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[ELSŐ VILÁGHÁBORÚS
EMLÉKMŰ (POLGÁR)]
Készítette: Fiatal László

I.

Az emlékmű bemutatása
Név:

I. világháborús emlékmű.
Polgár lakosainak: Nagyapánk.
Készült:
1925-ben.
Készítette:
Somogyi Sándor
Anyaga:
műkő
Avatásának időpontja:1925. augusztus 15.
Átadó:
Kubassy Béla járási főszolgabíró.
Átvevő:
Borsos József Polgár főbírója.
Felújításának ideje: 2010.
Építésének célja:
Neveinek megőrzésével méltó emléket állítani az I. világháborúban
elesett katonáinknak.
Az emlékmű névsora: Az emlékművön 277 elesett katona nevét láthatjuk 2018-ban.
Az emlékmű egy 17X17 méteres négyzetes alapon helyezkedik el, mely a környezetéből
három lépcsőfok magasságban emelkedik ki. Ezen az alapon az emlékmű mögött kúp alakú,
terméskőből kirakott zászlótartó található. Az alap mérete lehetővé tette, hogy a későbbi
időkben ide helyezték el a II. világháborúban elesettek nevét megörökítő emléktáblát és az
1956-os forradalomnak emléket állítóalkotást.
Az emlékmű több szintre tagolódik. A legalsó szint három, lépcsőzetes, csökkenő nagyságú
körívből áll, melyek a koszorúk elhelyezésének lehetőségét biztosítják. A körívek két
oldalán, kőlapokon nyugvó, talp nélküli nagy, fedett, szenteltvíztartóra emlékeztető kehely
található. A kelyhek szobor felőli oldalán két kifelé néző bárányfej látható utalásként az
áldozati bárányra. A második szint nyolcszög alakú melyen a következő felírat található.
Istenért, hazáért, családért hősi halált halt fiaink.
A harmadik szint szinté nyolcszög alakú. Frontális részén a felirat:
1914-18
A világháborúban elesett hős fiai emlékére emeltette Polgár város közössége 1925
Felújíttatta Polgár város önkormányzata 2010.08.15.
A harmadik szint további oldalain az elesettek nevei találhatóak.
A negyedik szint az első szinthez hasonlóan kör alakú, melyek valószínűleg a második és
harmadik szint szögletes formáit enyhítik.
A legfelső szinten található a három alakos szobor. A település képviselői budapesti
műhelyében felkeresték Somogyi Sándort és a kiállított minták alapján választottak. A szobor
eltér a legtöbb esetben sablonos formáktól (turulmadár, az állófegyveres zászlót, sebesült
társát tartó katonától és a háttérben megjelenő szomorkodó édesanya, feleség) típusú
kompozícióktól.
A főalak egy kövön ülő, egyik térdére és hosszú kétélű kardjára támaszkodó búsuló ősi
magyar harcos. Ősi magyarságát a kúpos süveg mutatja. A sztyeppei népek kultúrájában a
szkítáknál, a hunoknál, az avaroknál és a magyaroknál a kúpos fejfedő az égiekkel való
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kapcsolatot jelképezi. Harcos voltát a sodronyos ruházata és a kardja és sarkantyúja jelzi.
Bajuszos arca markáns, haja két varkocsban látható. A búsuló típusú cselekményábrázolás a
politikai propaganda helyett a közösség belső fájdalmát, veszteségét fejezi ki, arra emlékezteti
az utókor nemzedékeit.
A két mellékalak egy-egy gondtalan, boldog és jólétet sugárzógyermek ábrázolása. A művész
talán a jövő nemzedékének életképességét próbálta megjeleníteni. A két gyermeket rózsákból
állófonat köti össze. A kereszténység rózsával jelképezi a megváltó Krisztust, az ő szent
anyját, Máriát, valamint az erények közül a szeretetet.
Az emlékmű alkotója

II.

