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KÜLDJ 1 KÉPET!  

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum fénykép- és dokumentumgyőjtı pályázata 
Eredményhirdetés 

 
A díjazás és az elbírálás szempontjai 

 
2014. október 15-vel lezárult a Küldj 1 képet! címmel indított digitális fénykép- és dokumentumgyőjtı 
pályázatunk, melyet az elsı világháború kitörésének centenáriumára indítottunk. 
 
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt pályázatra 
a Magyar Mezıgazdasági Múzeum Öt év – öt élet címő projekttel pályázott, melynek kiemelt eleme 
volt a fénykép- és dokumentumgyőjtı pályázat.  
 
A dokumentumgyőjtı pályázat célja a háborús emlékek megosztása és a rejtett relikviák 
újrafelfedezése volt, különös tekintettel az agráriumra és a falura. A bíráló bizottság nagyon nehéz 
helyzetben volt a sok értékesebbnél értékesebb kép beérkezése miatt.  
 

Minden pályázónak köszönjük az érdeklıdést és az aktív részvételt! 
 
Az elbírálásnál a legfıbb szempontunk a projektkiírás követelményeinek, a kiírt tematikának való 
megfelelés volt. A frontképek közül azokat a jó minıségő, képi szempontból is élvezhetı felvételeket 
vettük számba, melyeken – bár közismert, hogy a parasztság adta a fonton harcolók döntı százalékát – 
kifejezetten tükrözıdik a téma. 
 

I. Csoport (Külsı beküldık) 
 
I. helyezett  
 
A kiírt pályázat gyıztese mind mennyiségi, mind a témakör bıségének vonatkozásában: Katonaszív 
A díjazásra javasolt képek közül tıle az alábbi képet választottuk. 
 

 
 

Szénagyőjtı katonák, szénaharácsolás (Galícia területén, 1914–1915. Beküldı: Katonaszív) 
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(Feltételezhetıen lovas huszárok lehetnek, de az erısen fejlesztett tüzérség és a szállítócsapatok is 
egyre több lovat igényeltek, így nagy szükség lehetett a szénára, melyet harácsolás útján szereztek be a 
helyszínek gazdasági területeirıl. Szénával, szalmával, fenyıgallyal, kıvel bélelték a lövészárkokat is.) 
 
http://elsovilaghaboru.kuldj1kepet.hu/foto/102  
 
[Leírás: A képen a földút túlsó felén egy szórt, rutén típusú házakból álló kis erdei település látszik, az elıtérben 
pedig egy mélyebben fekvı kaszálórét van. A szénát már levágták, megszikkadt, most az összehordásán 
dolgoznak a katonák. Tizenegyen végzik a feladatot: öt gereblyés és öt villás szénagyőjtı. Egy katona nyélre 
támaszkodik, ez az eszköz nem látható. A fagereblyék és a favillák, amellyel dolgoznak, valószínőleg a közeli 
erdıben fellehetı keményfából készültek, akár maguk is elıállíthatták. A gereblyék gondosabban megmunkált 
eszközök: kettéágazó, természetes ágnyélhez szöggel és ékekkel erısített gereblyefejbe foglalták a faragott 
fafogakat. A villák is természetes, hántolt ágvillák. Fıleg a villák esetében látható a nyesett, hántolt nyél 
egyenetlensége. Hegyvidéki szokások szerint rakják a szénakazlat: alulra szénaszárító állványt helyeztek, hogy a 
levegı alulról is átjárja, és így gyorsabban száradjon a takarmány. A boglyarakás nagy gyakorlatot kívánó 
feladat: a villával a boglyarakónak feladott szénát úgy kell egymásra helyezni, hogy egyik nyaláb mindig fogja a 
másikat, nehogy szétcsússzon a felépített kazal. A szénakazlat a felrakás után szénából sodort, egymáson két 
irányban, felülrıl lefelé átvetett kötéllel lerögzítik a szél ellen. A boglya az idıjárástól függıen 1-2 hét alatt 
megszárad, és a végleges helyére szállítható. – FELIX hozzászólónk annotációja.] 
 

*** 
 
II. helyezett 
 
A kiírt pályázat második helyezettje: MT 
Pályázónk különleges, bár több esetben kisebb mérető, nagyításra kevésbé alkalmas képeket küldött 
be. Az ı képei megfelelnek a projektkiírásban kért dokumentumjellegnek is, ugyanis képeslapok elı- 
és hátlapját egyaránt képpé formálva továbbította szerverünkre. İ is sok, témaválasztékban bıséges 
képet küldött be. Képei közül az alábbi mozgalmas, de a fronton zajló mindennapokra vonatkozót 
választottuk: 
 

 
 

