabona-

95 MNl – PMl iV.427.e/3. számvevőségi iratok

96 Nem termelnek gabonát a kisgazdák, hanem helyette takarmányt és kerti veteményt, ugyan-
is nagyon alacsonyan maximálták a gabona árát, valamint a gabonát már csépléskor rekvirál-
ják. Gödöllő és Vidéke, 1917. október 14.

97 Gödöllő és Vidéke, 1916. szeptember 24.

hez való cukorigényét,90 hiszen a gyümölcsök tartósítása télire olyany-
nyira fontos volt, hogy több erre felhívó cikk is megjelent a lapokban. 
ugyanakkor a cukor csak július 29-én érkezett meg a községbe, amikor 
az idénygyümölcsök jórészt már leértek, ráadásul fejenként 40 dkg-
ban állapítottak meg a kiadható mennyiséget, ami nem elég a befőzés-
hez.91 A fentiekről közölt hír utolsó mondata igen figyelemreméltó, és 
arra a jelenségre utal, hogy az általános élelmiszerhiány és drágaság 
közepette néhány vállalkozó, befektető ki tudta használni a helyzetet, 
és komoly haszonra tett szert. „A vége mindenesetre az lesz, hogy a 
télen majd méreg drágán juthatunk a különböző uj alakulásu konzerv-
gyárak kegyelméből befőttekhez.” 92 

A hadsereg és a hátország együttes élelmezésének megoldására 
elrendelték a rekvirálást is.93 egyre többfajta élelmiszerre, de elsősor-
ban a gabonafélékre és takarmányra terjesztették ki hatályát. 1915 má-
jusában arról értesül a lakosság, hogy nem lesz disznóhús Gödöllőn, 
mert a hatóság rekvirálta a hizlalda kukoricakészletét.94 A rekvirálások-
hoz összeírták a készleteket és megküldték a Hadi termény rt.-nek. 
Az 1915. december 22-én kelt számvevőségi irat szerint Gödöllőn 1.256 

90 Gödöllő és Vidéke, 1917. június 17.

91 Gödöllő és Vidéke, 1917. július 29.

92 Gödöllő és Vidéke, 1917. július 29.

93 Már 1915 februárjában értesül a lakosság arról, hogy miniszteri utasításra a község rekvirálja 
a gabonát, megőrleti és lisztként kiosztja. Gödöllő és Vidéke, 1915. február 28.

94 Gödöllői Hírlap, 1915. május 30.
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gúak is.” 101 A gödöllői királyi kastélyban – hogy jó példával járjanak elől 
– az összes fölösleges réz és bronz tárgyat felajánlották, leszerelték az 
összes rézkilincset is.102 1917 elején a református templom nagyobbik 
harangját vitték el, és a hadvezetőség csak az anyag árát térítette meg, 
majd 1918 elején az orgonasípokat is rekvirálták.103

Az emberek valahogy megpróbáltak a háborús körülmények között 
életben maradni. Az asszonyok, mikor felment a kenyér ára, elkezd-
tek otthon kenyeret dagasztani, és csak süttetni vitték a pékekhez. 
A pékeknek ez bevétel kiesést jelentett, ezért vagy nem sütötték meg 
eléggé, vagy túlsütötték a kenyeret, hogy rábírják az asszonyokat, vá-
sároljanak újból náluk.104 Mikor kialakult a búzaliszthiány, meg kellett 
tanulni kukoricalisztből is kenyeret sütni. különféle könyvek jelentek 
meg, amelyek a háborús viszonyok közt beszerezhető alapanyagokból 
elkészíthető ételek receptjeit közölték.105

Az élelmiszerek beszerzésében komoly szerepe lett a fogyasztási 
szövetkezeteknek, amelyek felmérve a tagság igényeit nagytételben 

101 Gödöllői Hírlap, 1915. október 17.

102 Gödöllői Hírlap, 1915. október 27.

103 Gödöllő és Vidéke, 1918. október 4.

104 Gödöllői Hírlap, 1915. október 10.

105 „A könyvben ismertetett ételek mind, a kormány által meghatározott, most forgalomba hozott 
lisztkeverékből (50% hadiliszt és 50% kukoricaliszt) készíthetők, de készítési módját meg kell 
tanulni. A kenyérnél az eljárás a következő: A lisztet használat előtt le kell forrázni és a burgo-
nyát nyersen kell hozzáadni. A tésztának nem szabad keménynek lenni és szép lassan kell sütni.

 A gyúrott tésztánál ugyanez az eljárás, csak ha kihűlt a leforrázott liszt, gyúrótáblára tesszük 
és még egy kis liszttel és tojással jól meggyúrjuk és úgy használjuk fel.” sACHer G. – HA-
lász s. 1915. 7. p.

átvevő bizottság rekvirálta a fejadagon felül megmaradó részt.98 
Nemcsak az élelmiszert kellett beszolgáltatni, hanem azokat a 

nyersanyagokat is, amikre a hadi- és lőszeriparnak szüksége volt. Már 
1915 őszén megkezdődött a honvédelmi miniszter rendelete alapján 
a háztartásokban használt fémtárgyak rekvirálása. Hivatkozási alap 
az antant azon törekvése volt, hogy elszigetelje a központi hatalma-
kat. „Köztudomású tény az, hogy ellenségeink bizton számítottak arra, 
hogy bennünket és szövetségeseinket a világpiactól elvágva a hábo-
rú folytatásához fontos nyersanyagok, főként a fémek tekintetében 
kiéheztessenek. Ellenségeinket ezen a téren is keserves csalódás éri.” 
A  háztartásokban használatos legkülönbözőbb tárgyakra igényt tar-
tott a hadiipar: „mosó- és főzőüstök, tűzhelybe beépített vízmelegítők, 
csapokkal együtt, fürdőkádak, fazekak, lábasok, egyszerű gyertyatar-
tók, vasalók, sárgaréz láncok, bútorlábak, rézkilincsek, zárpajzsok” …
„Az igénybevétel csupán a vörösrézből és nikkelből és a vörösréz öt-
vözeteiből készült tárgyakra terjed ki” 99. ezzel párhuzamosan maxi-
málták a zománcozott vasedények, öntött vasedények árát, hogy a 
rekvirálás következtében megnőtt kereslet el ne szabadítsa azokat.100

1915 októberében következett a gumi rekvirálása. „Lefoglalják az 
összes gumitömlőket akár régiek, akár újak, a fölösleges és rossz autó-
kerekeket, gumiköpönyegeket, tömörgumikat stb. bármilyen nagysá-

98 Gödöllő és Vidéke, 1918. június 30.

99 Gödöllői Hírlap, 1915. szeptember 26.

100 Gödöllői Hírlap, 1915. szeptember 26.
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mezési Hivatal elnökének felhívására, miszerint kéri az elöljáróságokat, 
hogy jelöljenek ki olyan területeket, ahol a tisztviselők kertgazdaságot 
hozhatnak létre, Gödöllő képviselőtestülete is kijelölte a bolgárker-
tészek volt telephelyét, ahol tisztviselőnként 400 négyszögöles (kb. 
1.400 m2) parcellán termelhettek élelmiszert maguknak.109 közösen 
szerezték be a terményeket, és a csoporton belül, egymás közt osz-
tották el a kertgazdaságokban megtermelt fölösleget is, ha azonban 
valaki vétett a csoport etikája ellen, kizárták belőle.110

A hiány nem csak az élelmiszerre terjedt ki, hanem minden egyéb-
re is: ruhára, cipőre, szappanra, nyersanyagokra. 1917-ben már szinte 
mindenhez csak hosszas procedúra során lehetett hozzájutni. először 
jegyigénylést kellett leadni, majd ha megérkeztek a jegyek, várni kel-
lett az árucikk megérkezésére is, ha az is megérkezett, végeláthatat-
lan sorban állás után vagy jutott az adott cikkből csillagászati áron, 
vagy nem. „Ha az isteni gondviselés jóvoltából Gödöllőn is lesz szap-
panhoz szerencsénk, jó lesz tudni azt is, hogy milyen áron juthatunk  
hozzá.” 111 A bőrhiány miatt már 1916-ban is fatalpú cipőket készítettek,112  
a cipőtalpbőrt központilag utalványozták ki a cipészeknek.113 ugyanígy  

109 Gödöllő és Vidéke, 1917. március 14.

110 Gödöllő és Vidéke, 1918. június 30.

111 Gödöllő és Vidéke, 1917. június 3.

112 Bányay Béla gödöllői lakos olyan fából készült cipőtalpat talált ki, aminek közepén vágás van, 
hogy meg tudjon hajolni járás közben. Gödöllő és Vidéke, 1916. március. 26.

113 Gödöllő és Vidéke, 1917. november 11.

olcsóbban próbálták biztosítani az élelmiszereket és az egyéb hiány-
cikkeket a kiutalásos rendszer bevezetése előtt. A Hangya fogyasztási 
szövetkezet 1915. július 18-án felhívást intézett a lakossághoz, jegyez-
zenek elő lisztet, hogy a szövetkezet biztosítani tudja a szükségletnek 
megfelelő gabonamennyiséget, az előjegyzéskor a vételár egy részét 
előlegként ki kellett fizetni.106 Még aratási időben, amikor az árak a 
legalacsonyabbak, próbálták megvásárolni, lekötni a lisztet. A község 
kereskedelmi életében már korábban is meghatározó szerepet töltött 
be a Gödöllői Hangya szövetkezet, ami éppen a háború kitörésének 
évében ünnepelte fennállásának tizedik évfordulóját, ugyanis 1904-
ben hozták létre Nick ede jószágigazgató kezdeményezésére.107

A háború okozta élelmiszerhiány a legváratlanabbul a bérből élő 
tisztviselői réteget érte, és kezdetben nehezen is alkalmazkodtak a 
megváltozott körülményekhez. „A fix fizetésű tisztviselők ma a szó 
legszorosabb értelmében nyomorognak, és különösen nyomorognak 
az állam tisztviselői, akik mindig valamivel rosszabbul voltak dotálva, 
mint a magánhivatalnokok.” 108 Ahogy azonban egyre beláthatatla-
nabb messzeségbe távolodott a háború vége, ők is próbáltak igazodni 
a mindinkább nehezedő életkörülményekhez. termelői, beszerzési és 
fogyasztói csoportot hoztak létre, hogy érdekeiket jobban tudják ér-
vényesíteni. Az előbbit az tette lehetővé, hogy az országos közélel-

106 Gödöllő és Vidéke, 1918. július 18.

107 Gödöllő és Vidéke, 1914. május 31.

108 Gödöllő és Vidéke, 1916. július 8.
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és tavasszal került sor hadi-
kölcsön-jegyzésre, ennek fo-
lyamata jól nyomon követhe-
tő a helyi sajtóban.117 Az első 
hadikölcsön-jegyzés alkalmá-
val a község: 10.000 korona,  
a Gödöllői takarékpénztár 
110.000 korona, magánsze-
mélyek 190.000 korona ér-
tékben jegyeztek kötvényt. 
ez összesen meghaladja a 
300.000 koronát.118 tekintet-
be véve, hogy Gödöllő társa-
dalmának kétharmad részét 
szegények adták,119 valószínű-
síthető, hogy a magánszemé-
lyek által befizetett 190.000 

117 A hadikölcsön-jegyzéseknek fontos eleme a meggyőzés: az újságokban ennek verbális mód-
ja követhető nyomon, de a cikkek mellett plakátokkal, hirdetményekkel is igyekeztek meg-
nyerni az embereket. A hazafiság mint vezérszólam végig megmarad a cikkekben, ugyanak-
kor a háborúban bekövetkező változások árnyalják a retorikát.

118 Gödöllő és Vidéke, 1914. november 29.

119 „A társadalmi tagozódás egyik jellemző vonása a századfordulóra a proletarizálódás. A mun-
kások, segédmunkások, cselédek közül a keresők száma 1.234 fő volt a 2.257 fős összlétszám-
ból. ez az eltartottakkal együtt 3.687 főt jelentett, ami az összlakosság közel 2/3-át, 62,5 %-át 
tette ki.” fArkAs J. 2014. 166. p.

a szabók is csak a pamutközponton keresztül kaphattak cérnát, és 
megrendelésekkel kellett igazolniuk igényüket. 1918 januárjában pél-
dául 13.808 méter cérnát utaltak ki számukra. Nem 13.800-at vagy 
13.850-et hanem pontosan 13.808 métert. „…az ipartestületnek minden 
méter cérnáról nyilvántartást kell vezetni” 114

A jegyrendszert 1918 novemberében szüntették meg.115

A háború, mint befektetés 
– a gödöllőiek és a hadikölcsönjegyzés

Az első világháború során meg kellett teremteni a hadikiadások alapját, 
ami azért volt nehéz a magyar viszonyokat tekintve, mert a háborús kö-
rülmények miatt külső hitelekre nem vagy csak korlátozott mértékben 
lehetett számítani, a belső hitelezésnek viszont még nem voltak nagy 
hagyományai. A háború belső hitelekkel történő finanszírozásának fel-
tételeit teremtette meg az állami hadikölcsönkötvény rendszere.116 

1914 novemberétől 1918 júniusáig nyolc alkalommal, általában ősszel 

114 Gödöllő és Vidéke, 1918. január 13.

115 Gödöllő és Vidéke, 1918. november 18.

116 A kötvény a hitelfelvétel egyik legismertebb fajtája, hosszú távú kölcsönügylet, ahol a névér-
ték visszafizetéséig az adós félévenként vagy évenként kamatot fizet. A hadikölcsön kötvé-
nyek kamata évi 5,5-6% volt, ami a korábbi évek kamatszintjét jelentősen meghaladta.

kÉP( nincs felirat Járadékkölcsön és Já-
radékkölcsön-belső – Heg. G.)
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nak, egy-egy jegyzés végösszege lehetett nagyobb is. továbbá mivel 
a Járási Hitelbank adatairól van szó, a befizetések nem csak gödöllői-
ektől származhatnak. A befizetések nagyságrendje azonban még így is 
érdekes információval szolgálhat. A viszonyításhoz álljon itt két adat:  
1 kg fehérkenyér ára Gödöllőn 1914 szeptemberében 0,5 korona121 1915 
augusztusában 0,75 korona volt.122

A hatodik hadikölcsön kibocsátásától, 1917 májusától csak a felhívá-
sok terjedelme, ami jóval kisebb, mint a korábbi jegyzések esetében, 
hangneme, ami a lelkesítő ujjongás helyett vádlóvá vagy fenyegetővé 
válik „Aki a hadikölcsönben nem vesz részt tehetsége szerint, az nem 
lelkiismeretes hazafi.” 123 „A hadikölcsön végső jegyzési terminusa már 
közel van, de még mindig akadnak bujkálók és késedelmezők, akik 
nem jegyeztek most sem hadikölcsönre.” 124 ad információkat alapve-
tően arról, hogy a hadikölcsön iránti érdeklődés messze elmarad a 
korábbiaktól. eszerint változik a retorika is. A  gödöllőiek reagálása, 
hadikölcsön jegyzési hajlandósága egyre jobban csökken, ahogy elhú-
zódik a háború. Valószínűleg más okra vezethető vissza a kis összegek 
jegyzőinek és a tíz-, százezreket hadikölcsönbe fektetőknek az elmara-
dása. A kisbefizetők tartalékai kimerülhettek, az egyre emelkedő élel-
miszerárak, növekvő infláció erodálta megtakarításaikat, főleg ezért 

121 Gödöllői Hírlap, 1914. szeptember 26.

122 Gödöllői Hírlap, 1915. augusztus 29.

123 Gödöllő és Vidéke, 1917. november 25.

124 Gödöllő és Vidéke, 1918. július 7.

koronát egy igen szűk réteg jegyezhette, és Gödöllőn is érvényes lehet 
az a jelenség, amit szabó dániel országos szinten állapít meg. „A „kis 
befizetések” azaz az 50 és 1000 korona közöttiek sohasem tették ki 
a jegyzések hat százalékát, az 1000 és 2000 közöttiek soha sem ha-
ladták meg a 10%-ot, a 2000 és 10 000 közöttiek mindig 20% alatt 
maradtak, s a 10 000 korona felettiek mindig a jegyzéseknek legalább 
két harmadára rúgtak, a harmadik hadikölcsönnél már több mint há-
rom negyedére.” 120 A  Gödöllői takarékpénztár későbbi hadikölcsön-
jegyzéseiről nincs adat a sajtóban. A másik pénzintézetben a Járási Hi-
telbankban történt jegyzéseket az ötödik hadikölcsön-jegyzésig lehet 
nyomon követni összegszerűen is a Gödöllő és Vidéke című lapban.

hadikölcsön sorszáma kibocsátás ideje jegyzett összeg

1. 1914 november  60.000 korona*

2. 1915. május  66.000 korona*

3. 1915. október  165.000 korona*

4. 1916. április  99.000 korona**

5. 1916. november  70.000 korona***

* Gödöllő és Vidéke, 1915. november 14.
** Gödöllő és Vidéke, 1916. május 14.
*** Gödöllő és Vidéke, 1916. december 17.

ugyanakkor ezek az adatok nem pontosak, hiszen a jegyzés egy 
időpillanatáig (a cikk, hír közléséig) befizetett összegekről tanúskod-

120 szABÓ d. 2011 141. p.
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egymást érték.” 127 ő lett az egyik motorja a háború első éveiben folyó 
karitatív tevékenységnek is.