A szobor hátsó részén Somogyi Sándor (1881-1960) éremművész, szobrász - az emlékmű
alkotójának szignója látható.
Született: Gyulaháza, 1881. május 16.
Elhalálozott: Budapest, 1960. május 4.
Rajztehetségét Jósa András, a Szabolcs megyei múzeumalapító orvos fedezte fel. Az ő
támogatásával Ungvárott kerámiakészítést tanult. Somogyi Sándor az iparművészeti iskolai
tanulmányai után 1904-ben a francia szobrászat és művészet tanulmányozására kért
tanulmányi ösztöndíjat. 1904-1907 között 600-600 korona segélyt kapott, amelynek
összegéből 1904-ben Párizsba, a Julian Akadémiára ment. Látogatta Rodin műtermét, majd
megfordult Olaszországban is. Hazatérve indult a debreceni Csokonai Kör által hirdetett
Diószegi-Fazekas-emlékmű pályázaton, s Medgyessy Ferenc és Dávid Endre előtt meg is
nyerte azt. Ez a munka végleg Debrecenhez kötötte, ahol 1907-ben letelepedett. Egymás után
készítette díszkútjait és síremlékeit, köztük a legjelentősebbet, a Sesztina-síremléket. A tízes
években épületdíszítő szobrászattal is foglalkozott.
Csak sajnálhatjuk, hogy az ambiciózus, tehetséges Somogyi elkallódott, művészete
megrekedt. A tízes évek végén úgy érezte, hogy lehetőségei beszűkültek Debrecenben. Való
igaz, hogy nem nyerte meg a Kossuth-emlékmű pályázatot, s személyes összeütközései is
voltak, de a két világháború közötti jelentős szobrászi feladatokból jócskán jutott volna
tehetségéhez méltófeladat Debrecenben. 1914-18 között a fronton szolgált, utána rövid időre
visszatért, majd 1920-ban Budapestre költözött. A Százados úti Művésztelepen élt 1960-ban
bekövetkezett haláláig. A húszas években még tartotta vidékünkkel a kapcsolatot. Elkészítette
a hajdúszoboszlói és polgári első világháborús hősi emlékműveket, később minden szál
megszakadt. Egy művésztelepen élt azzal a Medgyessy Ferenccel, akit annak idején, 1907-ben
oly fölényesen győzött le a Diószegi-Fazekas-emlékmű pályázaton, de míg az következetesen
ment a maga útján, Somogyi talaját vesztve, akaratgyengén kallódott el.1
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FORRÁS: SZ. KÜRTI KATALIN A DEBRECENI ELSŐ TAKARÉKPÉNZTÁR MŰVÉSZETPÁRTOLÁSA 1896-1916 KÖZÖTT
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III.

Az emlékmű helye
Polgár, Barankovics tér, templomkert.

IV.