Mosás. Ismeretlen helyszín (Gyergyótölgyes környéke), 1917. június 4. Beküldı: MT 
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Fekete Jenı hagyatéka. Képeslap. K. u. K. Schweres Feldartillerieregiment No. 31. Batterie No. 1. 
Hátoldali szöveg: „Fiaink a fronton mosnak, ahol asszony nincs így is lehet. Ez a mi suszter bandánk. 
Mi újság otthon? Ölel benneteket Jenı.” 
 
http://elsovilaghaboru.kuldj1kepet.hu/foto/120  
 
[Leírás: A 31. tábori tüzérezred ebben az idıben a 31. tábori tüzérdandár részeként a 31. gyaloghadosztály 
kötelékében harcolt. A hadosztály ekkoriban a román fronton, Gyergyótölgyes környékén volt állásban.  – 
Wraith42 hozzászólónk pontosítása.] 

 
*** 

III. helyezett 
 
A pályázat harmadik helyezettje: MAYA 
İ férje családjának, anyósának régi fényképeibıl – a kiírásnak megfelelıen – képet és dokumentumot 
egyaránt küldött be. Ezek közül egy korabeli, mára kisebb számban fennmaradt, színezett mőtermi 
családi fényképet választottunk (elızı két díjazottunkon kívül a beérkezett képek döntıen mőtermi 
felvételek voltak, ezeket is képviseli e felvétel): 
 

 
 

Szabó János és családja 1915-ben. Beküldı: MAYA 
 

„Szabó Mária (sz. 1907); Szabó Jánosné, Vágány Anna (anya); Szabó Júlia (sz. 1905); Szabó János, 
villamosvezetı (apa); ifjabb Szabó János (sz. 1910). Idısebb Szabó János az 1887-ben indult fıvárosi 
villamosvasút elsı vezetıinek egyike volt. A Budapesti Villamos Városi Vasút (BVVV) vállalat, majd a 
Budapest Székesfıváros Közlekedési Részvénytársaság (BSZKRT) alkalmazásában állt. A Nyugati 
pályaudvar és a Király utca között közlekedı villamost vezette, majd a 44-es vonalán a Szép Ilonkától 
az Állatkertig járt. Végül a Bosnyák téri végállomáson fıellenır lett. Családi emlékezet szerint 
Isonzónál volt katona az elsı világháborúban rövid ideig, majd, mint fontos közszolgálatot ellátó 
tisztségben lévı, felmentést kapott a katonai szolgálat alól.” 
 
http://elsovilaghaboru.kuldj1kepet.hu/foto/180 
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II. Csoport (Külsı beküldık, különdíjasok) 
 
1. Különdíj 
 
OMMonarchia több beküldött, nagyon jó minıségő felvétele közül egy gazdacsaládból származó pár 
esküvıi képét választottuk, amelyen a fiatal férj már háborús sérültként áll: 
 

 
 

Nagy Róza (1902–1988) és Varga Gyula (1894–1924) esküvıi képe. 1918, Nagyecsed  

Beküldı: OMMonarchia 

 
„A képen anyai dédszüleim Nagy Róza (1902–1988) és Varga Gyula (1894-1924). Esküvıi fotó kb. 
1918-ban készült. Mindketten nagyecsedi lakosok voltak. Dédnagyapám az I. világháborúban a 
nyugati fronton tüdılövést kapott, melyet ugyan túlélt, de ennek szövıdményeként kialakult tüdıbajban 
halt meg 1924. november 6-án, 30 éves korában. Nagyapám akkor másfél éves volt. Elsı gyerekük egy 
kislány 1919-ben született, de korán meghalt. Majd nagyapám született 1923-ban.” 
 
http://elsovilaghaboru.kuldj1kepet.hu/foto/626  
 

 



 5 

 
II. Különdíj 
 
Borbála beküldınk katona-, és családi képei között voltak késıbbi korszakokból is tévesen 
keltezettek, de sok, valóban jó minıségő és hiteles képet is kaptunk tıle:  
 

 
 

Hauser Ignác (Károlyfalva, 1884–1954) tizedes volt a cs. kir. kassai huszárezredben  

(Fotó: Szamossy Ferenc, Kassa, 1914–1918). Beküldı: BORBALA 

 
http://elsovilaghaboru.kuldj1kepet.hu/foto/311 
 
 
III. Különdíj 
 
A különdíjat megosztva GABRI és WRAITH42 beküldıknek ítéltük együttes képükért, annak 
különlegessége miatt: 
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Wágner Imre (1889–1945. január) katonaruhában az elsı világháború idején  

Beküldı: GABRI és WRAITH42 
 

http://elsovilaghaboru.kuldj1kepet.hu/foto/260    és   http://elsovilaghaboru.kuldj1kepet.hu/foto/264  
 
[Leírás: A képen csukaszürke legénységi zubbonyt visel, a hozzávaló térdnadrággal. A zubbony még 
állógalléros, valószínőleg a háború elején készülhetett.  A rendfokozata tizedes, a hajtókája valamelyik világos 
színő ezredé lehet (fehér, drapp, világoskék, szürke). Mesterlövész bojtot visel, a másik oldalon két fém 
ügyességi jelvénnyel (az egyik minden bizonnyal távbecslı, a másik távírász vagy géppuskás lehet). Az övcsat 
alapján valamelyik közös gyalogezredben szolgálhatott. – Wraith42 hozzászólónk pontosítása.] 
 

