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Az első világháborús hősi emlékmű felállítása 

 

Az elesett katonák emlékére 

 

Az első világháborúban elesett katonák emlékének megörökítése már a 

háború során felmerült. Egy 1917-es törvény minden községet kötelezett, 

hogy méltó emléket állítson elesett hőseinek. Ennek nyomán 1938 végéig 

1086 világháborús emlékművet (szobrot, emléktáblát, hősök kertjét, stb.) 

emeltek Magyarországon. 1924-ben nemzeti ünnepként bevezették a Hősök 

emlékünnepét, időpontjául május utolsó vasárnapját jelölve meg és 

megalakult a Hősi Emlékműtervek Bírálóbizottsága is, amely a Vallás és 

Közoktatásügyi Minisztériumban működött. Bár az idei hősök napja már 

elmúlt, a tamási első világháborús hősi emlékmű felállításának 

körülményeiről írni mégis időszerű, hiszen éppen 85 évvel ezelőtt, 1924. 

augusztus 20-án avatták fel. 
 

A község képviselő-testületi jegyzőkönyveiből nyomon követhetjük az emlékmű 
felállításának történetét. A testület először 1922. július 2-án foglalkozott az 
elesett hősök emlékének megörökítésével annak kapcsán, hogy a 
hadügyminisztérium két katonát (egy bizonyos Schrantz ezredest és Radenich 
főhadnagyot) küldött a tamási járásba, hogy megértessék az elöljáróságokkal: 
„milyen óriási nemzeti érdekek fűződnek az elesett hősök emlékének 

megörökítéséhez”. A minisztérium célja az volt, hogy minden községben 
lehetőleg még az év folyamán felállítsák az emlékművet, ezért kérték a 
testülettől az ehhez szükséges összeg előteremtését. Ezt elfogadva a 
képviselőtestület egy 23 tagú szoborbizottságot választott, amelynek elnöke 
Sörös József főszolgabíró, tiszteletbeli elnöke Reich Oszkár, alelnökei dr. 
Frühwirth Jenő és dr. Freyler Károly, titkára Kindl Vilmos, pénztárnoka pedig 
ifj. Kaszás János volt. Elhatározták, hogy a bizottság útján nagyarányú gyűjtést 
kezdenek, a hiányzó összeget pedig pótadóból fedezik. A jegyzőkönyv nem 
említi, de tudjuk, hogy a tamási hősi emlékmű Tóth Gyula (1893–1970) 
szobrász, a Fővárosi Iparrajziskola tanárának munkája, akit elsősorban 
éremművészként tartanak számon. A tamásin kívül még egy világháborús 
emlékmű fűződik a nevéhez: a Bács-Kiskun megyei Dunaszentbenedek községé. 
1923. szeptember 29-én már azt írják a községi jegyzőkönyvben, hogy az 
emlékszobor rövidesen elkészül, a szobor felállításával kapcsolatos teendők 
ellátására ezért bizottságot kell létrehozni. Az elöljáróság javasolta, hogy a járási 
főszolgabíró elnöklete alatt ennek legyen tagja Mozolányi István, dr. Frühwirth 
Jenő, dr. Freyler Károly, Kindl Vilmos, Gyenis István, Papp István, Kaszás 
József, Sándor János, Gyeney J., valamint a főjegyző és a bíró. 1924. június 15-
én a szoborbizottság előadta, hogy a szobor leleplezése alkalmából nagy 
ünnepséget szeretnének rendezni, Horthy Miklós kormányzó és a katonaság 
részvételével. 
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A várható tetemes költségek miatt többen javasolták, hogy minél egyszerűbb 
ünnepélyt rendezzenek. A 193 nevet tartalmazó emlékművet végül 1924. 
augusztus 20-án avatták fel (téves tehát a több helyen is olvasható 1925-ös 
évszám!). Az avatási ünnepség részletes programját előzetesen közölte a 
Tolnamegyei Újság 1924. augusztus 16-i száma (az avatás után ugyanakkor 
furcsa módon nem tudósított az eseményről). Innen tudjuk, hogy az ünnepély 10 
órakor ünnepi misével kezdődött.  
 

 
A képeslap Jeruzsálem Ede nyomdájában készült, melyen a felirat: 

 

A világháború hősi halottainak emlékszobra. 
  

Leleplezve 1924. Szent István napján 
 
A főtéren a Himnusz eléneklése után Mozolányi Istán prépost-plébános tartott 
„megnyitó beszédet”, majd a férfikar a Hiszekegyet adta elő. Ezután a háborút 
végigszolgáló Tarján Jenő beszéde következett, majd a férfikar a Honfi imája 
című művet énekelte, végül a község nevében Gyeney György bíró vette át a 
szobrot. Az ünnepség a Szózat eléneklésével zárult. Az avatás után a jelentkezők 
35.000 korona ellenében „társas ebéden” vehették részt a Kaszinó helyiségeiben. 
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1940 - A hősök szobra és kertje 

 

K. Németh András 