A jótékonyság több területen nyilvánult meg a háború során. ezek 
közül a Gödöllőről hadba vonult katonák családjának támogatása, il-
letve a szegénységben élő, a háború idején a nyomornak leginkább 
kitett családok segélyezése volt az egyik terület. ezekben az estekben 
elsősorban a gyerekek felruházásával és étkeztetésével járó terheken 
igyekeztek könnyíteni.

Gödöllőn már az általános mozgósítás hetében népsegítő irodát ál-
lítottak fel a községházán,128 amelynek célja az volt, hogy adományokat 
gyűjtsön, és ezzel azonnali segítségére legyen – az eredeti elképzelés 
szerint az állami segély megérkezéséig – azoknak a családoknak, ahon-
nan bevonult a kenyérkereső, és nem rendelkeztek jövedelemmel. 
A Népsegítő Bizottság elnöke Nick ede udvari tanácsos, a koronaura-
dalom jószágigazgatója volt.

Az 1914. augusztus első hetében megalakult Népsegítő Bizottság-
nak egyszerre kellett megoldani az adományok gyűjtését és elosztá-
sát. Az előbbire hatékony szisztémát dolgoztak ki: a bizottság tagjai 
felosztották egymás közt a község utcáit, és mindenki csak a maga 
területén gyűjtötte az adományokat. ezzel elkerülték azt is, hogy a 
lakosok zaklatásnak vegyék, ha egymásról nem tudva többen többször 

127 fArkAs J. 2014. 180. p.

128 Gödöllői Hírlap, 1914. augusztus 9.

nem jegyeztek kölcsönt. A nagybefizetők viszont a háború elhúzódása 
miatt már kockázatos, nem pedig jól jövedelmező, magas haszonnal 
kecsegtető befektetésként tekintettek a hadikölcsönre, elsősorban 
ezért nem jegyezték.

Az adakozás, mint emberi erény 
 – a helyi lakosság jótékony akciói a háború idején

A községben a jótékonyságnak voltak hagyományai. több szervezet 
is alakult ilyen céllal a századfordulón, hiszen a lakosság jelentős há-
nyada élt szegénységben, szükség volt tehát a karitatív tevékenységre. 
1892-ben Garán dánielné és kapczy Vilmos indítványára megalakult az  
országos fehér-kereszt egylet helyi fiókja.125 Az egyletnek 80 tagja 
volt, főként gödöllői előkelő hölgyek alkották. 1906. június 24-én pe-
dig létre jött a Gödöllői Jótékony Nőegylet Magyar kázmér126 kez-
deményezésére. „Magyar Kázmér élettel töltötte meg az egyletet és 
működését eredményessé is tette azzal, hogy mögötte sikerült felso-
rakoztatnia a helyi társadalmi elit jelentős részét. Kezdeményezései 

125 riPkA f. 1896. 167. p.

126 „Magyar kázmér (1858–1942) a mosonmagyaróvári agrárakadémiát elvégezve Bábolnára ke-
rült, majd a földművelési Minisztériumban a lótenyésztési főosztályon dolgozott. Így került 
kapcsolatba a koronauradalommal és Gödöllővel. itt házat vett és hatékonyan bekapcsoló-
dott a község közéletébe is.” fArkAs J. 2014. 180. p.
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ti tevékenységéről, ami szerint 23 hétköznapon 1779 gyerek étkezett 
az otthonban, egy étkezés költsége 14 fillérbe került gyerekenként.133 
Az otthon vezetősége levelezőirodát is nyitott, ahol írástudó hölgyek 
segítettek az arra rászorulóknak, hogy felvehessék a kapcsolatot a 
fronton, kórházban vagy hadifogságban lévő családtagjaikkal.134 Az új-
ságok közölték azoknak a névsorát, akik pénzbeli vagy természetbeli 
adománnyal hozzájárultak az otthon működtetéséhez. „Sass Jánosné 
egy egész kenyér, Deutsch Sámuelné 20 tojás, 6 korona zsír, nagy 
üveg befőtt, 1 kg sajt, Pásztor Samuné 1 zacskó bab, Lapu András 1 kg 
túró, negyed kg vaj, Kardos Béláné 4 csomó zöldség, 3 tök, 3 csomag 
hagyma.” 135 És így tovább egy teljes hasábon keresztül. Az élelmiszer-
adományok legalább annyira értékesek voltak, mint a pénz, hiszen az 
élelmiszerhiány pár héttel a háború kitörése után már megmutatko-
zott. ezért is nagy jelentőségű például az, hogy a koronauradalom a 
földművelésügyi miniszter engedélyével napi 25 liter tejet biztosított 
a napközinek. illetve szeptember folyamán kapott az otthon 10 mázsa 
burgonyát és 5 mázsa rozst is az uradalomtól.136 Az étkezéseket igény-
be vevők létszáma azonban jócskán megcsappant, amikor megérkez-
tek az állami hadisegélyek, és az otthon vezetősége az étkeztetés költ-
ségeihez napi 20 fillér hozzájárulást kért gyerekenként. októberben 

133 Gödöllői Hírlap, 1914. szeptember 20.

134 Gödöllői Hírlap, 1914. szeptember 27.

135 Gödöllő és Vidéke, 1914. augusztus 30.

136 Gödöllői Hírlap, 1914. szeptember 27.

keresik fel őket. A gyűjtés eredményéről – az adakozók névsorát és az 
adományok összegét publikálva – folyamatosan hírt adott a község két 
hetilapja, a Gödöllői Hírek, valamint a Gödöllő és Vidéke. összeadva 
a gyűjtőíveken szereplő adományokat közel 3000 koronát tesz ki a 
végösszeg két hónap alatt. összehasonlítás végett: 1914 szeptembe-
rében 1 kg búzakenyér 0,5 koronába 5 db kifli 0,2 koronába került.129 
Az adományok kiosztására a községházán jelöltek ki helyiséget, és 
kacvinszky Géza kúriai bírót bízták meg felügyeletével.130

A gyűjtéssel párhuzamosan 1914. augusztus 18-án nappali otthont 
nyitottak meg a hadba vonultak gyerekeinek a helyi óvodában, ennek 
vezetésével stáhl ilona óvónőt bízták meg. Az intézmény felügyeletét 
1915 márciusáig, lemondásáig Magyar kázmér látta el.131 Az első na-
pon 18 gyereket írattak be, a 3. hétre 117 főre nőtt a létszám, ráadásul 
nemcsak a gyerekek kaptak itt élelmet, hanem azok a szegény anyák 
is, akik segítettek a gyerekek gondozásában.132 Az otthon rendtartása 
szerint a gyerekek reggelit, tízórait, ebédet és uzsonnát igényelhet-
tek. Az intézmény reggel 6 és este 6 óra között tartott nyitva. Csak 
az a gyerek kapott reggelit, aki negyed nyolcig beért az otthonba, az 
iskolakötelesek onnan mentek iskolába, a kisebbekre az otthonban 
felügyeltek. szeptember végén a nappali otthon beszámolt négyhe-

129 Gödöllői Hírlap, 1914. szeptember 26.

130 Gödöllői Hírlap, 1914. augusztus 9.

131 Gödöllői Hírlap, 1915. március 14.

132 Gödöllői Hírlap, 1914. augusztus 18.
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A későbbiekben nincs hír az otthon további működéséről a sajtóban. 
„A háború elején felállított napközi otthon tekintettel az élelmiszer ne-
héz beszerzésére és az adakozás gyengeségére megszünt, feloszlott.” 
igazolja feltételezésünket az egyre lanyhuló adakozókedvről a Historia 
domus 1915. december 19-i bejegyzése.141

A háború kitörésekor, az első napokban a Gödöllőn áthaladó, harc-
térre tartó vonatokon utazó katonák élelmiszerrel való ellátása volt a 
jótékonyság másik megnyilvánulási formája. Az első katonavonatokon 
utazókat – a Gödöllői Hírlap a linzi gyalogezred katonáit szállító vonat 
megvendégelését írja le részletesen – olyan bőkezűen látták el étellel, 
itallal, cigarettával, hogy a katonák szinte nem hittek a szemüknek:

„Mikor bekövetkezett az állomásra a vonat, a vágánytest mellett fe-
hérbe öltözött fiatal lányoknak az egész vonat hosszára nyúlt lánca 
fogadta őket. A magyar virág, a piros muskátli volt a kezükben csokor-
nak formálva, zöld levéldísszel, fehér csokrok lóbálóztak a csokrok alján. 
Rózsák. Voltaképpen szivarok, cigaretták és gyufadobozok. Ezek fehér 
papírba bújtatva 40-40 ember számára mérve (mert hát a kocsik felírá-
sa: 40 embernek – 6 lónak.) Minden kocsiba ilyen muskátlis csokor repül.

Kasok állanak mindenik kocsi előtt, a kasokban zsemle szalámival 
bélelve, pogácsa, túrós és lekváros kalács, kenyér pecsenye és sza-
lonna szelettel savanyú ugorka, majd finom nyári körte alma és szilva 

– 40 emberre készítve.”

141 Gödöllői Historia domus 1914–57. 13. p.

csak 40 gyereket láttak el, ami harmada az előző havi létszámnak.137 
1915 februárjában még arról számol be a Gödöllő és Vidéke, hogy ki-
osztották a huszonötezredik adag ételt az otthonban.138 ugyanakkor 
azt a kérést is tolmácsolja ugyanez a lapszám, amit a Népsegítő Bizott-
ság intézett azokhoz a gazdákhoz, akik ősszel felajánlották terményfe-
leslegük egy részét, nevezetesen, hogy teljesítsék vállalásukat, mert 
nagy szükség lenne rá. A működtetés nehézségeit jelzi az is, hogy a 
bizottság úgy döntött, a földművelésügyi miniszter által adományozott 
terményeket csak tavasszal adja át a napközi otthonnak, mert akkor 
lesz rá igazán szükség.139 A Gödöllői Hírek január 31-én megjelent szá-
mából azt is megtudjuk, hogy januárban öten adományoztak valami-
lyen élelmiszert a napközinek, ami elenyészően kevés az augusztus-, 
szeptemberi adományokhoz képest. A Gödöllő és Vidéke augusztus 
30-i számában, 41 adományozóról olvashatunk. A tél előrehaladtával 
az általános élelmiszerhiány közepette a módosabb családok is kezdik 
megismerni a nélkülözést, maguknak is egyre kevesebb a tartalékuk, 
amiből már nem adakoznak olyan szívesen. Az otthon működéséről 
az utolsó információ, amit a Gödöllői Hírekben olvashatunk, hogy le-
mond Magyar kázmér az intézmény irányításáról, és 25 fillérre emelik 
a szolgáltatást igénybe vevő családok hozzájárulásának mértékét.140 

137 Gödöllői Hírlap, 1914. november 8.

138 Gödöllő és Vidéke, 1915. február 7.

139 Gödöllői Hírlap, 1915. január 31.

140 Gödöllői Hírlap, 1915. március 14.
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Az állomásfőnök vállalta, hogy előre értesíti az akcióban résztvevőket 
katonavonat érkezéséről. 70-en jelentkeztek, akik tízes csoportokban 
osztották a teát.145 Az újság csak a kezdeményezésről tudósított, arról 
hogy meddig tartott 1914–15 telén az akció, vagy hogy későbbi teleken 
is szerveztek volna hasonló teaosztást, nincs információ.

A Gödöllőn ápolt sebesült vagy rokkant katonák segítéséről időről 
időre hírt adtak az újságok. ezek közül talán a legmeghatóbb, amikor a 
méhésztelepen elhelyezett vak katonák közül egynek, lakatos lőrincz-
nek kérésére gyűjtöttek adományokat, hogy klarinétot kaphasson.146 
de gyűjtöttek a lábadozó sebesültek számára olvasnivalót, társasjáté-
kokat, hogy a felépülés időszakában el tudják foglalni magukat vala-
milyen tevékenységgel.147 rendeztek jótékonysági estet a Gödöllőre 
beszállásolt 30. gyalogezred pótzászlóaljának elvonulásakor is, a ren-
dezvény bevételét az ezred özvegyei és árvái számára ajánlották fel.148

A jótékonyság újabb területe a községbe menekültként érkezők 
támogatása volt. két hullámban érkeztek menekültek Gödöllőre a hír-
adások szerint. Az első menekülthullámban a felvidékről érkezett 1915. 
április 18-án 60 asszony és gyerek.149 Nem írják, pontosan honnan ér-
keztek, de mivel 1915 márciusában az oroszok újból betörtek a Magyar 

145 Gödöllői Hírlap, 1914. december 6.

146 Gödöllő és Vidéke, 1915. július 11.

147 Gödöllő és Vidéke, 1914. szeptember 27.

148 Gödöllő és Vidéke, 1917. június 17.

149 Gödöllői Hírlap, 1915. április 18.

„A hevenyészve készített statisztika szerint 250 szalámis zsemlye, 
800 pogácsa, 400 kenyér szalonnával és húsfélével, 15 tepsi túrós le-
pény, lekváros és mákos kifli, 40 l savanyú ugorka, 560 kg körte, alma 
és szilva, 3000 szivar és cigarett, virágokon ugyanennyi külön dobálva, 
2000 deci bor és sör, 50 üveg szóda és savanyú víz, cognac, fekete 
kávé és egyéb szesz szállott az osztrák testvér katonák vonatába, vi-
rág csak muskátliból 2000 db, dália, flox stb, még legalább ezernyi.” 142

Azonban nem sokkal az után, hogy elhagyta az első katonavonat 
Gödöllő állomását „villámként pattant ki a hír: 10 perc múlva új kato-
navonat! Huszárok jönnek és a 26-os bakák!

Tíz perc alatt megrohanva és kiürítve a szomszéd trafikot, és két-
száz üveg sör húzódik el az érkező vágány hosszúságában, nagy sie-
téssel csak éppen hogy előkészíthették.” 143

A gödöllőiek buzgalma nem egyedülálló, az ország egész lakosságára 
jellemző, úgyhogy a belügyminiszter rendeletben tiltotta meg, hogy a 
hadba vonuló katonáknak az állomásokon szeszesitalt adjanak, mert a 
töméntelen alkohol veszélyezteti egészségüket és harcképességüket.144

Még egy ilyen akcióról tudósít a Gödöllői Hírlap: egyed lajos ál-
lomásfőnök kezdeményezésére a Népsegítő Bizottság ügyeletet tar-
tott az állomáson, hogy teát osszon a téli hidegben utazó katonáknak. 

142 Gödöllői Hírlap, 1914. augusztus 16.

143 Gödöllői Hírlap, 1914. augusztus 16.

144 A m. kir. belügyminiszter 1914. évi 6281. eln. számú körrendelet valamennyi törvényhatóság 
első tisztviselőjéhez a hadba vonuló katonák részére – vasúti állomásokon – szeszes italok 
adományozásának eltiltásáról (1914. augusztus 23.) szABÓ d. 2009. 108–109. pp.
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lódott az aranyat – vasért mozgalomba, egyben felkéri annak gödöllői 
szervezésére. Az újság közvetíti kapczy Vilmosné kérését is, miszerint 
akik be akarnak kapcsolódni az akcióba, információkért a kossuth la-
jos utca 23. szám alatt keressék fel.155 

1914 szeptemberében a megyés püspök rendeletet adott ki, ami-
vel a női kézimunka tanítás tanmenetét hatályon kívül helyezi, és arra 
ad utasítást, hogy az összes iskolákban a növendékek a katonáknak 
szükséges téli ruhaneműt kössék, horgolják, készítsék.156 ez történt a 
gödöllői iskolákban is, a polgári leányiskola 80 db hósapkát, 8 db uj-
jast, 22 pár érmelegítőt, 2 db érmelegítőt kötött a katonák részére 1914 
októberében.157

különösen a háború kezdetén, illetve első két évében nagy lelke-
sedés, figyelem és adakozó kedv jellemzi a karitatív akciókat. A háború 

155 Gödöllői Hírlap, 1914. augusztus 30.

156 Gödöllői Hírlap, 1914. szeptember 27.

157 Gödöllő és Vidéke, 1914. október 25.

kÉP (Nincs felirat – Gyűrűk Pro Patria, ferencz- Hegedűs G. fotói)

királyság területére, és március 22-én Pržemysl erődje orosz kézre 
került, feltételezhető, hogy az észak-keleti hadszíntér településeiről 
menekültek el az ott élő magyarok.

A második menekülthullám 1916-ban vándorolt az ország belsejébe 
erdélyből.150 Huszonöt család,151 összesen 166 fő152 érkezett Gödöllőre, 
többnyire állami és megyei tisztviselők. A Népsegélyező Bizottság ösz-
szeírta az üres és felajánlott lakásokat, és az állami segélyen túli anyagi 
segítséget is nyújtott a rászorulóknak. Az erdélyiek számára rendezett 
gyűjtés során 938 korona 59 fillér gyűlt össze.153

Mindkét esetben a menekültek többsége hazatelepült, amint a 
hadi helyzet megengedte.

ezeken a jótékonysági tevékenységeken túl a fronton harcolókat 
segítő országos akciókba is bekapcsolódtak a község lakosai. Az 1914. 
augusztus 30-i Gödöllői Hírlap például azt a hírt közli, hogy gróf ráday 
Gedeon főispán meleg hangú levéllel és az Auguszta-alap által küldött 
25 vasgyűrűvel154 köszönte meg kapczy Vilmosnénak, hogy bekapcso-

150 A román csapatok 1916. augusztus 27-én éjszaka betörtek erdélybe az összes szoroson 
keresztül. A  székelyföld és szász vidékek lakói tömegestül menekültek el lakóhelyükről, 
élénken élt még ugyanis az 1848–49-es szabadságharc során elkövetett román vérengzések 
emléke.

