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Egyedi körmendi képeslapgyűjtemény megvásárlása 
 

 

A körmendi Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum az NKA Múzeumok Kollégiuma által 

kiírt pályázaton 550 000,- Ft támogatást nyert el Róka Kálmán válogatott körmendi 

képeslapjainak megvásárlására (pályázati azonosító: 209110/00022), döntés sz.: 002/209/21). 

 

A körmendi múzeum 97 olyan unikális képeslapot választott ki Róka Kálmán 

gyűjteményéből, melyet a pályázati támogatás révén sikerült megvásárolni a gyűjtőtől. A 

megvásárolt, 19. század végén, 20. század első felében készített képeslapok kifogástalan 

állapotban vannak, hiszen az eladó mindig restauráltatta a megszerzett lapjait. 

A képeslapok többségén körmendi épületábrázolások láthatók. Körmend legfőbb ékessége, a 

hercegi Batthyány-Strattmann kastélyegyüttes 15 képeslapon jelenik meg. A kastélyhoz 

tartozó Várkert hat képeslapon látható. A körmendi főtér 7 képeslap témája. Körmend 

legjelentősebb régi szállodáját, a Korona szállót öt képeslapon ábrázolták. A Vas-Zalamegyei 

Takarékpénztár (később Heiszig-háznak nevezett) eklektikus stílusú épületének legkorábbi 

ábrázolásai is megtalálhatók a megvásárolt lapok között. A Vida József utca három 

képeslapon tűnik fel. Négy anzixkártyán két körmendi templom képe látható. A vasútállomás 

és a hozzá közeli épületek képei hat képeslapon bukkannak fel. A századfordulón három 

jelentős épülettel gazdagodott Körmend. Ezek közül kettőről több új képeslapos ábrázolás is 

található a gyűjteményben. Az épületeket ábrázoló képeslapok sorát azon lapok zárják, 

melyek képoldalának témája Körmend legnagyobb gyára, a gőzmalom. Kisfaludi Stróbl 

Zsigmond alkotását, a Hősök szobrát 1927-ben állították Körmenden. Az egyik képeslap a 

szobor avatására összegyűlt tömeget dokumentálja, így szintén fontos várostörténeti emlék. 

Hat képeslap központi témája a Rába. A 20. század elején Körmenden egy jelentős díszfenyő 

faiskola működött. A Copony Ede tulajdonában álló telepről nem ismertünk ábrázolást, ám az 

egyik képeslap témája éppen ez. Egy másik vállalkozás is megjelenik az egyik képeslapon: 

Hodossy Dénes kútgép boltjának ábrázolása is egyedinek számít. Körmend történetének egyik 

fontos eseménye zajlott a 2. világháború kitörése előtt pár nappal, 1939. augusztus 28-án a 

főtéren: a körmendi határvadász zászlóalj zászlóavatási ünnepélye. Az egyik képeslap fotója 

ezt örökítette meg. Kilenc mozaik képeslapot is megvásároltunk a gyűjteményből. Az 1910 

előtt kiadott anzixkártyák egyedi csoportját jelentik az ún. postautalvány képeslapok. Ezekből 

eddig a körmendi múzeum egyet sem őrzött, most azonban három is bekerült a gyűjteménybe. 

A 20. század elején jelentős üzem volt a városban a Stainer Gyula Első Körmendi Magyar 

Magpergető Gyára és Erdészeti Magkereskedése. A gyárról nem maradt fenn ábrázolás, 

kivétel az egyik megvásárolt képeslap képoldalán. A gyűjtemény néhány speciális témájú 

lappal zárul: világposta levelezőlap, az 1924. júniusi körmendi cserkésznap emlékére kiadott 

lapok, valamint három portréval ellátott képeslap tartozik ide. 

A megvásárolt képeslapok többsége a képoldalak ábrázolása miatt jelentős, de néhány darab 

hátoldalán is érdekes információkra bukkanhatunk. Például az egyik, 1940-ben postázott 

lapon láthatjuk az Oberkommando der Wehrmacht cenzúra pecsétjét, egy polgári iskolát 

ábrázolón pedig az iskola pecsétjét. Egy honvédlaktanyát mutató képeslapot néhány nappal az 

első világháborút megindító hadüzenetet követően, 1914. augusztus 2-án postázott az egyik 

körmendi honvéd. 



A gyűjtemény lapjait 1899 és 1940 között adták ki, többségük a 20. század első két 

évtizedéből, az anzixkártyák fénykorából származik. 

 

Kilenc képeslap reprodukcióját „A körmendi Várkert évszázadai” című könyvben jelentettük 

meg. 

 

A megvásárolt képeslapok leltári száma: DBSLM Ht.2021.19.1 – 2021.115.1 

 

 

Körmend, 2021. november 15. 

 


