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Szakmai beszámoló
NKA 204106/02105 (3506/02111)
A Smidt Múzeum időszaki kiállítása az első világháború centenáriumi évfordulója alkalmából
válogatott a több ezer darabos háborús külön-gyűjteményének, történeti valamint orvostörténeti
emléktárgyaiból és dokumentumaiból. A kiállított, mintegy, 400 db eredeti műtárgy közt
hadfelszerelési tárgyak, dokumentumok, térképvázlatok, képzőművészeti alkotások, újságok,
plakátok, karikatúrák, fényképek, történeti röntgenfelvételek, népi faragások, hordágyak,
jelvények, kitüntetések, plakettek, kriegsbecherek, vöröskeresztes emlékek, levelek,
képeslapok változatossága vezette végig a látogatót a magyar katonák harcképtelenné válásától
a hátországi – azon belül is a szombathelyi – kórházakban történő gyógyulásukig.
A válogatott anyagot a Savaria Múzeum restaurátor csoportja (Kiss E. Csaba, Gereben Zsófia,
Kusztor Gergely) tisztította meg, kasírozta újra. Nagy szükség volt a munkájukra, mivel a
műtárgyanyag főbb része utoljára dr. Smidt Lajos (1903-1975) 1936 –os Hadikiállításán volt
látható, és az erre az alkalomra keretezett-kasírozott állapotban, elsárgult, savas környezetben,
néhol megrepedt üveg alatti rossz fizikai körülmények között volt.
A bemutatandó műtárgyakat igyekeztünk kevésbé vitrinszerűen tárni a látogatók elé,
ugyanakkor a személyességre hangsúlyt fektettünk. A relikviákat Smidt Lajos még fiatal
medikusként, később ifjú orvosként az 1920-as 1930-as években gyűjtötte össze nagy
szenvedéllyel. Gondos rendszerező munkájának emlékeként az általa leírt műtárgyak mellé
helyeztük az aprólékos, saját kezű jegyzeteit is (az apró emléktárgyak vitrinében).
A tároló berendezések mindenütt funkciót kaptak. Így került installálásra a lövészárok és a
hordágyas életkép kinagyított fotográfiával, a henger alakú újságos bódé, a sebesültszállítóvonat-panel digitális ablakokkal, a szanitéc ágy alatti posztamens, a mentőegyleti emlékekhez
készült posztamens üveg kubussal, az apró emléktárgyak számára a hátországi üvegszekrényt
idéző és külön a fafaragványokat bemutató vitrin, a kórházi sebészeti eszközöket és emlékeket
bemutató fehér vitrinpár, a fiókos kórházi asztalka audiopanellel és hokedlivel, a
plakátnézegető üveges szerkezet. Ezen eszközöket, mint főbb elemeket külön asztalos
készítette el. A 7 db feliratot Reczetár Ágnes, a szombathelyi Képtár grafikusa szerkesztette
meg, 3 db falat beborító óriásfotó került kinyomtatásra, 3 db digitális képkeretet építettünk be
a kiállításba, a megvilágításon kis igazítás volt elkerülhetetlen.
Dekoráció és múzeumpedagógiai használati eszközként egy pár mankót is elkészíttetünk az
1914/15-ös katalógusminta alapján, amelyet a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
munkatársai küldtek meg, de ez egyezett az egyik orvosi karikatúrán ábrázolt, amputált lábú
sebesült használati eszközével is.
A kiállításhoz vezetőfüzetet írt Keppel Csilla kurátor, amelyet Udvarhelyi Erzsébettel (Boldog
Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény) folytatott szakmai beszélgetéssel egybekötötten
mutattunk be.
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Az időszaki tárlaton szereplő műtárgyak értelmezéséhez – szakmai hozadékként - digitális
oktatóanyag készült 4 db kisfilm formájában az Első Világháborús Centenáriumi
Emlékbizottság támogatásával „Valóság és humor az első világháborúban” címmel.
www.smidtmuzeum.hu/múzeumi-mozi

