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Farkas Kristóf Vince–Fodor István Ferenc

I. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰVEK A JÁSZSÁGBAN

Idén emlékezünk az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára. Az országos centenárium 
eseménysorozatához kapcsolódva a Jász Múzeum időszakos kiállítást rendezett: „Kimegyek a 
doberdói harctérre…” A jászok az I. világháborúban címmel került megrendezésre. A kiállítás 
utolsó részében az I. világháború hősi halottainak emléket állító szobrai kerültek bemutatásra 
fényképek segítségével. Mivel a Jászságban található hősi emlékművekről nem állt rendelke-
zésre megfelelő színvonalú anyag, ezért úgy véltük, hogy szükséges a jászsági települések hősi 
emlékműveit újra szemügyre venni, és a napjaink állapotát rögzítő felvételeket készíteni. Így állt 
össze anyagunk.

Az I. világháborút követően az 1917. évi VIII. törvénycikk szellemében az egyes települé-
seken sorra felállításra kerültek a háborúban elhunyt hősi halottak emlékművei. A Jászságban 
legkorábban a jászdózsai hősi emlékmű készült el, melyet 1923. november 4-én avattak fel, 
legkésőbb pedig Alattyánon került felavatásra 1933. június 29-én, mely Gecse Árpád helyi fes-
tőművész alkotása. (A jászjákóhalmi is elkészült 1923-ban a rajta lévő római szám szerint, de 
csak a következő évben avatták fel, miután megfelelő helyet találtak neki a plébánia melletti utca 
lezárásával.)

A háborút követő ínséges idők miatt az alkotások jórészt műkőből készültek. Ellenben Jász-
berény, Jászkisér és Pusztamonostor hősi emlékművei mészkőből és bronzból készült különleges 
megformálású művészi alkotások.

Két későbbi emlékműről is meg kell emlékeznünk: Jászágó még nem létezett községként 
a Nagy Háború idején – területe Jászárokszállás tanyavilága volt, így az itteni elesettek nevei 
ott szerepeltek. A rendszerváltozáskor Sisa József jászberényi művész helyezte el az 1952-es 
községgé váláskor épült felszabadulási emlékműre a tűzzománc koronás új magyar címert, és 
alakította át mai formájára.

Az azóta szintén tanyavilágból szerveződött Jászboldogházának és Jásziványnak (az előbbi 
Jászberényhez, az utóbbi Jászapátihoz tartozott) ma sincs első világháborús emlékműve, érdekes 
azonban, hogy egy ma is Jászberényhez tartozó tanyavilágnak – Tőtevénynek – viszont van, 
melyet az ottani tanyasi iskola körzetének első világháborús halottai emlékére állítottak 1942 
júniusában. E két emlékmű nem látható a múzeumi kiállításon.

A fotókat Bugyi Gábor, Farkas Kristóf Vince, Nagy Dezsőné és Sas József készítette.
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Település Avatás ideje Alkotó neve Anyaga Felavatta

Alattyán 1933. VI. 29. Gecse Árpád műkő Czettler Jenő nemzetgyűlési 
képviselő

Jánoshida 1925. IX. 20. Zsákodi 
Csiszer János műkő Czettler Jenő

nemzetgyűlési képviselő

J.alsószentgyörgy 1926. V. 16. Istók János műkő Bozsik Pál
nemzetgyűlési  képviselő

Jászapáti 1923. XI. 11. Görömbey Imre műkő K. Pethes László
nemzetgyűlési képviselő

Jászárokszállás 1924. XI. 02. Pongrácz 
Szigfrid műkő

Jászberény 1926. X. 24.
Vass Viktor
Pongrácz 
Szigfrid

mészkő,

bronz

gróf Apponyi Albert
nemzetgyűlési képviselő

Jászdózsa 1923. XI. 04. Nemes György műkő

J.felsőszentgyörgy 1930. X. 26. Vass Viktor mészkő, 
bronz

Czettler Jenő
nemzetgyűlési képviselő

Jászfényszaru 1924. VII. 06.
Vass Viktor
Pongrácz 
Szigfrid

műkő Czettler Jenő
nemzetgyűlési képviselő

Jászjákóhalma 1924. V. 29. Siklódi Lőrinc műkő Czettler Jenő
nemzetgyűlési képviselő

Jászkisér 1930. VI. 29.
Telcs Ede

Kotál Henrik
Andreotti Géza

mészkő,

bronz

Ravasz László
református püspök

Jászladány 1926. V. 24. Martinelli Jenő műkő József főherceg

Jászszentandrás 1925. IX. 27. Kisfaludi Strobl 
Zsigmond műkő Horváth József

főszolgabíró

Jásztelek 1932. X. 30. műkő Czettler Jenő
nemzetgyűlési képviselő

Pusztamonostor 1927. VIII. 20. Vass Viktor mészkő,
bronz
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A jászsági első világháborús szobrok alkotói

Andreotti Géza
(?,?–?,?)
Kőfaragó. 1930-ban a jászkiséri emlékmű lábazatát készítette Telcs Ede szobrász segítőjeként.