Az emlékmű készítésének előzményei
Az emlékműnek különös előélete van. Abele Ferenc vezérkari őrnagy a frontról levelet írt
Tisza István miniszterelnöknek.
„Az országgyűlés már most hozzon egy törvényt, amellyel az állam minden községben […]
kőemléket állít, amelyre […] elesett hőseit név szerint bevési”- írta báró Abele Ferenc a Tisza
Istvánhoz szóló levelében, 1915 júliusában. Mivel nem született politikai döntés, az őrnagy
Kállay Erzsébet udvarhölgy közvetítésével, Zita királynéhoz fordult az ügyben, aki férjéhez
IV. Károlyhoz továbbította a felvetést. Talán ennek hatására Tisza István törvényjavaslatot
terjesztett be és fogadtatott el a Képviselőházzal 1917-ben.
Az 1917. évi VIII. törvénycikk, amely a hősök emlékének megörökítéséről született, e
tekintetben egyértelműen fogalmaz:
„1. § Mindazok, akik a most dúló háborúban a hadra kelt sereg kötelékében híven teljesítették
kötelességeiket, a nemzet osztatlan, hálás elismerésére váltak érdemesekké. Őrizze meg a késő
utókor hálás kegyelettel azok áldott emlékezetét, akik életükkel adóztak a veszélyben forgó
haza védelmében.
2. §Minden község (város) anyagi erejének megfelelő, méltó emléken örökíti meg
mindazoknak nevét, akik lakói közül a most dúló háborúban a hazáért életüket áldozták fel.”
A történelemi események (a háború befejezése, az őszirózsás forradalom, a tanácsköztársaság,
az Antant diktátuma, Horthy Miklós hatalomra jutása) hosszú időre elhalasztotta a törvény
végrehajtását.
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A hősök emlékének méltó megörökítésével, annak társadalmi súlya és a benne rejlő politikai
lehetőségek miatt az Országgyűlés is foglalkozott.
A nemzeti emlékművek ebben az időben alakulnak át „vezér” emlékművekből az „egyszerű
ember”, katonai kifejezéssel élve a legénység emlék műveivé, amelyek a háború utáni
háborús emlékműszobrászat abszolút jellemzőjévé válnak.
A Belügyminisztérium 1923 augusztusában kiadott tájékoztatója az emlékművek formáját is
meghatározta:
1. Emléktáblák. Művészi kerettel vagy jelképes domborműdísszel készülnek és valamely
középület (templom, községháza, iskola stb.) falába helyeztetnek el. Ott ajánlatosak, ahol
kevés hős neve kerül megörökítésre, tehát kisebb községekben.
2. Emlékoszlopok, obeliszkek, gúlák és más építőművészi alakzatok tetejükön turulmadárral,
kettős kereszttel, koronával, sisakkal, dísszel ékesítve.
3. Emlékszobrok. Katonákat, ősmagyar turáni harcosokat, Hungáriát és egyéb alakokat
vagy csoportozatokat ábrázolnak talapzatra állítva.
A Hősök Emlékünnepe bevezetéséről szóló 1924: XIV. törvénycikk május utolsó
vasárnapját nemzeti ünnepnapnak nyilvánította. Az időpont és az elnevezés indoklása
nagyon érdekes:
„Az ünnepnap megtartására május hó utolsó vasárnapja látszik legalkalmasabbnak, mint
olyan, a mikor a tanuló-ifjúság a tanintézetekben még együtt van, az iskolaév már többékevésbé befejezést nyert, de az évzáró vizsgálatok még nem vették kezdetüket. A fokozott
tevékenységet követelő mezőgazdasági munkálatok ebben az időszakban a gazdaközönséget
még nem vonnák el az ünnepléstől, mint kora tavasszal, nyáron, vagy ősszel. Május végére
már elegendő virág áll készen a sírok díszítésére. Az időjárás változásaival nem kell oly
nagymértékben számolni[…]”
Minthogy már ekkor is volt madarak, fák stb. napja, ezért úgy gondolták, hogy a hősök
napja kifejezés a kegyelet rovására menne, így lett inkább hősök emlékünnepe.
247.000/1924. számú belügyminiszteri rendelet megszervezte a Hősi Emlékműtervek Bíráló
Bizottságát, s meghatározta, hogy a törvényhatósági bizottságok csak olyan községi emlékmű
tervét hagyják jóvá, amelyet e bizottság kivitelre alkalmasnak talál. A 2530/1925. számú
rendelet megerősítette, hogy a hősök emlékét megörökítő művek a művészi igényeknek is
megfelelőek legyenek, és csak olyan emlékek állíthatók fel, amelyek terveit a Hősi
Emlékműtervek Bíráló Bizottság úgy művészi szempontból, mint az anyag minősége és az
előállítási költségek tekintetében megfelelőnek találta.
V.

Az emlékmű avató ünnepélye
1925. augusztus 15.
Nagyboldogasszony vagy Mária mennybevétele a katolikus egyház legnagyobb Mária ünnepe,
melyet augusztus 15-én tartanak. 1945-ig munkaszüneti nap volt. Polgáron hagyományosan
ezen a napon tartották a nagybúcsút, melyre a polgári származású emberek rendszeresen
hazalátogattak. A római katolikus templom is a Nagyboldogasszony nevet viseli.
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Részletek a Nyírvidék. c újság 1925. augusztus 18.-ai számának 5-6. oldalának tudósításából:
„A környező községekből, uradalmakból a vasúton és autókon érkeztek az ünnepség
résztvevői. Lovas bandérium várt a polgári állomáson. Piros pruszlikos lobogó ingujjas,
keménykötésű, Tisza menti magyarok, délceg lovas valamennyi. A vonatról leszálló egyházi,
katonai és polgári vendégeket Stiglicz Lajos jegyző üdvözölte. Pompás fogatok hosszúsora
vitte a vendégeket az ünnep színhelyére. Elől a színes, festői bandérium. Nemzetiszínű lobogós
házak között vonult a menet. A vendégeket a település központjában Újhelyi Sándor főjegyző
fogadta.”
1.