151 Gödöllő és Vidéke, 1916. szeptember 10.

152 Gödöllő és Vidéke, 1916. szeptember 16.

153 Gödöllő és Vidéke, 1916. szeptember 16.

154 Az Auguszta-alap 1914. augusztus 11-én tette közzé felhívását, amely arra kérte a lakosságot, 
hogy ékszereiket ajánlja fel a hadsereg számára, cserébe „Pro Patria 1914” feliratú vasgyűrű-
ket adtak. Az Auguszta-gyűrűket törvény védte, ékszerészek maguk nem készíthették, csak 
az egylettől lehetett beszerezni. záVodi sz. 2011. 29. p.
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Őriné nagy Cecília: 

„…míg az erők viszik a sűrített gyűlölet 
terhét a borjúbőrben” 1 

A GÖDÖLLŐI MŰVÉSZTELEP 
ÉS AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ

A gödöllői művésztelep létrejöttét körösfői-kriesch Aladár Gödöllőre 
költözésének időpontjához, 1901-hez kötjük, a művésztelep működé-
sének végét a művész halálának időpontjához, 1920-hoz kapcsoljuk. 
ezek az időpont meghatározások a művészettörténet kutatás és mű-
vészettörténet írás kényszerű feladatai, és egy kutatást végző csoport 
megegyezésének köszönhetőek.2 

ismert tény, hogy az első világháború kitörése alapjaiban rendí-
tette meg a művésztelep működését. A  gödöllői műhelyeket fiatal 
emberek, az országos Magyar királyi iparművészeti iskola ösztön-

1 Nagy sándor levele koronghi lippich elekhez, dátum nélkül. oszk kézirattár 1927/37.68.
 Az első világháborúban a katonák hátizsákját borjúbőrből készítették. A katonai szleng a háti-

zsákot csak borjúnak nevezte. ez a kifejezés még a második világháborúban is használatos volt.

2 A legutóbbi nagyobb kutatás, amely Gellér katalin vezetésével folyt, a művésztelep megala-
kulásának 100. évfordulóját előzte meg. ekkor fektettük le ezeket az időpontokat. 

elhúzódásával azonban jól érzékelhetően gyérülnek a gyűjtésekről, jó-
tékonysági rendezvényekről szóló híradások. Míg 1914-ben nincs olyan 
lapszám, amelyben valamilyen formában ne tudósítanának a jótékony-
ság különböző megnyilvánulásairól, helyi kezdeményezésekről, addig 
1917–18-ban már jobbára csak az országos szervezetek felhívásai jelen-
nek meg az újságokban. Mutatja ez azt, hogyan merültek ki a családok 
anyagi és lelki tartalékai az elhúzódó nélkülözés, hadiállapot során.

*

„…Hős az, aki itthon becsületesen élni tud.” idézi tanulmányának címé-
ben rőczei lívia az egyik korabeli Pest megyei lap újságíróját. találób-
ban nem is lehetne kifejezni, mekkora erő, emberi tartás kellett ahhoz, 
hogy az otthon maradottak is helyt tudjanak állni az első világháború 
emberpróbáló éveiben.
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cában és zichy istván is beköltözött Budapestre, ahol baráti-rokoni 
kapcsolatait folyamatosan ápolta. Budapestre költözött rózsaffy de-
zső és frecskay endre is.

Gödöllőn maradtak körösfői-krieschék, Nagy sándorék, remsey 
Jenő és felesége frey Vilma, valamint raáb ervin főhadnagy5 és fele-
sége Bethlen Mária grófnő, aki az 1914-es év elején fiatalon, 45 évesen 
meghalt. ugyanebben az évben, még a háború kitörése előtt halt meg 
Juhász árpád is tüdőbajban, 50 évesen.

A háború kitörése után bevonult gróf zichy istván, és a fiatal gödöl-
lői tanítványok, ortner ferenc és szendrői dezső elestek a háború-
ban.6 A művésztelep fiatal lelkes francia származású művésze Charles 
de fontenay, a magyarországi francia konzul fia, a háború kitörése 
előtt elhagyta Magyarországot, hazájában besorozták katonának és a 
háború második vagy harmadik hónapjában esett el, miután hősiessé-
géért többször is kitüntették.7

Már a háború legelején, 1914. augusztus 30-án kelt levelében gon-
dolt a művésztelep vezetője körösfői-kriesch Aladár a harcoló ka-
tonákra: „…cselekedni kell, megpróbálom az iskolában belül és kívül  
[…rendszeresen] meleg hasvédő mellényeket s egyéb melegítőt szö-

5 GellÉr k. – keserü k. 1987. 218. p.

6 Magyar iparművészet, 1915. 187. p. Hírt ad tíz végzett növendéke haláláról, itt olvashatjuk a 
fiatal gödöllői művészek nevét is.

7 zichy istván naplója. Gödöllői Városi Múzeum A. 92.18.1. 141. p.

díjas hallgatói látogatták, akiket a háború hadi szolgálatba szólított. 
A művésztelep külföldi tagjai hazatelepültek. A szövőműhely legfon-
tosabb alkotója, a franciaországból családjával együtt idetelepedett 
Belmonte leo 1914 májusában egy rokoni levél hatására összecsoma-
golt és családjával visszatért franciaországba.3 őt annak idején a pá-
rizsi Julian Akadémián ismerte meg Nagy sándor és körösfői-kriesch 
Aladár, és miután a Manufacture des Gobelines-t elvégezte, a szövés 
mestereként hívták Gödöllőre. „Alig porlottak el az országúton Buda-
pest felé, még itt érte felkavart porukat a véres kardot körülhordozó 
halállovas, és hozta az általános mozgósítás hírét.” – írja róluk Nagy 
sándor visszaemlékezésében.4 de ezt megelőzően is többen elköl-
töztek Gödöllőről: Juhász árpádék olcsóbb lakásba Pécelre, Mihály 
rezső és Boér lenke házasságkötésük után Budapestre. undi Carla 
és sidló ferenc műteremlakást kaptak Budapesten, a százados ut-

3 zichy istván naplójában egy évvel a világháború kitörése előtti időt jelöli meg, eszerint 
Belmonte leo mindent eladott és franciaországba költözött azzal, hogy ilyen szomorú jö-
vőjű országban nem marad (zichy istván naplója. Gödöllői Városi Múzeum A. 92.18.1. 121.p.) 
körösfői-kriesch Aladár koronghi lippich eleknek írt levelében 1914. május 30-án Belmonte 
leo utolsó itt szövött gobelinjének iparművészeti Múzeumbeli bemutatására invitálja ba-
rátját, mert „mint tudod itt hagy bennünket: ez a búcsúzója.” körösfői-kriesch Aladár levele 
koronghi lippich elekhez, Gödöllő, 1914. május 30. oszk kézirattár 1927/37.155.

 Nagy sándor így emlékezik vissza Belmonte leo távozására: „1913 késő őszén Párizsból visz-
szajövet a francia-német határon annyi katona volt összevonva mindkét részről, hogy már 
akkor, ha ráeszmélek, meg kellett volna látnom az elkövetkezendő rosszat. Belmonte-né 
Margit unokafivérétől, aki Nancyban egy pneumatique-gyárban volt mérnök, már megkapta 
a figyelmeztető levelet. A hadigyárosok tenyere már viszketett. …egyszer aztán több fővá-
rosi lap is hozta az erdő utcai „eladó ház” hirdetését. Minket elég kellemetlenül érintett, 
mert a mi telkünkön építkeztek.” NAGY s. 2005. 162. p.

4 NAGY s. 2005. 163. p., 164. p.
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kötöttek.10 A  rokkantak iparművészeti képzésére, amelyet minden-
képpen az ipari szakoktatás kereteiben kell megvalósítani a Magyar 
iparművészet mint legégetőbb társadalmi kérdésre hívja fel a figyel-
met.11 Így kapcsolódott be a képzésbe a gödöllői szövőműhely is mint 
az országos Magyar királyi iparművészeti iskola tanműhelye. A rok-
kantak képzése megélhetésük és lelkiviláguk rendbehozatala szem-
pontjából is fontosnak ítéltetett. Az oktatás célját a szaklapban ily 
módon fogalmazták meg: „Szükség van rád, mert az a kosár, kefe, já-
ték, bádogkanna, cipő, ruha, melyet csinálsz, a békés társadalomnak 
eleven szükséglete, tenéked magadnak kenyérkereseted és léted 

10 körösfői-kriesch az országos Magyar királyi iparművészeti iskola Évkönyvében arról szá-
molt be, hogy csökkentett létszámmal ugyan, de dolgozik a szövőműhely, ekkor is elkészült 
95 munka: 55 csomózott szőnyeg, 33 torontáli szövés, 3 szumák és 4 gobelin. Az eladás-
ból befolyt összeg 6.800 korona volt. fonalak saját festésben növényi festékkel készültek. 
A munkát akadályozta az anyag drágasága. Hósapkák kötéséhez női iskolának 2.025 kg gyap-
júfonalat közvetített a szövőiskola, és részt vett a vak katonák oktatásában. Nádler róbert 
(szerk.): Az országos Magyar királyi iparművészeti iskola Évkönyvei, 1914–1915. 76. p., 77. p. és 

„A rendes üzem, 20 munkásleány helyett az iskolának csak 8 dolgozó növendéke volt, akik 
jórészt megrendelések után dolgoztak. Az iskola – 2 év óta – mióta vezetőnője frey rózsa 
künn járt svéd- és Norvégországban, hogy a fonalfestést megtanulja, maga festi fonalait 
növényi festékkel. ez most a háború alatt kétszeresen fontos, mert jelenleg egész Magyar-
országon nem festethetné fonalait.” … „A múlt nyáron az isk. vezetője frey rózsa a Gödöllői 

– Méhészeti Gazdaságban elhelyezett vak katonákat tanította szövésre és csomózásra és 
ott szép eredményeket ért el. Jelenleg is számukra a fonalat a M. kir. rokkantügyi Hivatal 
vak katonák intézete az iskolával festeti. Az iskola részt vett a san-franciskói világkiállításon, 
az iparművészeti társulat kiállításain és a legutóbbi stockholmi iparművészeti kiállításon.” 
Nádler róbert (szerk.): Az országos Magyar királyi iparművészeti iskola Évkönyvei, 1915–16. 
29–30. pp. A  következő tanévben csak 5 leány dolgozott a gödöllői műhelyben és óriási 
anyaghiányra panaszkodik a műhely vezetője, körösfői-kriesch Aladár. Nem tudnak eleget 
tenni a megrendeléseknek. Nádler róbert (szerk.): Az országos Magyar királyi iparművé-
szeti iskola Évkönyvei, 1916–17. 15–16. pp.

11 Magyar iparművészet, 1916. 157. p. rokkantak és az iparművészet

vetni katonáink számára a semminél a kevés is több!” 8 ugyanezzel 
a gondolattal találkozunk a gödöllői helyi sajtóban is. 1914. szeptem-
ber 6-án olvashatjuk a Gödöllői Hírlapban: „Óvjuk katonáinkat a 
meghüléstől. K. Kriesch Aladár festőművész praktikus és nagyon 
meleg has és melltakaró mintákat hozott Gödöllőre, melyeket akár 
pamutból akár flanellből lehet készíteni. Hölgyeinknek kik katonáink 
részére ilyeneket akarnak készíteni, a készítés módját és a mintát a gö-
döllői szövőiskolában (Erdő utca) készséggel megmutatják s ugyanott 
lehet anyagot is kapni (flanellt, pamutot) gyári árban. Gödöllő nemes 
szivű asszonyai és leányai kéretnekfel erre a munkára, sok harcosunk 
egészségét sőt életét menthetik meg ezzel is.” 9

Az országos Magyar királyi iparművészeti iskola a háború alatt, 
1914–15-ben és 1915–16-ban megjelent Értesítőiben olvashatjuk, hogy 
csökkentett létszámmal ugyan, de dolgozik a szövőiskola. körösfői-
-kriesch Aladár felsorolja az elkészült szőnyegeket, és beszámol 
arról, hogy frey rózsa a háborúban megvakult katonákat tanít szö-
vésre és csomózásra, akik a Gödöllő Méhészeti Gazdaságában van-
nak elhelyezve. Jelenleg számukra a fonalat a M. kir. rokkantügyi 
Hivatal Vak katonák intézete az iskolával festeti. festési szolgálta-
tást látott még el az iskola egy női iskola részére, ahol hósapkákat  

8 körösfői-kriesch Aladár levele koronghi lippich elekhez, Gödöllő, 1914. augusztus 30. oszk 
kézirattár 1927/37.156.

9 Gödöllői Hírlap, 1914. szeptember 6.

9392



években, sokkal nagyobb számmal fognak munkaalkalomhoz jutni … 
ez pedig nemcsak az általános társadalomfejlődés szempontjából, de 
az iparművészet speciális jellegét tekintve is örvendetes”. A  magyar 
nőművészek között lesznai Anna és Berény róbertné mellett Nagy 
sándorné és undi Mariska nevét sorolja fel a szerző.15 Még további 
lelkesítő cikket is olvashatunk: „A csatatéren már megnyerték a né-
metek a háborút. A  történelem alighanem úgy fogja lapjain elköny-
velni győzelmeiket, mint a legnagyszerűbb iskolázottságú nemzetét, 
amelyben a férfiak tudatosan haltak meg azért, hogy otthon bántás 
ne érje az asszonyt, a serdülő gyermeket és azokat a bútorokat, me-
lyekhez egy élet tisztasága tapad.” 16 ebben az írásban is a háború 
utáni építészeti és iparművészeti fellendülésről mint pozitív hatásról 
olvashatunk. Nagy sándor 1914-ben nem az iparművészet fellendülé-
séről ír a szaklapban megjelent Háború és Művészet című cikkében, 
hanem „Minden nap egy évszázad előttünk. A nyugalom, az alkotás 
elenyészett, ismeretlen fogalmak.” A  háború várható lelkesítő ered-
ményeinek felsorolása helyett: „Nem az alkotás vágy, hanem az újra-
alkotás romboló dühe rázza az egész világot.” Majd a jövőt illetően így 
fogalmaz: „Mert a lelkekben a háború sokkalta nagyobb sebeket fog 
ütni, mint a testen.” 17 Az írás külön érdekessége, hogy megjelenhetett 
a háború kezdetén a szakfolyóirat vezércikkében.

15 Magyar iparművészet, 1915. 150–151. pp. A nők a világháború és az iparművészet

16 Magyar iparművészet, 1915. 165–167. pp. Nádai Pál: Mit várhat az iparművészet a háborútól?

17 Magyar iparművészet, 1914. 181–182. pp. Nagy sándor: Háború és Művészet

joga – így szól hozzá az első munka, mely az asztalán készen áll.” 12 
Az idézet összecseng a gödöllőieknek azzal az elméletével, miszerint 
az alkotás és a jól végzett munka öröm, még így is, hogy szomorú sor-
sú emberek életén kívántak vele könnyíteni. A képzésre példaként 
egy berlini iskolát említ meg a cikk szerzője.13

Az iparművészeti szakfolyóirat a háború első időszakában lelkesít, 
az iparművészet fellendülését elősegítő tényezőként mutatja be a 
háborút: „Csodálatosan megtelt lélekkel lendült a magyar és német 
katona harcba; nemes érdekeiért szörnyű az erőkifejtése, de erőforrá-
sa oly nemes erkölcsi helyekről ered, hogy e forrásban minden kime-
rültségét is lefürdi és csak mint nagyobb ember kerül ki a próbából s 
majd pihenése is egészségesebb lesz. Megvédett otthonának, egész 
élet-berendezésének szeretete épp úgy fog nőni, mint annak az ipari 
erőkifejtésnek megbecsülése, mellyel hősi erejét oly sikeresen támo-
gathatta. Az erő ily további hathatósabb kultuszával az iparművészet 
is még őszintébb lesz; a békének, a jól megszolgált és majd olyan jól-
eső békének hathatósabb szeretetével pedig a fényűzési kedv is föl-
éled és üdébbé s összhangosabbá válik.” 14 A szakfolyóirat szerint van 
„még egy olyan hatása a világháborúnak, mely az eszmék fejlődését 
megérleli” ez pedig a nőmozgalmak szempontjából jelent majd előre 
lépést, hiszen „kétségtelen, hogy a nők, kivált a háborút követő első 

12 uo. 

13 uo.

14 Magyar iparművészet, 1915. 274. p. kőszegi lászló: Az iparművészet mélyebb megértése és a háború
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vek esetében elsősorban a dokumentatív értékre helyzeték a hang-
súlyt, és az elkészült műveket egy bécsi gyűjteményben helyezték el.22 
A remsey család tulajdonában van egy nyomat erdélyi menekültek iii. 
címen23, amelyen a sajtóhadiszállás: zensuiert und genehmingt vom 
Aok – krieGsPresse QuArtier pecsétje látható. A háború alatt 
készült két nagyméretű olajfestmény, amelyeket szintén mint hadifestő 
készített remsey Jenő. A Honvéd24 című képet a családi hagyomány 

22 remsey zoltánnak írott átvételi elismervényen: Bildersammelstelle des k.u.k. kriegspresse-
quartiers, Wien i, schillerplatz 3. Gödöllő Városi Múzeum td. 88. 545.1-2.