LÖVÉSZÁRKON INNEN ÉS TÚL (1. szoba)
A kiállítás felvezetőjeként a háború kitörését A
Népeimhez! című plakátot (1914. július 28-i
hadüzenettel) és vele szemben a Ferenc Józsefet
ábrázoló olajfestményt, egy orosz hadifogoly munkáját
festőállványra installálva helyeztünk el. Mellette a
háború elején kiadott képeslapok külön üveg alatt,
amelyekről az alkotó másolta a portrét. A fekete-fehér
képeslap, az egyetlen kölcsönzött emlék, Sasvári
Tiborné képeslapgyűjtő tulajdonából.
A háború első hónapjaiban lezajlott, esetenként 50%-os
veszteséggel
végződő
lovasrohamok
következményeként kialakult állóháborúnak és
lövészárok-harcoknak is emléket állító kiállításban, a
lövészárok életképben találkozott szembe a látogató. Itt
a sebesülések helyszínét, a frontvonalat, katonai
térképekkel, földdel, nyers faoszlopokkal, arra erősített
gázálarcokkal, szögesdróttal és fotókinagyítással tettünk
érzékletessé. A hadfelszerelési tárgyak, a sérüléseket
okozó lövegek és szuronyok, az első világháborúban
rendszeresített különböző fajtájú csákók és sapkák,
gyalogsági ásók, a puskavégre erősíthető szuronyok, a
löveghüvelyek, valamint az 1915-től rendszeresített sisakok, mintegy 120 db műtárggyal
jelenítette meg az állásháborút. Mivel a srapnel és golyó okozta fejsérülések rendszerint halállal
végződtek, a sisak a katonák harctéri viseletének mindennapos részévé vált. 1915-től szinte
valamennyi hadviselő fél igyekezett ezzel a védőfelszereléssel ellátni harcoló csapatait. A
lövészárokban bemutatott, zsákmányolt román sisakokat a háború későbbi szakaszaiban,
valószínűleg a magyarok is felhasználták. Az itt sorakozó több száz kulacs a modern háború
személytelen tömegjellegét volt hivatott hangsúlyozni, de egy-egy közülük mégis megőrizte
tulajdonosa nevét és szombathelyi címét. Erről a rájuk erősített kis cédula is tanúskodik. A
vasbádogból készült zománcozott kulacsokkal együtt evőcsészéket is felsorakoztattunk a
polcdekoráción.
A lövészárkon innen látható volt egy tábori sátor eredeti előlapja, amelyhez külön sátorrudat
készíttettünk az esztétikus megjelenítés érdekében. A felette elhelyezett tablón, a háborús
album lapjainak illusztrációin, valamint a korabeli felvételeken megszemlélhető volt
használatuk. Szabványosított méretének köszönhetően − több darabot felhasználva − sátorrá
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lehetett összegombolni, azonban maga a sátorlap szolgálhatott fedezékként, szélfogóként,
takaróként, hordágyként, sőt szemfedélként is.
A tárlaton bemutatott lövészárokkal szemben, a haditudósítások iránt érdeklődő hátországiak
világát jelenítette meg az újságos pavilon, eredeti, utcai gázlámpával. A félköríves plexihenger
installáción elhelyezett, gazdagon illusztrált Tolnai Világlapja, az Érdekes Újság, a die Woche
és az Illustrierte Zeitung hasábjain tucatnyi beszámoló volt olvasható a hősi harcokról és
sebesülésekről.