*** 
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III. Csoport (Belsı beküldık) 
 
Két sorozatot képeztünk, ugyanis a múzeum dolgozói közül is többen családi emlékeiket elıkeresve, 
értékes, profi módon digitalizált képet töltöttek fel. Itt is megítéltük az elismeréseket, de – miután 
nekik az ingyenes múzeumi belépı nem jelent jutalmat – talán e tény maga elégtétel és öröm. 
 
I. Helyezett 
MACAU 
 

 
 

Mayer Márton honvéd családja körében, Nagyvázsony, 1917. Beküldı: MACAU 

 
http://elsovilaghaboru.kuldj1kepet.hu/foto/183  
 
„Mayer Márton honvéd (1868–1917). Mellette felesége Schönwald Katalin (1879–1958) és legkisebb 
gyermeke Mayer Mária (1912–1991). A kép elkészülte után két hónappal a fronton szerzett 
tüdıbetegségben elhunyt.” 
 
(A zsőri megjegyzése: Bár az eredeti kép minısége kifogásolható, sérült, de a digitalizálás kiváló. Dióhéjban 
benne van az egész világháború hangulata, a család hátországi kiszolgáltatottsága és a frontról betegen visszatért 
apa iránti szeretet, aggódás. Egy egymást szeretı parasztcsalád hangulata kiérzıdik, ugyanakkor már a 
bekövetkezı tragédia is benne van. – Az egész projektben számunkra az egyik leginkább megható kép, de sajnos 
rongálódása miatt fıdíjasként közzététele nehézkes lett volna.) 

 
*** 
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II. helyezett 
 
ILDI beküldınk egy teljes családtörténetet képezett le jobbnál jobb állapotban fennmaradt fotóiból, 
melybıl a díjat az alábbi képnek ítéltük: 
 

 
 

Elsı világháborús képeslap a késıbb, a világháború során meghalt Molnár Józseftıl apjához, 

Molnár Jánoshoz, 1914. szeptember, Zombor 

 
http://elsovilaghaboru.kuldj1kepet.hu/foto/445 
 
[Leírás: A képeslap szövege: Címzés: Tekintetes Molnár János úrnak, Budapest VIII. ker. Teleki tér 6. 
Postabélyegzı: 1914. szept. 21. Zombor 
„Zombor, IX. 21. Kedves Szüleim. Itt küldöm az elsı önkéntes képemet a 2 levéllel. Szeretettel gondol szüleire 
és testv. fiúk és bátyja (?) Józsi.” 
Egyéves önkéntesek (leendı tartalékos tisztek) tanfolyamon. Egy részük még a korábbi kék zubbonyt viseli, 
páran már az újabb csukaszürkét. Középen a tizedes és mellette a két ırvezetı valószínőleg a kiképzık. A 
tizedes Katonai Jubileumi Érmet, mellette az ırvezetı Mozgósítási Keresztet visel. Valószínőleg a cs. és kir. 23. 
gyalogezred tagjai. – Wraith42 hozzászólónk pontosítása.] 

*** 
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III. Helyezett 
BOGI beküldınktıl kiemelkedıen éles, és tökéletesen annotált csoportképet kaptunk: 
 

 
 

Besztercebányai katonai kiképzés csoportképe, 1918.  

Besztercebánya (ma: Banská Bystrica, Sl.). Beküldı: BOGI 
 
http://elsovilaghaboru.kuldj1kepet.hu/foto/47  
 
„1918 nyarán besztercebányai kiképzésen készült a csoportkép. Pap Zoltán balról a második a 
középsı sorban. Érettségi után azonnal, 1918-ban behívták katonának, lévén, hogy június 29-én 
betöltötte a 18. évet. A miskolci 10. honvédgyalogezredhez került, a frontra már nem vitték ki. Dr. Pap 
Zoltán 1925-1938-ig gyakornok, majd fizetéses tanársegéd lett a debreceni Idegklinikán, 1936-tól 
egyetemi magántanár. 1939-ben a Kassai Kórház ideggyógyász fıorvosává nevezték ki. 1945 után a 
debreceni városi kórház helyreállítását irányította, majd vezetıje lett a kórháznak. 1974. évi 
nyugdíjazásáig a Hajdú-Bihar Megyei Kórház Ideg- és elmeosztályának vezetıje volt.” 