23 remsey Jenő: erdélyi menekültek iii., 1916. nyomat, ceruza, papír, 366 x 472 mm. j.j.l. 916 mon. 
hátoldalán német nyelvű pecsét: zensuriert und genehmingt vom Aok – krieGsPresse 
QuArtier, magántulajdon

24 remsey Jenő: Honvéd, 1916. olaj, vászon, 179,5 x 133 cm. j.j.l. mon. 1916. hátul: mon. A.d. 1916. 
magántulajdon 

A magyar művészeti életben a gödöllői művészek nevével a háború 
alatt is találkozunk, hiszen ekkor készül körösfői-kriesch Aladár fres-
kója a színművészeti főiskola egressy termébe, és a Váci örökimádás 
kápolna mennyezetfestése (1916). Nagy sándor és körösfői-kriesch 
Aladár folyamatosan készítik a temesvári papnevelde freskóját és 
üvegfestményeit. körösfői-kriesch Aladár 1917-ben készíti a Mester ut-
cai felsőkereskedelmi iskola freskódíszítését, és 1918-ban a budapesti 
központi Papneveldébe A jó pásztor című üvegfestményét.

Az 1918-as szófiai iparművészeti kiállításról írva szécsény ferenc18 
megemlíti undi Mariska, ferenczy Noémi, lakatos Artúr, Vesztóczy és 
Wigand gobelinjeit, emellett a gödöllői textilműhelyt és az iparrajzis-
kola szőnyegeit.

A Gödöllőn élő fiatal művészek: remsey Jenő és remsey zoltán 
szerepeltek 1914-ben, Budapesten a Céhbeliek i. kiállításán, és ered-
ményesen mutatkoztak be a kÉVe19 müncheni vendégkiállításán.

A remsey fivéreket a háború kitörésekor besorozták katonának, 
remsey Jenő az orosz frontra került, zoltán az olasz fronton teljesített 
szolgálatot, isonzónál. remsey Jenő utász sorkatonaként vonult be, 
majd hadifestőként működött az 1914. augusztus 7-én megalakított20 
sajtóhadiszálláson (kriegspressequariter).21 A  hadifestőktől kért mű-

18 Magyar iparművészet, 1918. 106. p. iparművészeti kiállításunk szófiában

19 Magyar képzőművészek és iparművészek egyesülete. 

20 CsákVárYNÉ k. GY. 2004. 243. p. 

21 G. MerVA M. 2010. 12. p. 

remsey Jenő: erdélyi menekültek iii., 1916.  
Fotó: Hegedűs Gábor

Jenő: Honvéd, 1916.  
Fotó: Hegedűs Gábor
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került a harctérre, majd ő is hadifestő lett. A Gödöllői Városi Múze-
um történeti dokumentumtára őriz két német nyelvű levelet29 a k.u.k. 
kriegspressequartiers-től mint feladótól, amelyben kriegsmaler, azaz 
hadifestő megszólítással illetik a művészt. Az egyik levélben egy iga-
zolás áll arról, hogy remsey zoltán két olajfestményt kötelező leadás-
ként átadott a sajtóhadiszállás képgyűjteményébe 1918. október 5-én. 
ezen képek hollétéről nincs adatunk. A másik, 1918. szeptember 2-án 
kelt levélben a művészt értesítették arról, hogy a kÉVe közbenjárásá-
nak köszönhetően folyó év november 10-ig folytathatja mint hadifestő 

29 két német nyelvű levél remsey zoltán részére. Wien, 1918. szeptember 2. és Wien, 1918. 
október 5. keltezéssel. Gödöllő Városi Múzeum td. 88. 545. 1-2.

szerint a háború után a bécsi múzeum visszaadta, így került a család 
tulajdonába. Valószínűsíthető, hogy a kárpáti őrszem című festménye 
a mai napig is egy bécsi múzeum tulajdonában van.25 kÉP-1-2

remsey Jenő irodalmi munkássága sem elhanyagolható. 1916-ban 
írta meg „Az eszeveszettek” című misztériumjátékát, amelyet az első vi-
lágháborúban látott öldöklés, pusztítás borzalmai hívtak életre.26 1931-
ben hosszabb írást olvashatunk a műről a helyi sajtóban.27 A szerző,  
 dr. B. á. így jellemzi remsey Jenő művészetét: „Mintha annyi lebír-
hatatlan erő emésztené a mindennapin felülemelkedő eszmevilágát, 
hogy egy művészi forma, a festészet, nem volna elegendő annak köz-
lésére. Igy jelenik meg „Az eszeveszettek”, mint a lobogó szenvedély-
nek a gátai nem ismerő, fékezhetetlen ősi ösztönöknek drámai formá-
ban való megtestesülése, amely szenvedély az emberszeretet tisztító 
tüzében megnemesedik és desztillálódik, mert lemarad belőle mindaz 
a salak, amit az emberi gonoszság, együgyüség, önzés, hiúság mar a 
tiszta emberlelkekbe.” 28

remsey zoltánt külön is meg kell említeni a gödöllői művésztelep 
első világháború alatti tevékenységének ismertetésekor. 1893-ban 
született, bátyja után érkezett 1913-ban Gödöllőre. fiatalon, 21 évesen 

25 remsey András szóbeli közlése alapján a bécsi Hadtörténeti Múzeumban, bécsi Heeres-
museumban (Heeresgeschichtliches Museum) van. Valamint: G. MerVA M. 2010. 12. p.

26 G. MerVA M. 2010. 27. p. és G. MerVA M. 2013. 173. p.

27 Gödöllői Hírlap 1931. október 25. és dr. B. á.: Az eszeveszettek. Mysterium 4 felvonásban. 
Írta: remsey Jenő

28 uo.

két német nyelvű levél 
remsey zoltán részére, 
1918.
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A hadifestői szolgálat a magyar művészek nagy részének biztosí-
tott lehetőséget arra, hogy ne kelljen a fronton katonaként harcolniuk. 
Nagy sándor is foglalkozott a harctéri rajzolás gondolatával – miután 
56 éves korig emelték a hadkötelesség korhatárát, és így hadkötelessé 
vált -, de úgy látta, hogy ott csak riportokat rajzolnak, amit nem tar-
tott a maga számára megfelelőnek. 1915 novemberében kelt levelében 
elképzelhetőnek tartotta, hogy a ludovika kápolnájának üvegfestmé-
nyeit készíti el a hadiszolgálat teljesítéseként.32 1918-ban olvashatunk 
egy felterjesztést az iparművészeti társulat részéről a Magyar ipar-
művészetben,33 amelyben a sajtóhadiszállás által elvárt propagandá-
tól határolja el magát, vagyis attól, hogy „a jövő nemzedék hazafias 
érzéseit egyes ipari tárgyaknak, a képeskönyveknek és a gyermekjá-
ték-iparnak háborús motívumokkal való gazdagításával fokozza. Ezért 
kívánja a sajtóhadiszállás, hogy iparművészeink tervezzenek és készít-
senek olyan emléktárgyakat és gyermekjátékokat, rajzoljanak képes-
könyvek részére olyan illusztrációkat, melyek katonáink önfeláldozó, 
dicső tetteit érzékeltenék vagy legalább is a háborúhoz kapcsolódó 
szimbolumokat tüntessenek fel.” 34 Az illetékes minisztériumokhoz inté-

32 Nagy sándor levele koronghi lippich elekhez, Gödöllő, 1915. november 3. oszk kézirattár 
1927/37. 76. Nagy sándort 1915. március elején felmentették a katonai szolgálat alól. körösfői-

-kriesch Aladár levele koronghi lippich elekhez, Gödöllő, 1916. március 5. oszk kézirattár 
1927/37.168.

33 Magyar iparművészet, 1918. 46. p. iparművészetünk háborús szerepe. részletek egy felter-
jesztésből

34 uo.

az otthoni munkát. kérik továbbá, hogy legközelebb ilyen irányú kéré-
sét időben juttassa el a feljebbvalójának, hogy ne kelljen a parancs-
nokságnak felborítania a már kész kirándulási tervet. tehát a harcté-
ren készült vázlatok kifejtésére volt alkalma a hadifestőknek otthoni  
tevékenységre is.30 kÉP-3a, 3b

A Gödöllői Városi Múzeum őriz egy ceruzarajzot, amelyen remsey 
zoltán három ülő katonát ábrázol, akik varrogatva beszélgetnek a tá-
borban31. A sajtóhadiszállás elvárta a hadifestőktől a dokumentatív jel-
leg mellett, hogy ábrázolásaikban ne csak a háború szörnyűségeit jele-
nítsék meg. remsey zoltán ezen a rajzon a svejk történetek hangulatát 
idézi, amelyek szintén az első világháború idején játszódnak. kÉP-4

30 köszönöm őri ágnesnek a német nyelvű levelek magyarra fordítását.

31 remsey zoltán: katonák, 1916. j.j.l. remsey zoltán, 1916. ceruza, papír, 220 x 300 mm, Gödöl-
lői Városi Múzeum, ltsz: 88.5.

remsey zoltán: katonák, 1916. 
fotó: Hegedűs Gábor
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Monarchia hadserege mintegy 360 kilométerrel keletre tolta a frontot. 
A  lembergi hadikiállítás építésének parancsnoka Medgyaszay istván, 
magyar királyi mérnök hadnagy37, a gödöllői művésztelep fiatal építé-
sze, a gödöllői műteremházak tervezője volt.

A hadsereg dicsőségét hirdető reprezentatív épületegyüttes desz-
kából, gerendából, kátránypapírból és félbehasított nyírfarönkökből 
készült. A  kiállítás egy eddig még nem azonosított lembergi parkban 
állt, ideiglenes építmények alkották, amelyeket fényképekről ismerünk. 
A kiállítás főépületének felirata: „Oszthatatlan és elválaszthatatlan”, fe-
lette az osztrák és a magyar címerrel a Monarchia népeinek egységét 
hirdette. A kiállításon a látogatóknak a háborús pusztítást, a frontéletet 
és az újjáépítést mutatták be. 1916-ban a kiállítást Budapestre helyezték 
át, majd 1917–18-ban szintén Medgyaszay istván mérnöki vezetésével 

37 PotzNer f. 2004. 131. p.

zett beadványban olvasható, hogy a békére vágyó időszakban, a tár-
sulat tagjai más módját választanák a magyar katona dicsőítésének, és 
aggasztónak tartják azt, hogy a háborús jeleneteket a gyermeklélekbe 
ültessék: ”A képeskönyv, a képívek, a társasjátékok és egyéb a gyer-
mekeknek szánt szórakoztató eszközök egyaránt fontos és hatásos 
eszközei a művészi érzék, a választékos ízlés és nemes érzések fejlesz-
tésének; legyenek, maradjanak is ezek. Ápolhatják a hazaszeretetet s 
történelmünk nagyjai iránt való tiszteletet, anélkül hogy öldöklő har-
cok realisztikus képeit kellene szemléltetniök. A háborúval vonatkozás-
ban álló földrajzi, népismei képek, úgyszintén az áldozatkészségből, 
emberszeretetből, részvétből és egyéb nemes érzésből fakadó, ide 
kapcsolódó cselekmények és jelenetek, szimbolumok bemutatása egy-
aránt szolgálhatják a sajtóhadiszállás, a pedagógia és ethika céljait. 
Ezért össze kellene egyeztetni a katonai felfogást a lélek nemesíté-
sére irányuló nevelési elvekkel.” 35 továbbá a felterjesztés biztosítja az 
illetékes hivatalt arról, hogy egy ilyen szellemiségű pályázat esetén, az 
iparművészek készséggel állnak rendelkezésre, és a majdani vásárló 
közönség is szívesebben fogadja az ilyen üzenettel bíró alkotásokat.36

egy 1916. április 28-i parancs elrendeli a császári és királyi 2. hadse-
reg lembergi kiállításának megépítését. A kiállítás az 1915. május 2-ával 
kezdődő támadás győzelmét volt hivatott hirdetni, melynek révén a 

35 uo.

36 uo.

Medgyaszay istván:  
A lembergi hadikiállítás 
főépülete, 1916 
A fotó a Medgyaszay  

– posztumusz Ybl díjas – 

építőművész családi emlékhely 

tulajdona

103102



nem földesurát, jóltevőjét vesztette el. Siratja őt a pagony, erdő, mező, 
minden fűszál, de főkép szerető 
népe, aki atyai gondoskodásá-
nak és szive szeretetének annyi 
megnyilvánulásában részesült.” 41 
iV. károly koronázásán, Magyar-
ország legjelesebb festői között, 
Nagy sándor is jelen volt. ottlé-
téről leveleiben is olvashatunk, 
és ismerünk vázlatokat és egy 
olajképet, amelyek a koronázás-
hoz köthetőek.42 kÉP 6-7

körösfői-kriesch Aladár 1918-ban vonult hadba. Hírt adott erről 
a helyi sajtó, és ismerjük a mester Harctéri naplóját is.43 körösfői-
kriesch ekkor, 1918 tavaszán, 54 éves volt. lánya kriesch Margit, aki 

41 Gödöllői és Vidéke, 1916. november 25.

42 – Nagy sándor: „károly koronázásáról mágnásnők érkeznek” 1916. j.b.f. Ns, hátul felirat: 
lehocsinszky sándornak hálás köszönettel Nagy sándor, 1928. olaj, fa, 33 x 21,5 cm, széles 
kerettel. Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: 98.1.

 – Nagy sándor: Vázlatlap koronázási jelenettel. 1916. tus, toll, akvarell, papír, 227 x 305 mm, 
Nagy sándor ház, ltsz: M. 389.

 – Nagy sándor: károly koronázása. zita és eszterházy belépnek, 1916. tus, toll, papír, 155 x 212 mm, 
Nagy sándor ház, ltsz: 388.

 – Nagy sándor: Vázlat a koronázásról. 1916. pasztell kréta, fekete papíron, Nagy sándor ház, 
ltsz: 390.

43 Gödöllő és Vidéke, 1918. március 24. „kriesch Aladár a harctéren. körösfői-kriesch Aladár 
festőművész, mint hadifestő, e héten az olasz harctérre utazott.” GellÉr k. – keserü k. 
1987. 221–222. pp., CsokoNAi-illÉs s. 2005. 57. p.

(KÉP CILI 6.) 
(KÉP CILI 7.)
Nagy Sándor: „Károly 
koronázásáról mágnásnők 
érkeznek”, 1916. Fotó: 
Hegedűs Gábor

Nagy Sándor: Károly 
koronázása. Zita és 
Eszterházy belépnek, 1916. 
Fotó: Hegedűs Gábor

rendezték meg az erdélyi hadikiállítást Budapesten, a Margitszigeten. 
A  lembergi kiállításhoz hasonlóan itt is fából, gerendákból, kátrány-
papírból épültek a kiállítási pavilonok. Medgyaszay istván ideiglenes 
épületein a népi építészet és a magyar ősi építészet elemeit, illetve a 
Gellért-hegyre tervezett Nemzeti Panteon motívumait fedezhetjük fel.38 
A kiállítók között találkozunk a gödöllői művész sidló ferenc nevével is, 
aki az olasz fronton teljesített szolgálatot szobrászként.39  kÉP 5

1916. november 16-án, 87 esztendős  
korában meghalt ferenc József. Az ipar-
művészeti szaklap a királyt mint az or-
szágos Magyar iparművészeti társulat 
legelső alapító tagját is gyászolta, aki 
pártfogolta a magyar művészetet, és el-
sőként ismerte el, hogy az iparművészet 
egyenrangú a képzőművészettel, vala-
mint komoly összegeket fordított iparmű-
vészeti tárgyak megvásárlására.40 A király 
haláláról szóló gödöllői híradásban a 
cikk szerzője a település speciális jelle-
gét hangsúlyozza: „Kétszeresen siratja őt 
Gödöllő népe, aki nemcsak királyát, ha-

38 PotzNer f. 131–142. pp.

39 PotzNer f. 142. p. és GellÉr k. – keserü k. 1987. 222. p. 

40 Magyar iparművészet, 1916. 309. p. i. ferenc József

(KÉP CILI 5.)
Medgyaszay István: 
A lembergi hadikiállítás 
főépülete. 1916. A fotó a 
Medgyaszay – posztumusz 
Ybl díjas – építőművész 
családi emlékhely 
tulajdona

Nagy sándor: károly koronázása.  
zita és eszterházy belépnek, 1916

fotó: Hegedűs Gábor

Nagy sándor:  
„károly koronázásáról  

mágnásnők érkeznek”, 1916
fotó: Hegedűs Gábor
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rot K. Kriesch Aladár tervezte, s a bizottság ugy határozott, hogy e terv 
alapján a szobrot saját költségén elkészítteti, a gödöllői temető 48-as 
síremlék mellett állíttatja fel. – Az emlékszoborra elesett hőseink neveit is 
rávésetik.” 48 A fent említett síremlék végül nem valósult meg.49

1915-ben a Magyar iparművészet hasábjain már találkozhatunk a 
Hadiemlék tervpályázat jutalmazott terveinek képeivel, amelyek kö-
zött Moiret ödön már megvásárolt terve is szerepel.50 Az iparművé-
szeti társulat feladatának tekintette, hogy ízléses, a kisebb települé-
sek által is megvásárolható emlékmű tervek készüljenek, „a nagy és 
szent ügyért elesett hősök emlékeinek”.51 1917-ben hírt ad a szakfolyó-
irat arról, hogy a magyarokkal fegyverbarátságban elő nemzetek is 
„méltányolják azt az immár hároméves munkát, melyet szobrászaink, 
tervezőink és építészeink az elesett hősök emléke megörökítésének 
szentelnek.” 52 láthatjuk, hogy az országos művészeti tendenciák a gö-
döllői művészeken keresztül helyben is érvényesülnek. 1918 októbe-
rében körösfői-kriesch Aladár levélben utal arra, hogy kalotaszegre 
utazik a „Hősök sírját” rendezni.53

48 Gödöllői Hírlap, 1914. október 25. síremlék a gödöllői elesetteknek. itt köszönöm meg kollégá-
imnak fábián Balázsnak és ivókné szajkó ottíliának, hogy erre a cikkre felhívták a figyelmemet.