Résztvevők
 Az egyház és a környéki birtokos káptalan képviseletében Énekes János prépost kanonok.
 Szabolcs vármegye részéről Kállay Miklós főispán, Virányi Sándor főjegyző, dr. Szesztay
Zoltán vármegyei főügyész, dr. Mikecz László főjegyző.
 Nyíregyháza képviseletében Kardos István tanácsnok.
 A hadsereg, a Vitézi szék képviseletében vitéz Reviczky László tábornok, Baur ezredes.
 A járás képviseletében Kubassy Béla járási főszolgabíró, Nemes Ferenc,
dr. Fráter Szabolcs.
 A környéki földbirtokosság képviseletében részt vett gróf Dessewffy István, Szomjas
Gusztáv képviselő, Korniss Ferenc dr. Szondy István.
 A káptalani uradalmak tisztikara élükön Pamplényi Béla tiszttartóval.
 Szabó Sándor nemzetgyűlési képviselő.
 Polgár, továbbá a szomszédos községek elöljárósága, egyesületei, intelligenciája.
 Polgár lakossága.

2.

Az ünnepség
„Díszközgyűléssel kezdődik az ünnepély. A díszközgyűlésen dr. Kubassy Béla főszolgabíró
elnököl, aki rámutat, hogy a járásban Tiszapolgár rótta fel elsőnek kötelességét a hősi halottak
iránt.
Újhelyi Sándor főjegyző szólal fel ezután. Polgár község lakosai összeadták fillérjeikét a
hősök szobrára, majd később pótadót vállaltak és ebből teremtették meg az emlékművet. A
világháborúban elesett a bevonultak negyedrésze s ez annak a bizonyítéka, hogy a polgáriak a
véres harcokban becsülettel állták meg a helyüket.
Énekes János prépost-kanonok szentmisét pontifikál (főpapi szertartás). A szentmise után
Énekes János kanonok és papi kísérete a Hiszekegyet énekli, majd Énekes János elmondja
mélyen megrendítő ünnepi beszédét. Ahogy felhangzik beszédének egy-egy mondata,
felsírnak szívtépő sirámmal az özvegyek, árvák, a fiavesztett anyák.
Énekes kanonok nagyhatású beszéde után az ünnep egyik legmegrázóbb mozzanata
következik. Fleischer Elemér, akinek testvére is ott van a hősi halottak között, az özvegyek és
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árvák fölcsukló zokogásától fogadva adja elő kiválóan Gyóni Géza: Magyar asszony írja c.
szomorúkölteményét. 2
Az egyházak képviselői megáldják a szobrot, majd vitéz Reviczky László tábornok mond a
harcok viharos emlékeit idéző, lelkesítő beszédet.
Hatásos beszédeket mondottak még Kornis Ferenc, Szabó Sándor nemzetgyűlési képviselő,
Szesztay Zoltán dr. vármegyei főügyész.3
Az emlékművet Kubassy Béla főszolgabíró adta át Polgár község bírójának.
A közönség soraiban átmorajlik a hír, hogy itt vannak a kis katonák. Kis óvodás fiúcskák
jönnek színes honvéd-huszár ruhában karddal, koszorúval. Nagyon kedves a Bartáné Hiszem
Ella óvónő által rendezett hódoló felvonulás.
Most megkezdődik a koszorúzás aktusa. A honvédség, a honvédelmi kormány koszorúját
Baur ezredes, a vármegyéjét Virányi Sándor főjegyző helyezi el. Sorra koszorút hoznak
Polgár község elöljárósága, a vitézek, hadirokkantak, leventék, népfölkelő és tartalékos
tisztek, az ipartestület, a polgári asszonyok és leányok, akik nevében Újhelyi Sándorné
főjegyzőné helyezi el a koszorút, a gazdakör, az egri főkáptalan tisztikara nevében Pamlényi
Béla tiszttartó, Büdszentmihály község, a Gazdák egylete, Tiszabüd, Tiszalök, a polgári izr.
hitközség, a tűzoltók. Aztán jönnek a koszorúzó asszonyok, leányok végeláthatatlan sorban.
Hat szép magyar ruhás leány rendezi a koszorúkat. amelyek elborítják a búsuló magyar
alakját, Polgár község virágba szökkenő szeretete fogja át a hősök emlékét.”

Részlet az Egri Újság 1916. február 7-ei számának második oldaláról:
Hősi halál. Fleischer Elemér 65-ik gyalogezred hadnagya volt, ki a mozgósítás alkalmával
vonult be és részt vett az oroszok elleni számos ütközetben, a harctéren szerzett betegségében
1914. évi október hó24-én a tarnowi csapatkórházban életének 23. évében elhunyt. A gyászoló
család a hősi halált halt porrészeit hazahozatta.
A hősi halált halt hadnagy fia volt Fleischer Ferencz földbirtokosnak. A vers szavalója az
elhalt egyetlen fiú testvére Fleischer Ferenc (Antal, Mihály) lehetett, aki a nevét 1922-ben
Fehérre változtatta. Minkettőjük születési helyeként Polgár tanya van bejegyezve.