Ditrói Siklódy Lőrinc
(Gyergyóditró, 1876–Budapest, 1945)
Szobrász. Számos első világháborús emlékművet készített az országban, többek közt a 
jászjákóhalmit. Szülővárosa kéttornyú templomában is több szobra látható. A főváros ostromát 
túlélte, néhány hónappal később hunyt el.

Gecse Árpád
(Alattyán, 1900–Jászberény, 1999)
Festőművész és szobrász. Eredetileg Bécsújhelyen katonai tanulmányokat végzett, majd festő-
művészként lett sikeres. Hosszabb időre nem hagyta el sosem szülőfaluját, alkotótábort is szer-
vezett, rendszeresen szerepelt csoportos és egyéni kiállításokon. Ő alkotta az alattyáni emlékmű-
vet, de egyesek szerint a jásztelkit is – mely azonban nem dokumentálható.

Görömbey Imre
(Tiszabercel, 1900–Budapest, 1967)
Szobrász és restaurátor. A budapesti iparművészeti iskolában tanult. 1933-ban elismerést kapott 
egy első világháborús emlékmű pályázaton. Ő készítette a jászapáti emlékművet.

Istók János
(Bácsfalu, 1873–Budapest, 1972)
Szobrász. Iskoláit Hosszúfalun, Münchenben és Budapesten végezte. A két háború közti időszak 
legfoglalkoztatottabb magyar szobrásza volt. Legismertebb műve a budapesti Bem-szobor. A 
jászalsószentgyörgyi emlékmű alkotója.

Kisfaludi Strobl Zsigmond
(Alsórajk, 1884–Budapest, 1975)
Szobrász. Nemzetközileg is elismert, kétszeres Kossuth-díjas művész. A jászszentandrási emlék-
mű alkotója, egyben a jászsági emlékművek alkotói közül a legnevesebb. Göcseji tanító fiaként 
tanult Budapesten és Bécsben – részben Zala vármegye ösztöndíjával. Művészként bejárta Eu-
rópát, majd Amerikába is eljutott. Több mint félszáz köztéri szobrot alkotott, több első világhá-
borús emlékművet is.

Kotál Henrik
(?,?–?,?)
Építész. Alpár Ignác irodájában szerzett gyakorlatot. Több épület kötődik hozzá a történelmi 
Magyarországon. Telcs Edével több alkalommal is együtt dolgozott, Jászkiséren az emlékmű 
talapzatát készítette 1930-ban.
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Martinelli Jenő
(Budapest, 1886–Budapest, 1954)
Szobrász. Művei az ország számos közterületén megtalálhatók. A jászladányi emlékművet is ő 
készítette.

Nemes Ősz György
(Temesvár, 1885–Budapest, 1958)
Szobrász. Eredetileg Nemes György, majd művésznevén hol elől, hol hátul használja az Ősz 
nevet. (Nemes Ősz, Ősz Nemes) A jászdózsai szobor alkotója.

Pongrácz Szigfrid
(Brünn, 1872–Budapest, 1929)
Szobrász. Csehként született, majd 1894-ben Magyarországra költözött és állampolgárságot 
kapott. A bécsi akadémián tanult. Arcképszobrokat, síremlékeket készített. A jászberényi és 
jászfényszarui emlékmű egyik alkotója volt Vass Viktorral. Az ő műve a jászárokszállási em-
lékmű is.

Sisa József
(Jászberény, 1951–)
Képző- és iparművész. A jászberény-tőtevényi tanyavilágban él, ahol alkotótábort is működtet. 
Jászságért-díjas. 1990-ben ő alakította át a jászágói volt szovjet felszabadulási emlékművet a két 
világháború emlékhelyévé.

Telcs Ede
(Baja, 1872–Budapest, 1948)
Szobrász- és éremművész. Tanulmányait Szabadkán, Budapesten és Bécsben végezte. 
Bebocsájtást kapott Zala György műtermébe. Az első világháború idején elkerülte a katonai 
behívót, beteg lett, majd két évig Hollandiában élt. A jászkiséri emlékmű készítője Andreotti 
Gézával és Kotál Henrikkel. Zsidóként mentességet kapott, lakóhelyét nem kellett elhagynia. A 
második világháború után szülővárosának adományozta megmaradt műveit.

Vass Viktor
(Szombathely, 1873–Budapest, 1955)
Szobrász. Bécsben végezte tanulmányait. 300 síremléket és 30 hősi emléket készített – köz-
tük a jászberényit és jászfényszaruit is, melyeket Pongrácz Szigfriddel alkotott. Az ő műve a 
jászfelsőszentgyörgyi és a pusztamonostori emlékmű is. 

Zsákodi Csiszér János
(Héjjasfalva, 1883–Budapest, 1953)
Szobrász- és éremművész. Székelyudvarhelyen, Budapesten, majd Párizsban Rodinnél tanult. 
A jánoshidai emlékmű alkotója. Köztéri szobrai és épületdíszítései mellett plakettjei és érmei is 
jelentősek. 
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Alattyán

Jánoshida
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Jászágó

Jászalsószentgyörgy



A nagy háború emlékezete 207

Jászapáti

Jászárokszállás
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Jászberény

Jászdózsa
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Jászfelsőszentgyörgy

Jászfényszaru
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Jászjákóhalma

Jászkisér
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Jászladány

Jászszentandrás
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Jásztelek

Pusztamonostor
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