49 lásd fábián Balázs tanulmánya, 39. p. 

50 Magyar iparművészet, 1915. 194. p. 

51 Magyar iparművészet, 1915. 32. p. Az iparművészet és a kegyelet emlékei

52 Magyar iparművészet, 1917. 247. p. Hősemlékeink a külföldön

53 körösfői-kriesch Aladár levele koronghi lippich elekhez, Gödöllő, 1918. október 5. oszk 
kézirattár 1927/37. 203.

ekkor másodéves orvostanhallgató, 1918. március 31-én kelt levelében 
írta koronghi lippich eleknek, hogy édesapja az „olasz frontra ment 
tanulmányokat gyűjteni s vázlatokat készíteni; körülbelül hat hétig 
lesz távol. Már régen készült erre az útra s nagyon örült, mikor most 
végre sikerült keresztül vinnie.” 44 kriesch Margitot is irodalmi munkára 
ihlették a háborús események. olvashatjuk „Az utolsó legenda” címen 
megjelent kétrészes írását a Gödöllő és Vidéke hasábjain.45 

körösfői-kriesch Aladár 1918. május 15-én kelt levelében arról ír 
koronghi lippich eleknek, hogy egy térdelő, kézigránátot vető katonát 
mintáz, amelyet majd életnagyságban is meg akar csinálni. Pár nappal 
később is írja, hogy nagy kedvvel készíti a szoborvázlatot, amelyet majd 
bronzban öntenek ki.46 A szoborvázlat feltehetőleg megegyezik a később 
Vácszentlászlón felállított emlékművel.47 körösfői-kriesch Aladár már a 
háború első hónapjaiban is foglalkozik síremlék tervezéssel. 1914. októ-
ber 25-én jelenik meg egy hír a Gödöllői Hírlapban, miszerint: „A gödöllői 
népsegítő bizottság hétfőn tartott ülésén gyönyörű határozatot hozott. 
K. Kriesch Aladár festőművész indítványára elhatározta, hogy síremléket 
állít a gödöllői temetőben a gödöllői elesettek emlékére. Az emlékszob-

44 kriesch Margit levele koronghi lippich elekhez, Gödöllő, 1918. márc. 31. oszk kézirattár 1927/37.192.

45 Gödöllő és Vidéke, 1917. február 11. és 1917. február 25. 

46 körösfői-kriesch Aladár levele koronghi lippich elekhez, Gödöllő, 1918. május 18. oszk kéz-
irattár 1927/37.197. és körösfői-kriesch Aladár levele koronghi lippich elekhez, Gödöllő, 1918. 
május 19. oszk kézirattár 1927/37.198.

47 dÉNes J. 1939. 168.p. 273. tételként említi. Gránátvető, 1919. Bronz. Hősi emlék. Vácszentlász-
ló községben. felállítva 1930-ban. GellÉr k. – keserü k. 1987. 222. p. közölve: CsokoNAi- 

-illÉs s. 2005. 76. p. Vácszentlászlón a szóbeli hagyomány 1928-at tart számon.
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seinek tapasztalatai.57 Nagy sándor gödöllői festőművész is részt vett  
„A háborúban feldúlt tűzhelyeket újraépítő bizottság hadisír gondozó 
alapja” munkájában. A  bizottság a magyarországi haditemetők terve-
zését és művezetését végzi. feladata a harcok színhelyének tapasz-
talatai alapján segíteni, hogy olyan hősi emlékek készüljenek, melyek 
által „e nagy idők művészi kultúrájának emléke is megörökítessék”. 
Az igazolványt 1918. augusztus 23-án Budapesten, a Magyar királyi  
Belügyminisztérium állította ki 
az észak-magyarországi terü-
letre.58

1918 októberében körösfői-
-kriesch beszámol arról, hogy 
két nagyobb hadi képet festett, 
amelyeket majd a Műcsarnok-
ban fog kiállítani59. A  képeket 
eddig nem azonosítottuk, de 
magángyűjteményben őriznek 
egy festményt, amelynek jel-
zése a művész monogramja alatt: sevico 918, a címe: földet mívelő 

57 uo. 146. p. 

58 igazolvány. Nagy sándor festőművész részére kiadja: A háborúban feldúlt tűzhelyeket újra-
építő bizottság hadisír gondozó alapja. Nagy sándor ház, ltsz: M. 837.

59 körösfői-kriesch Aladár levele koronghi lippich elekhez, Gödöllő, 1918. október 5. oszk 
kézirattár 1927/37.203.

1926-ban rendezték meg A  Gödöllői Járási közművelődési egye-
sületek és a faluszövetség kiállítását, amelynek egyik termében Hősi 
emlékmű-pályázati anyagot mutattak be. 22 művész mintegy 40 tervét 
ismerhették meg a kiállítás látogatói maketteken és fényképfelvételen. 
A gödöllői művészek közül találkozhatunk sidló ferenc mint kormányta-
nácsos szobrászművész nevével, és az eddig még nem kutatott, szintén 
gödöllői művészként számon tartott lahocsinszky sándor nevével.54

A háborús veszteségek utáni újjáépítésekben is részt vesznek gö-
döllői művészek, így a felső-magyarországi újjáépítéseken tervezőként 
toroczkai Wigand ede, aki terveivel az építésztársadalom tagjaként, ön-
zetlen szolgálatkészségét felajánlva tervezi meg a felvidéki parasztháza-
kat55. egy hetvenfős tűzhelyeket újraépítő országos Bizottság tagjaként 
tervezett sárosi tót és zempléni parasztházakat valamint beregi rutén 
otthonokat. Az újjáépítés célkitűzése az volt, hogy az idegen ajkú határ-
széli lakosság számára hagyományaiknak megfelelő otthont kell építeni.56 
Az építkezést a földművelésügyi Minisztérium fogta össze, az 1915-ös tél 
beállta előtt szerették volna a kárt szenvedett lakosság lakhatását biz-
tosítani. Nagy társadalmi összefogás is segítette a mozgalmat. toroczkai 
Wigand ede terveiben továbbéltek a felvidéki parasztházak tervezé-

54 A Gödöllői Járási közművelődési egyesület és a faluszövetség által 1926. évi augusztus hó 
5-től 10-ig Gödöllőn rendezendő kulturális gazdasági és ipari stb. kiállításnak és a kiállítás 
alatt rendezendő ünnepségeknek tárgymutatója. összeállította és kiadta: déttár György 
festőművész. Budapest, 1926.

55 Magyar iparművészet, 1915. 279–280. pp. Nagy Virgil: A feldúlt tűzhelyek újrateremtése

56 keserü k. 2007. 144. p.

körösfői-kriesch Aladár:  
földet mívelő foglyok, 1918

fotó: Mester tibor
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szélés” felirat olvasható. A grafikán hosszú kanyargó sorban emberek 
vonulnak, egy távoli dombos-hegyes vidék felé. Az emberek sokasá-
ga menetelve távolodik a rajz jobb alsó részén látható, a lap tetejéig 
felnyúló, és ott világító gyertyában végződő karácsonyfától, melynek 
törzséből feszület nő ki. Azzal, hogy a karácsonyt, mint Jézus születé-
se napját együtt ábrázolja a keresztfával, Jézus halála szimbólumával, 
Nagy sándor az 1913-ban tervezett lipótmezei kápolna üvegfestmé-
nyének gondolatát fejleszti tovább. A vonuló emberek mellett angya-

foglyok.60 kÉP-8
1918 novemberében Nagy sándor koronghi lippich eleknek írt 

levelében beszámol a művésztelep tagjairól. Így megtudhatjuk, hogy 
zichy istván egy évi reumás betegeskedés után ismét hadiszolgálatba 
állt, raáb ervin a keleti pályaudvarnál „parancsnok […] kapitány”. „Teg-
nap volt itt. Csupa melankólia a szemében, jóllehet csupa kötelesség-
tudás.”– írja róla Nagy sándor.61

Nagy sándor vázlatrajzaiban is megjelennek a háborús élmények. 

egy – már többször kiállított – akvarell hátoldalán A háború emlékére62 
felirat látható. kÉP-9

A kiállítást megelőző kutatás alkalmával előkerült egy érdekes tus-
rajz, melyen a bal alsó sarokban ceruzával a „Háborus | Molnár F. elbe-

60 közölve: CsokoNAi-illÉs s. 2005. 67. p. olaj, vászon, 52,5 x 66,5 cm

61 Nagy sándor levele koronghi lippich elekhez, Gödöllő, 1915. november 3. oszk kézirattár 
1927/37. 

62 Nagy sándor: A háború emlékére. tus, akvarell, papír, 100 x 244 mm, hátoldalán ceruzával, 
kézírással: A háború emlékére. Nagy sándor ház, ltsz: M. 836.

Nagy sándor: 
illusztráció terv 
Molnár ferenc 

háborús 
elbeszéléséhez.

fotó:  

Hegedűs Gábor

Nagy sándor:  
A háború  
emlékére
fotó:  

Hegedűs Gábor
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Jenő mellett remsey zoltán volt.66

Az 1924 és 1945 között működő spirituális Művészek szövetsége 
alapítói: remsey Jenő és remsey zoltán a Nemzeti szalonban, 1924 
októberében megrendezett első közös kiállításuk katalógusának elő-
szavában hangsúlyozzák, hogy „a művészetben nem a formák s a felü-
letek játékos változását keresik, hanem művészi keresésüknek tárgya: 
az örökéletű emberi lélek. … Mi tudjuk, hogy a művészet nem önma-
gáért van: célja: embertársaink fölemelése.” 67 e szavakkal közösséget 
vállaltak a gödöllői művésztelep művészeti nevelési gondolataival.68

remsey zoltán kizárólagossággal hirdette a spirituális eszméket, 
a „szellem” kinyilatkozását a művészetben. rajzos, erős kontúrokkal 
határolt szimbolikus jellegű művekben vizualizálta meggyőződését.69

A Gödöllő és Vidéke november 22-i számából megtudhatjuk, hogy 
a háborúban megromlott egészségi állapotú „Remsey Zoltán festő-
művész e hó 21-én életének 32. évében elhunyt. A boldogult jelentős 
működést fejtett ki, mint a gödöllői művész kolónia tagja. Különösen a 
tájképfestés terén alkotott maradandó műveket, melyek határozottan 
nyereségei a magyar képzőművészetnek. Özvegyet és 4 gyermeket 

66 dettár György dokumentumai. A  Gödöllői Művész egyesület iratai, 1919 és 1922 között, 
kézzel írott jegyzőkönyvek. Gödöllői Városi Múzeum td. 2000.8. – td. 2000.13. és td. 
2006.60.1-13.

67 remsey Jenő: szecesszió, spirituális művészet. iii. rész. Vigilia, 1974. január. 41. p.

68 BeNkő zs. 2010. 169–175. pp.

69 uo.

lok tűnnek fel. A keresztfa-karácsonyfa tövében, a vonuló emberektől 
elkülönülve néhányan állnak, illetve térdelnek.63 kÉP-10

Molnár ferenc: egy haditudósító emlékei 1914 november – 1915 
november64 című összeállításában találkozhatunk azzal a történet-
tel, amely alapjául szolgált Nagy sándor grafikájának. A  történet ka-
rácsonykor játszódik. A katonák – miután egésznap a hegyek között 
masíroztak – egy Mária képhez értek. A kép az országút szélén állt egy 
galambdúc-formájú kis kőházikóba beépítve. A katonák égő gyertyá-
ikat a Mária kép mellé, majd a kőházikó köré a hóba állították. száz 
meg száz gyertya világított a hómezőn. Aki letette a gyertyáját tovább 
masírozott. „Mentünk tovább a karácsonyi éjszakában, az út fölfelé 
kapaszkodott megint, úgy hogy láthattuk felülről az egész csillagos 
hómezőt, lassan hullott a hó, a rengeteg gyertya toronymagasságig 
világította meg a hóesést, folyton visszanézett mindenki, senki nem 
szólt egy szót sem, nagyon szép volt.” 65 Az elbeszélésből vett idézet 
a grafika leírása is lehetne.

A háború után, 1919-ben alakult a gödöllői fiatal művészekből álló, 
Gödöllői Művész egyesület, amelynek elnökhelyettese az 1919. no-
vember 5-én kelt alakuló közgyűlés jegyzőkönyve szerint remsey 

63 Nagy sándor: illusztráció terv Molnár ferenc háborús elbeszéléséhez, ceruza, tus, papír,  
169 x 209 mm / 337 x 209 mm, felirat: „Háborus | Molnár f. elbeszélés”. Nagy sándor ház, 
ltsz: 834.

64 MolNár f. 1928. 165–167. pp.

65 uo. 167. p.
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ja, ahol a név előtt kereszttel jelezték, hogy a már elhunyt művész 
hagyatékából került a kiállításba. Az első „spirituális Művészek 
szövetsége” kiállítást 1924 októberében a Nemzeti szalonban 
rendezték, ennek katalógusában nem szerepel a felsorolt mű- 
tárgyak között a Búcsúzó katona. A második kiállítás 1925 decemberé-
ben volt látogatható, katalógusának74 bevezető szövegét remsey zol-
tán írta, ebből megismerhetjük gondolatait a spirituális művészetről. 
A katalógusban több olyan címmel is találkozunk, amelyet búcsúzás-
hoz, világháborús emlékekhez köthetünk: 157. tétel Búcsúzás, 173. Válás, 
194. Hitvesi búcsú, 197. orosz őrszemek, 211. Háború, 213. őrszemek a 
hóban, 216. Búcsúzók. A Búcsúzó katona című festmény a katalógusok 
tanúsága szerint csak a 15 éves, jubiláris kiállításon szerepel, a kataló-
gus 154. tételeként. A kiállítás a Nemzeti szalonban 1939. március 5-től 
március 13-ig volt látogatható.75 kÉP-11

A Gödöllői Művész egyesület – ügyvezető művészeti igazgatója, 
dettár György szerkesztésében – Bohém sátor címen művészeti heti-
lapot is közreadott, ami kéziratokban, eredeti illusztrációkkal készült 1 
példányban. 1926-ból 8 számot ismerünk.76

Az 1926. szeptember 22-én megjelent számban közli dettár György 
saját versét, amelyből megtudhatjuk, hogy ő is részt vett háborúban, 

74 A Nemzeti szalon 344-ik kiállítása. A spirituális Művészek szövetsége ii-ik kiállításának kata-
lógusa. 1925. évi december 17-től december 27-ig

75 A spirituális Művészek szövetsége 15 éves, jubiláris kiállításának katalógusa. Nemzeti szalon 
Művészeti egyesület. 1939. március 5-től március 13-ig.

76 Bohém sátor. Művészeti Hetilap. 1926. Gödöllői Városi Múzeum td 2000.13.1-13. 

hagyott hátra.” 70

de olvashatunk arról is, hogy a spirituális Művészek szövetsége 
a Nemzeti szalonban műtárlatot rendezett, amelyen kiállít a gödöllői 
művészkolónia több tagja: remsey Jenő, sztelek dénes festőművész 
és a néhai remsey zoltán.71 
ezt a kiállítást már remsey 
zoltán halála után rendez-
ték. 1926 májusában remsey 
zoltán emlékére nyílt kiállí-
tás, amelyhez egy kis vezető 
füzet is készült.72 remsey 
zoltán a gödöllői temető-
ben nyugszik.

remsey zoltán: Bú-
csúzó katona73 címmel 
nagyméretű képet festett, 
amelynek hátoldalán ol- 
vasható a spirituális ki-
állítás törzskönyvi lap-

70 Gödöllő és Vidéke, 1925. november 22. 

71 Gödöllő és Vidéke, 1925. december 25. 

72 Gödöllő és Vidéke, 1926. május 2., Gödöllő és Vidéke 1926. május 9.

73 remsey zoltán: Búcsúzó katona. olaj, vászon, 118 x 98,5 cm, j.j.l. mon. hátoldalon: spirituális 
kiállítás törzskönyvi lapja. remsey zoltán. Gödöllői Városi Múzeum ltsz: k. 2010. 2. 

remsey zoltán: Búcsúzó katona
fotó: Hegedűs Gábor
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Szilaj vágytól remeg a szív, biztos a kéz
Az örök harc, szilaj vággyal uj életre kél.
Örökkévalóság most minden pillanat
Mindenki küzd, csak az nem, ki alszik hant alatt. 