2

A Nyírvidék tudósítója tévedett. A Gyóni vers szavalója nem lehetett Fleischer Elemér, mert 1914 októberében
meghalt.
3
Szesztay Zoltán vármegyei főügyész dédunokája Szesztay Gábor „Támogatói nyilatkozat” készítésével segítette
a javaslat elfogadását.
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VI.
1.

Az emlékmű feliratai
Nevek
Az emlékmű 93 éves történetében legnagyobb problémát a névsor jelentette. Valószínűsíthető,
hogy az avatás időpontjában a nevek még nem voltak feltüntetve. Az ünnepségen verset
mondott az elesett Fleischer Elemér testvére. Fleischer Elemér neve sohasem szerepelt a
névsorban. Kisséfurcsa lett volna, ha úgy mondja el az özvegyek, anyák és testvérek
zokogásától kisért verset, hogy testvérének neve hiányzik. A nevek feltüntetése 1925 és 1929
között történhetett. 1929-ben adta ki Szabolcs vármegye az elesett hőseinek névjegyzékét.
Erre az időpontra a nevek már az emlékműre kerültek, mert Polgárra vonatkozó felsorolásból
több név nem található az emlékművön. Pótlására az alsó. nyolcszög alakú rész két oldalára
még 20 nevet felvéstek.
A névsor összeállításának időpontjában az anyakönyvi adatok és a frontról a családokhoz
érkező értesítések az elesett katonákról, szolgálhattak alapul. A halottá nyilvánítási
határozatot az illetékes járásbíróságok hozták meg (Polgár esetében a Tiszalöki
Járásbíróság). A határozat adatait bevezették az anyakönyvek halotti nyilvántartásába. (1.)

1. A névsor összeállításában az anyakönyvi nyilvántartás lehetett a kiindulópont

8

A települések a helyi lakosként bevonuló elesettekről kapták meg a halottá nyilvánítási
határozatot. A Polgáron született, de más településen élők így nem szerepelnek a névsorban.
Például a mi családunkból nagyapám testvére Fiatal Károly a Taktakenéz hősi halottjai között
található. (2.)

2. Példa a Polgáron született, de más településen élő elhunyt személyre

A felújítás után 277 (Kettőszázhetvenhét) név szerepel az emlékművön.

1. kép: 55 név.
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2. kép: 29 név.

3. kép: 45 név.
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4. kép: 18 név.

5. kép: 48 név.

11

6. kép: 32 név.

7. kép: 54 név.
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Szabolcs vármegye 1929-ben készítette el a világháborúban elesettek
névjegyzékét.
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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2.

Feliratok
1) Avatásakor csak egy felirat volt az emlékművön:

1914-1918
A
VILÁGHÁBORÚBAN
ELESETT HŐS FIAI
EMLÉKÉRE EMELTETTE
POLGÁR NAGYKÖZSÉG
KÖZÖNSÉGE
1925

8. kép

2) 1935-ben az előző felirat alatt már a következő is látható:

HISZEK
MAGYARORSZÁG
FELTÁMADÁSÁBAN

9. kép

1945 után az utóbbi feliratot eltávolították, helyén a 2010-es felújításig egy üres négyzet volt.
3) 1938 után véshették az emlékműre az alábbi feliratot:
1938 –
ISTENÉRT
HAZÁÉRT CSALÁDÉRT
HŐSI HALÁLT HALT
FIAINK

9. kép: A rejtélyes célú felirat.
Az 1938 után látható kötőjel arra enged következtetni, egy következő számot terveztek
feltüntetni. Kár, hogy ez nem történt meg, így csak találgatni tudunk mi volt a cél.
A második világháborúba csak 1941-ben léptünk be, így a feltüntetett évszám nem
vonatkozhat a II. világháború elesettjeire.4
4

A Felvidék egy része 1938-ban került vissza Magyarországra, így valószínű az évszám erre utal. A kötőjel
talán a további területek visszacsatolásának időpontját mutatta volna.
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4) A jelenlegi felirat:
1914-18
A világháborúban elesett hős fiai emlékére emeltette Polgár város közössége 1925
Felújíttatta Polgár város önkormányzata 2010.08.15.

10. kép: Feliratok 2018-ban.
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