és fontosnak tartotta, hogy ott, az orosz harctéren 1914 októberében 
írt verse még 12 év elteltével is megjelenjen.77 

„Dettár György:
Egy barátomhoz

/: Orosz harctér 1914. okt. hava:/

Látod barátom az élet szalad,
S magával ránt a rohanó áradat.
Már azt hittem; célom maghalt,
De föltámadt, hogy jött a pillanat.
A fátum szele messze tőllem még
Lelkem ifjú, izzó lánggal ég.

A bilincsem lehult, szabad lett a lelkem
S gúny dalt énekel a félő test fölött.
S míg ez reszket; puha kenyér, meleg szoba-
Amaz kűzd, előre néz és lángolva énekel:
Menj te boldog világ, kacagó szerelem
S jöjj el kínok pokla „élet”, te fetrengő gyötrelem.

Jöjj csak! Éden ország elmult s a puha tespedés,
Ifjú erők acélos lelke tárt karokkal vár.

77 „Bohém sátor” 1916. szeptember 22. i. évfolyam 7. szám Művészeti Hetilap, 1926. Gödöllői 
Városi Múzeum td 2000.13. 9. 1. p. 
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A halál kutyája fakó hangon ugat előttünk, 
S medve hangján ágyú bőg folyton mögöttünk.
S mennél már előre, vagy bujnál föld alá,
De elől halál, alul sár és mocsok, vér, szeny adá 
Ifjú szivünkre a reményt, sápadt orcánkra a könnyet
Amilyet – Ó Isten – ki átélte, könnyen nem feled.

Te otthon vagy körötted béke és csend,
S nekünk halál kelepel a fejünk felett.
Néked virágok illatoznak, muskátli virit,
S mi átkozuk sorsunknak kavargó istenit.
Ó barátom, tedd össze – ha jő az est – mind a két kezedet, 
S Imát mondj el értünk, kiket a sors ide kivetett.

Látod barátom, az élet szalad,
S magával ránt a rohanó áradat.
Tegnap még ifjú gyermek, ma már egész férfi, 
S holnap? Tán hősi halott, tán béna élő.
A fátum szele nincsen messze tőllem már 
Barátom, ha szeretsz, értem is imádkozzál.”
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A Front

1891 M. Moszin-nagant szurony 
19. század vége
fém, h: 50,4 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.87.534.4.

1891 M. Moszin-nagant szurony 
19. század vége
fém, h: 50,4 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.87.534.5.

1891 M. Moszin-nagant szurony 
19. század vége
fém, h: 50,4 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.2013.24.1.

1891 M. Moszin-nagant szurony 
19. század vége
fém, h: 50,4 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.2013.25.1.

1891 M. Moszin-nagant szurony 
19. század vége
fém, h: 50,4 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.2013.26.1.

1891 M. Moszin-nagant szurony 
19. század vége
fém, h: 50,4 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.2013.27.1.

1895 M. Mannlicher szurony
19. század vége – 20. század eleje
fém, h: 34,5 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.87.535.10.

1895 M. Mannlicher szurony 
19. század vége – 20. század eleje
fém, h: 37 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.2013.28.1.

1895 M. Mannlicher szuronytok
19. század vége – 20. század eleje
fém, h: 26 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.87.536.8.

1895 M. Mannlicher szuronytok
19. század vége – 20. század eleje
fém, h: 26 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.87.536.4.
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iV. károly arcképe
kréta, farost, 35 x 27,5 cm
Gödöllői Városi Múzeum, gy.sz.: 6589/4

Első világháborús emléklap  
az 1915–16-os hadjárat emlékére
középen: imádkozik a király
hímzett kép, 41 x 31,5 cm
magántulajdon

„Emlékkép / 1914–17 / Világháborúról”
hímzett kép, 42,5 x 32 cm
Gödöllői Városi Múzeum, gy.sz.: 4736/2.

„Emlékkép / 1914–16 / Világháborúról”
hímzett kép, 43,7 x 32,5 cm
Gödöllői Városi Múzeum, gy.sz.: 4736/3.

„Emlékkép / 1914–16 / Világháborúról”
hímzett kép, 40 x 32 cm
Gödöllői Városi Múzeum, gy.sz.: 737.

„Béke lesz a földön”
hímzett kép, 49,5 x 40 cm
Gödöllői Városi Múzeum, gy.sz.: 4736/1.

Bögre Ferenc józsef osztrák császár, 
magyar király és Vilmos német császár 
arcképével
porcelán, m: 10,5 cm
Gödöllői Városi Múzeum, gy.sz.: 8965.

Bögre Vilmos német császár arcképével
porcelán, m: 10,3 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.88.242.1.

Sótartó
felirat egyik oldalon: 
isteNNel | királYÉrt | HAzáÉrt
felirat másik oldalon: Világháború: 
1914–1915
porcelán, h: 15,5 cm, m: 7,5 cm
magántulajdon

kistányér Vilmos német császár 
arcképével
porcelán, ø: 12,5 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: 90.31.1.

Pipa iV. károly magyar király (i. károly 
osztrák császár) arcképével, 1916 k.
porcelán, h: 9 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.87.457.1.

díszpohár Ferenc józsef osztrák 
császár, magyar király és Vilmos német 
császár arcképével, 1914–1915
krómozott fém, m: 10,2 cm, ø fent: 5,5 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.87.292.1.

„Őfelsége imája népeiért – 1914” feliratú 
emléktábla
öntvény, 21,3 x 16,3 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.87.556.1.

Háborús idők imádságos könyve 
debrecen, 1915,  
magándulajdon

1869 M. osztrák-magyar huszártiszti 
szablya
acél, h: 97 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.87.544.1.

1898/05 M. Mauser bajonett
acél, h 52 cm
magántulajdon

Az Érdekes Újság háborús albuma.  
Harctéri felvételek az i. világháborúból.  
8. füzet, 37 db (hiányos)
egyenként 35,5 x 28,5 cm
Gödöllői Városi Múzeum, gy.sz.: 4764

Emlékezésül a világháború vígabb 
napjaira. orosz harctér, 1916. április 
havában. egy honvéd lovas hadosztály 
törzs. A m. kir. honvéd lovashadosztály 
urai (11-ik lovashadosztály)
rajzolta: sennyei József t. tüzérfőhad-
nagy-festőművész
29 karikatúra, egyenként 32 x 25 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.48.1-29.

Magyar kártya, 1917
32 lap, 112 x 70 mm
magántulajdon

tábori tiszti telefon
fém, h: 20 cm
magántulajdon

AZ ottHon 

Portrék az első világháborúban részt 
vett gödöllői katonákról
fényképek, kül. méret
Gödöllői Városi Múzeum, fényképtár

Huszár portré
színezett fénykép, 55 x 41 cm
Gödöllői Városi Múzeum, gy.sz.: 8528/3.

török András († 1915) huszár színezett 
fényképe
47,5 x 37,5 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz, nélk.

kristóf Sándor színezett fényképe
50,5 x 41 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz. nélk.

Elek András színezett fényképe
59 x 45,5 cm
Gödöllői Városi Múzeum, gy.sz.: 4313

Első világháborús emléklap
nyomat, 49 x 33 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz. nélk.

Szombat lajos katonai emléklapja
nyomat, 43,5 x 34,5 cm
Gödöllői Városi Múzeum, gy.sz.: 2421.
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1917 M. rohamsisak, 20. sz. eleje
fém, 30 x 23,5 x 17 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.2013.30.1.

1861 M. gyalogostiszti szablya
fém, bőr, h: 94,5 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.87.472.1.

1861 M. gyalogostiszti szablyatok
fém, h: 84,5 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.87.544.3.

1861 M. gyalogostiszti szablya 
19. század vége – 20. század eleje
fém, h: 96 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.2013.29.1.

1870 M. Werndl szurony
fém, h: 73 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.87.474.1.

1870 M. Werndl szuronytok
fém, h: 60 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.87.474.2.

1915 M. utászkard
fém, h: 53,5 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.87.473.1.

1915 M. utászkard-hüvely
fém, h: 40 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.87.536.7.

orVoSi EllátáS,  
kÓrHáZ A kAStÉlyBAn

Sebész tű készlet, 20. század eleje
fém, 60 x 17 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.2013.11.1.

Gyógyszeres láda, 20. század eleje
fa, 8 x 6 x 1 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.2013.23.1.

Gyógyszeres doboz, 1908
papír, ø: 12,3 cm, m: 6 cm
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz.: t.2013.3.1-2.

Gyógyszeres doboz, 1919
papír, ø: 6 cm, m: 2,5 cm
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz.: t.2013.4.1-2.

Patikaüveg dugóval, 20. század eleje
üveg, m: 17,5 cm, sz: 7 cm
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz.: t.2001.151.1-2.

Patikaüveg dugóval, 20. század eleje
üveg, m: 14 cm, sz: 6 cm
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz.: t.2001.155.1-2.

HAdiFElSZErElÉSEk

Vitéz Prakfalvi Arady istván ezredes 
katonai ládája
fa, vas veretekkel, 68 x 127 x 65 cm
magántulajdon

katonaláda P. j. [Püspök józsef] 
Gödöllő felirattal az első világháborúból
fa, 60 x 28 x 33 cm
magántulajdon

Első világháborús huszárcsákó
textil, 24 x 18 cm
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz.: t.87.469.1.

katonai kulacs, 1916
zománcozott bádog, m: 19,5 cm
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz.: t.87.560.1-3.

irattartó
textil, 24,5 x 16,5 cm
magántulajdon

Szarajevó térkép
papír, 50 x 42,5 cm
magántulajdon

M16 gázálarc tok
fém, 18,5 x 12 cm
magántulajdon

Bádogkulacs pohárral, szíjjal
bádog, 22,5 x 9 cm
magántulajdon

Első világháborús katonai síp és iránytű 
zöld zsinóron
síp: 5,5 x 1,5 cm, iránytű: 5 x 3 cm
magántulajdon

dögcédula tok, 1914 k.
réz, 5,5 x 3 cm
magántulajdon

Sapka F.j. sapkarózsával
textil, fém, 25 x 19 cm
magántulajdon

Első világháborúban,  
az olasz fronton használt síléc
fa, fém, bőr, h: 185 cm
magántulajdon

tüzérgombok, 1914–1918
3 db egyenként ø 2,5 cm, 1 db ø 1,5 cm
magántulajdon

Csajka tállal, 1917
zománcozott, 18 x 16 cm 
magántulajdon

Gyalogsági ásó bőr tokkal
fa, fém bőr, h: 59,5 cm
magántulajdon
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Fűrész, 19. század vége
fém, sz: 9,5 cm, h: 25 cm, m: 1,6 cm
semmelweis orvostörténeti Múzeum
orvostörténeti szakgyűjtemény,  
 ltsz.: 91.6.26.

Schimmelbusch-féle narkotizáló kosár 
20. század eleje
fém, sz: 10,6 cm, h: 18,5 cm, m: 5,4 cm
semmelweis orvostörténeti Múzeum
orvostörténeti szakgyűjtemény,  
ltsz.: 84-54.8.1.

Amputáló kés, 19. század vége
fém, sz: 1,7 cm, h: 25 cm, m: 1 cm
semmelweis orvostörténeti Múzeum
orvostörténeti szakgyűjtemény,  
ltsz.: 86.63.16.

Amputáló kés, 19. század vége
fém, sz: 1,5 cm, h: 22 cm, m: 1 cm
semmelweis orvostörténeti Múzeum
orvostörténeti szakgyűjtemény, 
ltsz.:86.63.15.

Amputáló kés, 20. század első évei
fém, sz: 2 cm, h: 25 cm, m: 1,2 cm
semmelweis orvostörténeti Múzeum
orvostörténeti szakgyűjtemény,  
ltsz.: 86.63.17.

rögzítő csipesz, 19. század vége
fém, sz: 1,1 cm, h: 16 cm, m: 1,3 cm
semmelweis orvostörténeti Múzeum
orvostörténeti szakgyűjtemény,  
ltsz.: 72.378.1.

Csontcsípő, 19. század vége
fém, sz: 3,8 cm, h: 16,5 cm, m: 1,5 cm
semmelweis orvostörténeti Múzeum
orvostörténeti szakgyűjtemény,  
ltsz.: 91.93.1.

Hármas sebkampó, 19. század vége
fém, sz: 1,3 cm, h: 17 cm, m: 1 cm
semmelweis orvostörténeti Múzeum
orvostörténeti szakgyűjtemény,  
ltsz.: 84.54.4.

Érfogó, 19. század vége
fém, sz: 6 cm, h: 15 cm, m: 0,5 cm
semmelweis orvostörténeti Múzeum
orvostörténeti szakgyűjtemény,  
ltsz.: 69.266.1.

Hagedorn-féle tűfogó, 20. század eleje
fém, sz: 6 cm, h: 20 cm, m: 1,3 cm
semmelweis orvostörténeti Múzeum
orvostörténeti szakgyűjtemény,  
ltsz.: 69.243.1.

kötözőpólya, 1913
papír, géz, m: 10 cm, átm: 6 cm
semmelweis orvostörténeti Múzeum
orvostörténeti szakgyűjtemény,  
ltsz.: 84.100.5

ágy
fém, textil, sz: 80 cm, h: 179 cm, m: 77 cm 
semmelweis orvostörténeti Múzeum
iparművészeti Gyűjtemény,  
ltsz.: 2014.1.1.

Patikaüveg dugóval, 20. század eleje
üveg, m: 13 cm, sz: 5,5 cm
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz.: t.2001.156.1-2.

Patikaüveg dugóval, 20. század eleje
m: 11,5 cm, sz: 5,5 cm
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz.: t.2001.157.1-2.

Patikaüveg dugóval, 20. század eleje
üveg, m: 9 5 cm, sz: 5 cm
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz.: t.2001.159.1-2.

Patikaüveg dugóval, 20. század eleje
üveg, m: 8,5 cm, sz: 4 cm
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz.: t.2001.161.1-2.

Patikaüveg dugóval, 20. század eleje
üveg, m: 9,5 cm, sz: 4,5 cm
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz.: t.2001.163.1-2.

láb protézis, 1910-es évek
fém, fa, bőr, sz: 28 cm, h: 65 cm, átm: 13 cm
semmelweis orvostörténeti Múzeum
orvostörténeti szakgyűjtemény,  
ltsz.: 94.21.1.

record fecskendő 3 db tűvel  
19. század vége 
üveg, fém, fecskendő: h: 8,5 cm, ø: 2 cm; 
tűk: h: 3 cm, 3,9 cm, 4 cm
semmelweis orvostörténeti Múzeum
orvostörténeti szakgyűjtemény,  
ltsz.: 2008.61.1.

Fecskendőtartó doboz, 19. század vége
papír, sz: 5,5 cm, h: 9,9 cm, m: 2,5 cm
semmelweis orvostörténeti Múzeum
orvostörténeti szakgyűjtemény,  
ltsz.: 2010.7.1-2.

tűtartó doboz 10 db tűvel, 20. sz. eleje
fém, sz: 4 cm, h: 5,3 cm, m: 0,8 cm
semmelweis orvostörténeti Múzeum
orvostörténeti szakgyűjtemény,  
ltsz.: 2002.260.1-11.

kalapács, 20. század eleje
fém, h: 23 cm, sz: 1,5 cm, átm: 3 cm
semmelweis orvostörténeti Múzeum
orvostörténeti szakgyűjtemény,  
ltsz.: 69.443.1.

Sebvarró fonal üvegcsében  
20. század eleje
üveg, fém, selyem, h: 7,5 cm, ø 1,3 cm
semmelweis orvostörténeti Múzeum
orvostörténeti szakgyűjtemény,  
ltsz.: 2000. 14.1.
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déli hadszíntérről háborús jelvények.
Az egyik a déli fronton elért sikerekért,  
a másik „Ne bántsd a magyart!” felirattal.
réz, ø: 30 mm, ø: 32 mm
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz.: Nu.88.129.1-2.

Magyar tüzér sapkajelvény
bronz, h: 67 mm, sz: 31 mm
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz.: Nu.88.131.1.

k. u. k. tüzér sapkajelvény, 1916
bronz, h: 44 mm, sz: 28 mm
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz.: Nu.88.132.1.

osztrák-magyar háborús jelvény  
a galíciai frontról, 1916
1.: vas, h: 37 mm, sz: 36 mm;  
2.: bronz: h: 39 mm, sz: 25 mm
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz.: Nu.88.134.1-2.

Háborús jelvény az erdélyi frontról 
1916–1917
bronz, nyolszögletes, h: 42 mm, sz: 38 mm
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz.: Nu.88.137.1.

Hadirokkant jelvény, Hr jelzéssel, 1918 k.
réz, ø 22 mm
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz.: Nu.88.138.1.

Fa cigarettatárca, hadifogoly emlék
„somorja, 1914–16 / emlek” felirattal
fa, 11,5 x 10 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.2013.37.1.

Pléh cigarettatárca, hadifogoly emlék
pléh, 6,2 x 9 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.2013.38.1.

Fa cigarettatárca, hadifogoly emlék, 1915
„ПАМЯТЬ ВОИНЫ 1915”
fa, 8,5 x 12 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.2013.41.1.

német alumínium cigarettatárca
alumínium, 5,5 x 9,5 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.87.362.1.

Fém gyufatartó
fém, 4,9 x 6 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.2013.39.1.

Fém öngyújtó
réz, h: 6 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.2013.40.1.

Faragott cigaretta szipka
fa, h: 10 cm
magántulajdon

6 db első világháborús tábori levelezőlap  
gödöllői címzéssel, 1915–1917
9 x 14,2 cm (egyenként)
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: A.93.28.1-6.

Front ÉS HAdiFoGSáG

(iV.) károly (nagy) Ezüst Vitézségi Érem 
1917
ezüst, ø: 40 mm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: Nu.89.3.1.

(iV.) károly (kis) Ezüst Vitézségi Érem 
1918
ezüstözött bronz, ø 31 mm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: Nu.89.5.1.

(iV.) károly-csapatkereszt, 1916
cink, ø 29 mm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: Nu.89.6.1.

(iV.) károly Sebesültek Érme, 1918
cink, ø: 38 mm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: Nu.89.4.1.

Magyar Háborús Emlékérem, 1914–1918
ezüstözött bronz, ø 37 mm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: Nu.88.194.1.

Győzelem vagy halál feliratú  
ovális jelvény, 1914–1917
vörösréz, h: 37 mm, sz: 24 mm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: Nu.89.84.1.

Ferencz józsef emlékérem, 1914
bronz, ø: 50 mm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: Nu.88.109.1.

Magyar Háborús Emlékérem (kardok és 
sisak nélkül) és az adományozási boríték, 
1929
érem: hadifém, ø: 37 mm;  
boríték: 9,7 x 11,3 mm
magántulajdon

Pro Patria emlékgyűrű, 1914
vas, ø 22 mm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: Nu.88.113.1.

tüzérségi emlékgyűrű, 1914
ezüst, ø 19 mm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz. nélk.

Háborús emlékplakett a központi 
Hatalmak címereivel, 1914–1917
va sés réz, h: 65 mm, sz: 38 mm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: Nu.88.116.1.

Hadisegélyező érem a magyar címerrel 
1914
bronz, h: 53 mm, sz: 34 mm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: Nu.88.119.1.

orosz ágyúból vert emlékérmek  
1914–1915
bronz, ø: 30 mm
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz.: Nu.88.126.1-2.
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tábori postai levelezőlap, 1915. július 24.
9 x 13,7 cm
magántulajdon

korrespondenzkarte, 1916. január 19.
9,1 x 14,7 cm
magántulajdon

tábori postai levelezőlap, 1916 (?)
8,8 x 13,9 cm
magántulajdon

legitimation Heinrich Heimovics 
1916. július 28.
14,6 x 10 cm
magántulajdon

katonakönyv Franz koza részére 
1896 
14,5 x 9,8 cm
magántulajdon

Hadsegélyező Hivatal, Felhívás  
és kérelem
33,8 x 20,9 cm
magántulajdon

Emléklap Szőke lászló részére
1929. augusztus
11,9 x 8 cm
magántulajdon

Hunke ludwig (lajos) ny. altábornagy 
gyászjelentése, Budapest, 1922. május 5.
23,3 x 30,2 cm
magántulajdon

Hunke ludwig (lajos) tiszti kinevezése, 
1886. április 23.
28,6 x 22 cm
magántulajdon

Elismervény a Vöröskereszttől, hogy 
10 koronát befizettek a 37631 számú 
csekkszámlára a Magyar Vöröskereszt 
lábadozó sebesülteket elhelyező 
bizottsága javára
14,9 x 10,3 cm
magántulajdon

Vöröskereszt levelezőlap a négy 
szövetséges uralkodó képével
14,1 x 9,1 cm
magántulajdon

országos Menekültügyi Hivatal 
igazolványa Scneider Elemér részére
11,3 x 7,6 cm
magántulajdon

Gyorssegély Auguszta-alap Hadi 
emlékérem osztálya borítéka
12,4 x 19,5 cm
magántulajdon

jéhn (jáky) kálmán nyírfakéregre írt 
levele menyasszonyának ivanich Pipinek 
a doberdói frontról
8,8 x 13,8 cm
Gödöllői Városi Múzeum, 
ltsz.: A.2000.54.1.

jéhn (jáky) kálmán fotója és névjegye
fotó: 8,7 x 13,8 cm; névjegy: 5 x 9,1 cm
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz.: A.2000.54.2-3.

Hazatért hadifogoly bemutató lapja  
és egyszersmind leszerelési igazolványa, 
1919. október 10.
34 x 21,4 cm, 30 x 21 cm
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz.: td.89.148.1-2.

Óhegyi Ferenc (katonai) igazolványi 
lapja és fényképe
igazolvány: 17,7 x 10,8 cm,  
fénykép: 16,2 x 10,7 cm
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz.: td.93.10.1-2.

Behívó-jegy rajtsán jános részére, 
Budapest, 1914. július 26.
33,5 x 21 cm
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz.: td.88.591.1.

Értesítés hadifogságba esett katonáról
1914. október 9.
31,3 x 20 cm
Gödöllői Városi Múzeum, 
ltsz.: td.89.151.1.

német nyelvű hadifogoly levelek 
Vladivosztokból Szadára címezve,  
1914–1915
boríték: 11,3 x 14,2 cm; levél: 21,4 x 13,5 cm
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz.: td.89.152.1-2.

Miklósics jános levele a frontról, 1915
papír, ø 32 cm
magántulajdon

Miklósics jános levelezőlapjai a frontról 
1915
5 db 13,5 x 9 cm, 1 db 22 x 14 cm
magántulajdon

10 Filléres bankjegy az ostffyasszonyfai 
hadifogolytáborból, 1916
5,2 x 9 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: Nu.94.2.1.

Hám józsef hadifogoly naplója, 1915–1918
16,5 x 10,5 cm
magántulajdon

itália gyászjelentése
23 x 28,9 cm
magántulajdon
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levelezőlap hadifogságból  
Fábián Gyulának címezve 
é. n., február 18.
9,2 x 14,2 cm
magántulajdon

levelezőlap hadifoglyok részére, 4 db
9,2 x 13,9 cm
magántulajdon

nyírfakéregre írt levelezőlap 
1917. augusztus 22.  
Pribeli András részére Vácszentlászlóra  
a harctérről, romániából
8,7 x 12,4 mm 
magántulajdon

levél a frontról, fényképpel 
1918. augusztus 18.
Pribeli András részére Vácszentlászlóra
levél: 17 x 11,1 cm; fénykép: 9,1 x 14 cm
magántulajdon

Militärschein – katonai igazolványi lap
Pribely Michael részére 
Budapest, 1915. június 8.
25 x 20,5 cm 
magántulajdon

3 db fényképes levelezőlap a frontról 
1916 k. 
2 db Pribely Andrásnak címezve 
Vácszentlászlóra
8,8 x 13,8 mm
magántulajdon

Zahlungsbuch – Fizetési könyv
Pribeli Mihály nyugdíjas rokkant tüzér 
részére, aki szül. 1889, Vácszentlászlón
kelt: Nagyszombat, 1911. december 25.
19,3 x 12 cm
magántulajdon

Mosoda a fronton
fénykép, 11,7 x 17 cm
magántulajdon

tábori postakocsi
fénykép, 13,6 x 18,5 cm
magántulajdon

Hídverés
fénykép, 13 x 17,4 cm
magántulajdon

Gulyáságyú
fénykép, 9 x 12 cm
magántulajdon

1 db villa, hadifogoly munka, 1915
h: 19 cm
magántulajdon

Hadifogoly magyarok története 
1930 Budapest, Athaeneum irodalmi és 
Nyomdai rt.
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.61/1.

Budapest Főváros árvaszéke: 
rendelvény Hunke lajos cs. kir. 
hadnagy úr részére, Miskolc, 1860
33,6 x 20,8 cm
magántulajdon

Cirill boríték (isonzói bélyeggel)  
Hunke juliska részére címezve
10,9 x 15,8 cm
magántulajdon

távirat Hunke tábornoknak, 3 db
20,6 x 20,4 cm
magántulajdon

leszerelési igazolvány Zólyom istván 
részére (elbocsáttatott kincstári ruhában)
17,2 x 20,8 cm
magántulajdon

levelezőlap orosz hadifogságból  
Palásti istván és jános részére, Hatvanba 
1915. szeptember 15.
9 x 14 cm
magántulajdon

A Bolgár királyság hadügyminisztériumi 
bizonyító lapja Ettel Béla főhadnagy 
részére, hogy részt vett az első 
világháborúban 1915 és 18 között,  
szófia, 1940. augusztus 2.
24,5 x 17,4 cm
magántulajdon

Bejelentő-lap eltűnt vagy hadifogoly 
katonákról
9 x 13,8 cm
magántulajdon

Postai értesítő elhunyt katonáról,  
ügyirat száma: 146427/1915
10 x 15 cm
magántulajdon

A magyar Vöröskereszt tudósító 
irodájának levelezőlapja 
1914. augusztus 24.
8,9 x 13,7 cm
magántulajdon

levelezőlap hadifogságból  
Fábián Gyulának címezve 
1917. február 16.
9,3 x 14,1 cm
magántulajdon

levelezőlap hadifogságból  
Fábián Gyulának címezve 
1917. július 13.
9,1 x 14,2 cm
magántulajdon

levelezőlap hadifogságból  
Fábián Gyulának címezve 
1917. október 3.
9,2 x 14,2 cm
magántulajdon
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A gödöllői járás főszolgabírójának 
hirdetménye a tavaszi munkák 
elvégzésére 
1916. február 8.
58 x 42 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz. nélk.

igazolás özvegyi járandóságról  
koza józsefné részére
Gödöllő, 1926. március 3.
16,5 21 cm
magántulajdon

Horthy Miklósnénak írt  
özvegyi segélykérelem
Gödöllő, 1938. szeptember 17.
40,5 x 26,5 cm
magántulajdon

Pro Pátria emléklap 
1929. július
51 x 37 cm
magántulajdon

Első világháborús nyomtatott emléklap 
1914
21,2 x 23,8 cm
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz.: td. 2001.21.1.

Emléklap hadiözvegyek- és árvák részére 
1914
21 x 29,4 cm
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz.: td.89.170.1.

Weszely istván újsághirdetése, 1916
7,5 x 11 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: td. 89.29.1.

„Büszke vagyok magyarjaimra”, képeslap 
erzsébet királyné ábrázolásával, 1914

„A m. kir. honvédelmi ministerium 
hadsegelyezö hivatala által kiadott 
leVelezö-lAP”
13,8 x 8,8 cm
magántulajdon

Bronz emléktábla
felirat: „A hazáért | 1914 lécfalvi sipos 
zoltán 1918 | e hajlék fia | becsülettel 
harcolt”
39 x 31,5 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.556.1.

Műkő emléktábla
felirat: „A hazáért | 1914–18”
29 x 26,5 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.87.407.1.

Vasárnapi Újság 11. szám, 1917. március 18.
magántulajdon

Vasárnapi Újság, 1915. október 31.
magántulajdon

Borsszem jankó újság 1916-os számai
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: td.93.7.1-3.

Borszem jankó újság különböző számai, 
1914–1915, magántulajdon

HátorSZáG:  
A nEHÉZ MindEnnAPok

Moldován Béla: Segítsetek a békéért 
való küzdelemben. jegyezzetek 
hadikölcsönt! 1918
grafikai plakát. 95,3 x 124,8 cm
HMi Hadtörténeti intézet és Múzeum, 
Plakát- és aprónyomtatványtár,  
ltsz.: 2007.87./Nyt

„áldassék a király” gramofon lemez
ø 25,2 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.2013.42.1-2.

Öntöttvas hadimozsár
vas, m: 12 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.87.559.1.

Öntöttvas hadimozsár és mozsártörő
vas, mozsár m: 13 cm, mozsártörő m: 21,5 cm
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz.: t.2013.43.1-2.

lövedékből készült hamutartó
fémlemez, m: 6 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.88. 264.1.

1, 2, 10, 20, 25, 50, 100, 1000 koronás 
bankjegy, 1915 k.
különféle méretek
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz.: Nu.88.7.1 – 88. 12.1., 88.14.1 – 88.16.1.

kondor Ernő: Zokogva sír az őszi szél
kiadta: zipser és könig, Budapest-leipzig
kotta
magántulajdon

Zerkovitz Béla: Böhm-Ermollit áldja meg 
a teremtő! 1916 
(e dal minden jövedelme a háború özve-
gyeié és árváié)
kiadja rózsavölgyi és tsa, Budapest
kotta
magántulajdon

Bemutatóra szóló államadósági kötvény 
100 koronáról
Budapest, 1916. május 1.
398 x 250 mm
magántulajdon

tanusítvány Pribeli András úrnak 
Vácszentlászlón
1915. évi 6%-os Járadékkötvény befizeté-
séről
Gödöllői takarékpénztár, 1915. május 19.
295 x 233 mm
magántulajdon

olasz pénz, 2 db (1 és 2 líra), 1918
750 x 107 mm
magántulajdon

Gyöngyszövéses technikával készült 
első világháborús emlékkarkötők
h: 11, 13, 16,5 cm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz. nélk.
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A GÖdÖllŐi  
MŰVÉSZtElEP

remsey Zoltán: Búcsúzó katona
olaj, vászon, 118 x 98,5 cm
j.j.l. mon.
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: k. 2010.2.

remsey Zoltán: katonák, 1916
j.j.l. remsey zoltán, 1916.
ceruza, papír, 220 x 300 mm
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: 88.5.

remsey jenő: Erdélyi menekültek i., 1916
litográfia, papír, 315 x 240 mm  
(450 x 307 mm)
j.j.l. remsey 916 
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: 2006.2.

nagy Sándor: „károly koronázásáról 
mágnásnők érkeznek”, 1916
j.b.f. Ns, hátul felirat: lehocsinszky 
sándornak hálás köszönettel  
Nagy sándor, 1928.
olaj, fa, 33 x 21,5 cm, széles kerettel
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz: 98.1. 

nagy Sándor: Vázlatlap koronázási 
jelenettel, 1916
tus, toll, akvarell, papír, 227 x 305 mm
Nagy sándor ház, ltsz: M. 389.

nagy Sándor: károly koronázása.  
Zita és Eszterházy belépnek, 1916
tus, toll, papír, 155 x 212 mm
Nagy sándor ház, ltsz: M. 388.

nagy Sándor: Vázlat a koronázásról, 1916
pasztell kréta, fekete papíron
Nagy sándor ház, ltsz: M. 390.

nagy Sándor: illusztráció-terv Molnár 
Ferenc Háború című elbeszéléséhez
ceruza, tus, papír, 169 x 209 mm
Nagy sándor ház, ltsz: M. 834.

nagy Sándor: Zászlóterv,  
istennel a hazáért felirattal
ceruza, papír, 260 x 421 mm
Nagy sándor ház, ltsz: M. 835.

körösfői-kriesch Aladár: Gránátvető, 1919
Bronz. Hősi emlék. Vácszentlászló 
községben.
felállítva 1930-ban
fénykép

körösfői-kriesch Aladár: Harctéri napló
magántulajdon

nagy Sándor: A háború emlékére
tus, akvarell, papír, 100 x 244 mm
hátoldalán ceruzával, kézírással:  
A háború emlékére
Nagy sándor ház, ltsz: M. 836.

kakas Márton újság, 1914. augusztus 2.
magántulajdon

Fidibusz újság, 1914. augusztus 16.
magántulajdon

tolnai: A világháború naptára az 1917. évre
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: A.39.181.1.

tolnai: A világháború története, 1914–1917
i. kötet, 1914–1915  
írta: zigán árpád. Budapest
A tolnai Világlapja ajándéka
magántulajdon

A világháború képes krónikája
révai kiadás, 1916
Gödöllői Városi Múzeum,  
ltsz.: td.92.26.1-38.

A nagy Háború írásban és képekben i–V. 
kötet, (1915-)
Athaeneum irodalmi és Nyomdai rt.
magántulajdon

Háborús album. A világháború 
történelme képekben
szerkesztette: tábori kornél.  
A Pesti Napló kiadása.
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.250.

Magyar műszaki parancsnokságok és 
alakulatok a világháborúban
Gödöllői Városi Múzeum, ltsz.: t.60.

játÉkkAtonák

lineol katona, 1914–1918
2 db, m: 9 cm, magántulajdon

Elasztolin katona, 1914–1918
5 db, m: 11 cm, magántulajdon

lovas katona Pfeiffer bécsi gyártótól 
1914–1918
m: 11 cm, magántulajdon

Gyalogos katona Pfeiffer bécsi gyártótól 
1914–1918
2 db, m: 11 cm, magántulajdon

Féllapos masékatona, 1914–1918
5 db, m: 6,5 cm, magántulajdon

ismeretlen gyártótól származó masé 
katona, 1914–1918
20 db, m: 6,5 cm, magántulajdon

ismeretlen gyártótól származó osztrák 
masé katona, 1914–1918
4 db, m: 6,5 cm, magántulajdon

Wollner-cég ólomkatonái, 1914–1918
16 db, m: 5 cm, magántulajdon

katonamásolatok
18 db, m: 11 cm, magántulajdon
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komjáti Gyula: Halottvívők, 1917
rézkarc, 240 x 315 mm
j.b.l. komjáti
j.b.l. a hordozón ceruzával: Halottvívők 
1917 (…) „Ne legyen többé háború” c. 
sorozatból
j.b.l. a hordozón ceruzával komjáti Gyula
magántulajdon

komjáti Gyula: Sipote (románia) – Varjak
ceruza, akvarell,papír, 73 x 138 mm
j.j.l. (sipote) Wanyerka Gy. / sipote
magántulajdon

komjáti Gyula: Sipote (románia), 1917
ceruza, toll, papír, 173 x 234 mm
j.b.l. Wanyerka Gy.; j.b.l. sipote, 1917. nov. 
23. románia | Wanyerka | sipote, 1917. nov. 
24. | románia
magántulajdon

Varga nándor: Galícia, 1917
ceruza, akvarell, papír, 320 x 400 mm
j.b.l. Wanyerka komának szeretettel Varga 
Nándor, j.j.l. Varga istván | 917. Vi. Galícia
magántulajdon

MáSolAtok A HM 
HAdtÖrtÉnEti intÉZEt  
ÉS MÚZEUMBÓl

Plakát- és aprónyomtatványtár

A budapesti fémátvételi bizottság:
A vörösréz vízmelegítő üstök 
beszolgáltatása
1917. február 13.
ltsz.: 3825/Nyt

A kispesti járás főszolgabírájától:
Hirdetmény a háztartási fémtárgyak 
beszolgáltatásáról
kispest, 1916. december 10.
ltsz.: 3800/Nyt 3

M. kir. rokkantügyi Hivatal:
Értesítő a rokkant katonák részére a m. 
kir. rokkantügyi Hivatalnál felajánlott 
munkaalkalmakról
Budapest, 1916. november 1.
ltsz.: 2754/Nyt 

A székesfőváros tanácsa: Mozgósítási 
hirdetmény
Budapest, 1914. július 26.
ltsz.: 0086/2/Nyt

Mozgósítási hirdetmény
Nagykáta, 1914. július 31. 
ltsz.: 2540/Nyt

A MŰVÉSZEt ÉS  
A nAGy HáBorÚ

Fábiánné Biczó ilona:  
„A feledés tengere”
A front felé, tábortűznél, Pihenő, 
Hazafelé, A pók, dal a háborúról,
6 db vonalkarc, egyenként 512 x 350 mm
magántulajdon

Vaszary jános: Bukovinai sebesültek 
szállítása a Bagó-szoroson keresztül
akvarell, tus, papír, 
145 x 185 mm / 225 x 285 mm
j.b.f. Bukovinai sebesültek szállítása a 
Bagó-szoroson keresztül | 915 4/24 Vaszary
magántulajdon

Barta Ernő: Galícia, (Wola Łuz÷ańska)
szén, papír, 355 x 460 mm
j.b.l. Wolaluzanska Galícia; j.j.l. Barta ernő
magántulajdon

komjáti Gyula: Szántás
ceruza, akvarell, szén, papír,  
202 x 266 mm
j.j.l. komjáti Gy.
magántulajdon

komjáti Gyulaj: Hadifoglyok, 1935
rézkarc, 348 x 250 mm
j.b.f. komjáti 1935
magántulajdon

komjáti Gyula: Önarckép
tus, akvarell, papír, 270 x 200 mm
j.j.l. komjáti Gyula
magántulajdon

komjáti Gyula: Sipote, 1917 karácsony
rézkarc, 158 x 250 mm
j.b.l. komjáti sipote 1917 kAráCsoNY
j.b.l. (a szegélyen kívül) komjáti
magántulajdon

komjáti Gyula: táboron Sipote, 1917
tus, akvarell, papír, 890 x 141 mm
j.bl. táboron sipote 1917. feb 10en 
j.b.l. Wanyerka Gyula
magántulajdon

komjáti Gyula: Galícia, 1916
akvarell, tus, papír, 197 x 165 mm
j.j.l. Wanyerka Gy., 1916. […] Galícia
magántulajdon

komjáti Gyula: Varjúfogás papírzacskóval 
1953
rézkarc, 320 x 220 cm
j.j.l. komjáti Gyula: Varjúfogás 
papírzacskóval (Ne legyen többé háború 
c. rézkarc sorozatból) 
j.b.l. komjáty Gyula 1953
magántulajdon
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A Székesfőváros tanácsa:  
A cukorjegyek életbeléptetése
Budapest, 1916. december 27.
ltsz.: 3785/Nyt

A Székesfőváros tanácsa:  
A vaj és tehéntúró legmagasabb ára
Budapest, 1917. május 6.
ltsz.: 3873/Nyt

A Székesfőváros tanácsa: A zöldség, 
főzelék és gyümölcs legmagasabb ára 
1917. szeptember 16-től 30-ig
Budapest, 1917. szeptember 14.
ltsz.: 3930/Nyt

A Székesfőváros tanácsa:  
Hadikávé forgalomba hozatala
Budapest, 1917. augusztus 28.
ltsz.: 3922/Nyt

lövészárok a Pasaréten
grafikai plakát
ltsz.: 2972/Nyt

dr. Boda rezső: Felhívás. A monarchiával 
hadi állapotban lévő olaszország 
alattvalóinak jelentkezése és összeírása
Budapest, 1915. május 25.
ltsz.: 0133/Nyt

Budapesti közlöny, 120. szám
1915. május 23.
ltsz.: 0938/Nyt

kössünk hadikölcsön biztosítást!
Magyar országos Biztosító intézet r. t. 
Hadi- és hadikölcsön biztosítási osztálya.
grafikai plakát, tervezte: faragó Géza
ltsz.: 2818/Nyt

jegyezzünk hadikölcsönt!!  
legyünk méltó társai hős katonáinknak 
és mutassuk meg a világnak, …
grafikai plakát
ltsz.: 2835/Nyt

imádkozik a király. ő fensége i. ferenc 
József legmagasabb hozzájárulásával és 
elismerésével készült filmdráma.
grafikai plakát, tervezte: földes imre
ltsz.: 2941/Nyt

A Magyar Szent korona országainak 
Vöröskereszt Egylete budapesti 
pályaudvarokon működő „Üditő 
Helyei” javára … az Uránia tudományos 
színházban opera- és dalestélyt rendez.
1916. május 22.
ltsz.: 2965/Nyt

repülőnap Aszódon hadi jótékony célra
1916. október 8.
ltsz.: 2977/Nyt

Hangverseny a magyar kir. 30. honvéd 
gyalogezred elesett hőseinek özvegyei és 
árvái javára a székesfővárosi Vigadóban 
1916. november 22.
ltsz.: 2987/Nyt

Éljen a király! Éljen Vilmos császár! 
Éljen a hadsereg! 
ferenc József és Vilmos császár arcképé-
vel, jelképekkel.
ltsz.: 75.154.1/Nyt

Bárczy polgármester: Felhívás a Vörös 
kereszt érdekében
Budapest, 1914. augusztus 11.
ltsz.: 0575/Nyt

Ferencz józsef, tisza istván: népeimhez!
Bécs, 1915. május 23.
ltsz.: 0430/Nyt

A székesfőváros tanácsa: Bevonulási 
hirdetés
Budapest, 1915. április 22.
ltsz.: 75.37.1/Nyt 

A székesfőváros tanácsa: Hadseregünk-
nek fém kell!
Budapest, 1915. október 12.
ltsz.: 0145/Nyt

A Székesfőváros tanácsa: Az újabb 
liszt- és kenyérjegyek használatának 
szabályozása
Budapest, 1916. január 27.
ltsz.: 3622/Nyt

A Székesfőváros tanácsa: Sertéshús és 
hentesáruk legmagasabb árai
Budapest, 1916. február 1.
ltsz.: 3627/Nyt

A Székesfőváros tanácsa:  
A cukor árának újabb megállapítása
Budapest, 1916. március 1.
ltsz.: 3636/Nyt

A Székesfőváros tanácsa: Fölhívás  
a hadi célokra igénybevett fémtárgyak 
beszolgáltatására
Budapest, 1916. március
ltsz.: 3639/Nyt

Az 1868. és 1869. években született 
népfölkelésre kötelezettek bevonulása 
ügyében hirdetés
Budapest, 1916. március 22.
ltsz.: 3644/Nyt

A Székesfőváros tanácsa: Felhívás  
a háztartási fémtárgyak beszolgáltatására
Budapest, 1916. július 11.
ltsz.: 3702/Nyt

A Székesfőváros tanácsa:  
A jég legmagasabb ára
Budapest, 1916. március 21.
ltsz.: 3658/Nyt

A Székesfőváros tanácsa:  
Élősertés, sertészsír, sertéshús  
és hentesáruk legmagasabb ára.
Budapest, 1916. július 15.
ltsz.: 3700/Nyt
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A Somme-menti ütközet három részben 
oMniA
grafikai plakát, tervezte: földes imre
ltsz.: 4280/Nyt

Uránia. károly Bakák 
korcsmáros filmdrámája Őfelsége  
a király nevét viselő cs. és kir. 19. gye. 
rokkantjai, özvegyei és árvái javára 
grafikai plakát, tervezte: Biczó András
ltsz.: 4281/Nyt

Fedák Sári és Hegedüs Gyula bakadalo-
kat énekelnek Beregi oszkár szaval …  
A matiné keretében először kerül színre 
a károly Bakák című 3 felvonásos 
thália-műintézet, Budapest
ltsz: 4282/Nyt

Brázay Sósborszesz
grafikai plakát
ltsz.: 75.79.1/Nyt

jelentem alássan … , én már tudom, 
hogy mi a lysoform
grafikai plakát, tervezte: Bortnyik sándor
4380/Nyt

1915. május 19. országos Mozinap  
Az összes bevétel a Vörös kereszt  
és Auguszta-alap céljait szolgálják
grafikai plakát, tervezte: Bortnyik sándor 
1915. május 19.
ltsz: 6515/Nyt

Szerbia hadat üzen
Filmkomédia tivoli nagymező-utca 8.
grafikai plakát, tervezte: Weiss Antal 1914.
ltsz.: 7882/Nyt

Színes nyomat: Éljen a király! Éljen 
Vilmos császár! Éljen a hadsereg!  

– Ferenc józsef és Vilmos császár 
arcképével, jelképekkel
ltsz.: 75.154./Nyt

italienische Handgranaten 
Granate a mano italiane 
olasz kézigránátok - félszeres nagyítás
ltsz.: 2811/Nyt

továbbá

képzési bemutató a cs. és kir. 32. 
gyakorlóezrednél a nagy rákosi 
gyakorlótéren
HM Hadtörténeti intézet és Múzeum, 
fényképtár, Jelzet: 87.67/fk

rendszeres látrajz a nagy rákosi lovassá-
gi gyakorlótérről, 1:6250
HM Hadtörténeti intézet és Múzeum, 
Hadtörténelmi levéltár

A budapesti háziezred festőinek 
képkiállítása a cs. és kir. 32. gye. elesett 
hőseinek özvegy- és árva-alapja javára
1917. január 10-től
grafikai plakát, tervezte: teplánszky (?) 
ltsz.: 3280/Nyt

Hangverseny a magyar kir. 30. honvéd 
gyalogezred elesett hőseinek özvegyei és 
árvái javára a székesfővárosi Vigadóban 
1917. február 9.
ltsz.: 3282/Nyt

népopera A m. kir. budapesti első 
honvéd-gyalogezred hangversenye  
az ezred özvegy- és árva-alapja javára  
Ő cs. és kir. Fensége Auguszta 
főhercegnő védnöksége alatt.
1917. március 12.
ltsz.: 3286/Nyt

Uránia Színház … „A tenger alatt Anglia 
ellen! németnyelvű előadás vetített 
képekkel 
tartja van Bebber német sorhajókapitány”
1917. május 10.
grafikai plakát
ltsz.: 4148/Nyt

A budapesti egyes honvédek hangverse-
nye a népoperában, 1917
grafikai plakát, tervezte: faragó Géza 
ltsz.: 4180/a-/Nyt

Hadseregünknek fém kell!
Hadifémek beváltása. tiszta nikkel, 
vörösréz, sárgaréz sürgősen kell a töl-
ténygyártáshoz
grafikai plakát, tervezte: r Geyer 1918.
ltsz.: 4184/Nyt

Főv. Vigadó … A bécsi tonkünstler 
orchester rendkívüli (v) hangversenye 
a Budapesti 1-ső Honvéd-gyalogezred 
özvegy- és árvaalapja javára.
1918. február 9.
ltsz.: 4187/Nyt

Az egyes honvédek hangversenye  
a Városi Színházban
grafikai plakát, tervezte: faragó Géza 
1918. május 6.
ltsz.: 4206/Nyt

Városi Színház
Az egyes honvédek hangversenye az 
ezred özvegy és árva segélyalapja javára 
1918. május 6.
ltsz.: 4208/Nyt

A 32-es háziezred Matinéja Az ezred 
özvegy- és árva alapja F. hó 21-én …  
a Fővárosi orfeumban
grafikai plakát, tervezte: lurja (?)
ltsz.: 4254/Nyt
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SZÍNES 
KÉPEK
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Berente istván katona portréja
Gödöllői Városi Múzeum
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Hídverés
magántulajdon

Gulyáságyú
magántulajdon

Mosoda  
a fronton
magántulajdon

tábori postakocsi
magántulajdon 153152



1870 Werndl szurony és tok
Gödöllői Városi Múzeum

fotó: Hegedűs Gábor

1895 M. Mannlicher szurony és tok
Gödöllői Városi Múzeum

fotó: Hegedűs Gábor

1917 M. tipusú rohamkés és tok
Gödöllői Városi Múzeum
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1917 M. rohamsisak, 20. század eleje
Gödöllői Városi Múzeum

fotó: Hegedűs Gábor

1869 M. osztrák-magyar huszártiszti szablya
Gödöllői Városi Múzeum

fotó: Hegedűs Gábor
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katonai kulacs, 1916
Gödöllői Városi Múzeum

fotó: Hegedűs Gábor

Első világháborús huszárcsákó
Gödöllői Városi Múzeum

fotó: Hegedűs Gábor
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Pro Pátria emlékgyűrű, 1914
Gödöllői Városi Múzeum

tüzérségi emlékgyűrű, 1914
Gödöllői Városi Múzeum

fotó: Hegedűs Gábor

„Őfelsége imája népeiért – 1914” feliratú emléktábla
Gödöllői Városi Múzeum

fotó: Hegedűs Gábor
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(iV.) károly-csapatkereszt, 1916
Gödöllői Városi Múzeum

fotó: Hegedűs Gábor

 

(iV.) károly (kis) Ezüst Vitézségi Érem, 1918
Gödöllői Városi Múzeum

fotó: Hegedűs Gábor

(iV.) károly (nagy) Ezüst Vitézségi Érem, 1917
Gödöllői Városi Múzeum

fotó: Hegedűs Gábor
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Fa cigarettatárca, hadifogoly emlék
„somorja, 1914-16 / emlek” felirattal

Gödöllői Városi Múzeum

fotó: Hegedűs Gábor

(iV.) károly Sebesültek Érme, 1918
Gödöllői Városi Múzeum

fotó: Hegedűs Gábor
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Bögre Ferenc józsef osztrák császár, magyar király és Vilmos német császár arcképével
Gödöllői Városi Múzeum

fotó: Hegedűs Gábor

kistányér Vilmos német császár arcképével
Gödöllői Városi Múzeum

fotó: Hegedűs Gábor
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Öntöttvas hadimozsár és mozsártörő
Gödöllői Városi Múzeum

fotó: Hegedűs Gábor

„áldassék a király” gramofon lemez
Gödöllői Városi Múzeum

fotó: Hegedűs Gábor
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Segítsetek a békéért való küzdelemben!
 jegyezzetek hadikölcsönt.

Grafikai plakát, tervezte: Moldován Béla

HM Hadtörténeti intézet és Múzeum, Plakát- és aprónyomtatványtár, 1918

díszpohár Ferenc józsef osztrák császár, magyar király  
és Vilmos német császár arcképével, 1914–1915
Gödöllői Városi Múzeum

fotó: Hegedűs Gábor
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népopera A m. kir. budapesti első 
honvéd-gyalogezred hangversenye 
az ezred özvegy- és árva-alapja 
javára Ő cs. és kir. Fensége Auguszta 
főhercegnő védnöksége alatt.
1917. március 12.
HM Hadtörténeti intézet és Múzeum, 

Plakát- és aprónyomtatványtár

repülőnap Aszódon hadi jótékony 
célra, 1916. október 8.

HM Hadtörténeti intézet és Múzeum, 

Plakát- és aprónyomtatványtár

Hadseregünknek fém kell!
grafikai plakát, tervezte: r Geyer 1918.

HM Hadtörténeti intézet és Múzeum, Plakát- és aprónyomtatványtár
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remsey Zoltán: Búcsúzó katona
Gödöllői Városi Múzeum

fotó: Hegedűs Gábor

nagy Sándor: „károly koronázásáról mágnásnők érkeznek” 1916
Gödöllői Városi Múzeum

fotó: Hegedűs Gábor
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komjáti Gyula: Szántás

magántulajdon

Fábiánné Biczó ilona: dal a háborúról (A feledés tengere), 1922

magántulajdon
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körösfői-kriesch Aladár: Gránátvető

Hősi emlék Vácszentlászló községben

fotó: Hegedűs Gábor

komjáti Gyulaj: Hadifoglyok, 1935

magántulajdon
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