Lövészárok-életkép

Újságos bódé, utcai gázlámpával

Sátor-installáció, és sebesültszállító vonat-panel, beépített digitális képkerettel
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MENTÉS A HALÁLBÓL (2. szoba)
A sebesültszállító- és kórházvonatokat egy posztamensre helyezett Panthoskop segítségével
idéztük meg. Ha a látogató belenézett ebbe az elmés szerkezetbe, háromdimenziós képeket
láthatott, amelyek elsősorban a 20. század elejének korszerű műszaki találmányairól készültek.
A fényképsorozat néhány fotója hadi egészségügyi
vonatkozású. Ezek a kórházvonat belsejét, valamint
a sebesültszállító vagonok célszerű belső
kialakítását mutatták be. Ezúttal nemcsak
megszemlélhető volt a kocsik belső tere, hanem
sétálhattak is benne: ugyanis az első és második,
valamint a második és harmadok kiállítótér közötti
átjáróban elhelyezett dekoráció azt jelenítette meg.
A sebesültszállító vonat ablakaira nyomtatott fotók,
a műtétek elvégzésére is alkalmas, korszerű
kórházvonatot ábrázolták. A digitális ablakkeretben
vetítettük az egykor nagy példányszámban
terjesztett háborús emlékalbumok sebesültellátással
és szállítással kapcsolatos felvételeit.
A mentőegyesületek a vidéki városokban is jelentős
segítséget nyújtottak a hadiegészségügyet támogató
munkájukkal. A szombathelyi Önkéntes Tűzoltó és
Mentő Egylet Brutscher József vezetésével, képzett mentőgárdájával csupán 1916. januárjáig
már 23.903 sebesült szállítását látta el. Az időszaki tárlaton, a Szombathelyen viselt
egyenruhájuk egyes darabjainak bemutatásával, az egylet áldozatos tevékenységének adóztunk.
A panthoskop és fotógráfiái feletti falat a 20. század elején igen kedvelt helyi képzőművész,
tanár egyénisége, Fábiánné Biczó Ilona (1886-1970): 6 részből álló halál sorozatának rézkarcai
díszítették. Biczót leginkább az áldozatok abszurd helyzetekben történő bemutatása jellemezte.
Érzékelhető a kontraszt az elgondolkodtató Biczó rézkarcok, valamint a propaganda ízű, színes
képes levelezőlapok között. Utóbbiak pátosszal ábrázolták, erkölcsi magasságokba emelték a
bajtársak, a sebesültvivők és ápolók áldozatkész, küzdelmes életét.
Az ápolási jeleneteket ábrázoló képeslapok körében a könyvek is hangsúlyos szerepet kapnak.
Az üveges könyvszekrényben hadászati szakirodalom, elsősorban tüzérségi kézikönyvek
foglaltak helyet. Mellettük megtalálhatóak voltak az ismeretterjesztő nyomtatványok, valamint
a háborús sérülések, és balesetek elkerülésére oktató füzetek. A pár oldalas kiadványokban
hasznos tanácsokkal látták el mindazokat, akik a frontkatonák számára adakozni kívántak:
elsősorban tisztálkodási eszközök és meleg ruhanemű küldését javasolták. Itt sorakoztak az
imádságra buzdító füzetek is, amelyek az embertelen öldöklés közepette a lélek megnyugvását
voltak hivatva szolgálni.
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Kiemelkedő szerepet játszott a sebesült és rokkant katonák
rehabilitációjában a Hadigondozó Hivatal. A Hivatal
kiadványai
a
hadirokkantak
ügyét
felkarolva,
pályaválasztásukat segítve, útmutatásul szolgáltak
számukra. Ilyen volt a Pozsonyi Országos Hadigondozó
Kiállítás könyvecskéje, amelyet 1917 nyarán a
rendezőbizottság jelentetett meg. A kor sebészeti
eljárásainak fejlődésébe magyar és német nyelvű
szakkönyvek segítségével láthatott bele a közönség, az
orvosok egykori hadi-egészségügyi tapasztalataiba. A
röntgen vizsgálatokról és a „transplantatio”- ról szóló
különlenyomatok a Szombathelyen működő vagy a
környékről elszármazó orvosok élenjáró kutatásainak
rekvizitumai.
Szintén a könyves szekrényben helyeztük el a fekete borítású vaskos kötetekben összegyűjtött
veszteséglistákat is (Verlustliste), amelyeket az első világháború idején a K. u. K.
Hadügyminisztérium 10. osztálya adott ki.

HADI SÉRÜLÉSEK, BETEGSÉGEK, JÓTÉKONYSÁGI EMLÉKEK (3. szoba)
Az
apró
emléktárgyak
hátországi vitrinében a falon
bögrék, vázák, mozsarak,
emlékplakettek,
jelvények,
túlélési
emlékek
és
kitüntetések között figyelmet
érdemel az a kis kollekció is,
amelyet
a
háborús
egészségügyi
szolgálatban
kiemelkedő érdemeket szerzett
orvosok
és
ápolónők
emlékeiből állítottunk össze:
Ferenc József rend szalagon,
tokban,
Vöröskeresztes
érdemérem
női
csokorszalagon, Vöröskeresztes érdemérem bronz és ezüst fokozata. Kiemelkedik közülük
Mezőszegedi Szegedy Georgina Vöröskereszt hadiékítményes II. osztályú díszjelvénye. Az
elismerést 1915 nyarán, önkéntes vöröskeresztes ápolónői tevékenységéért kapta a
jótékonyságáról híres, korábban Auguszta főherceg asszony palotahölgyeként is ténykedő,
csillagkeresztes dáma. A kitűzők közt érdekesség A Magyar Vöröskereszt pályaudvari üdítési
szolgálatának 1914-ből származó jelvénye. A kis, fém jelvény egy gőzmozdony vontatta,
vöröskeresztes vasúti kocsin érkező, hordágyon fekvő beteget és az őt szállító sebesültvivőket
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ábrázolja. A jelvényt eredeti tulajdonosa, minden bizonnyal Szombathelyen, a vasúti
vöröskeresztes üdítő állomáson viselte. A szombathelyi üdítő helyet a vöröskereszt helyi erői
bőségesen támogatták szeretetadományokkal, így az átvonulók olyan ellátásban részesültek,
mint egy katonai élelmezési állomáson. A háborús hiánygazdálkodás szűkös éveiben is jutott
az átvonulóknak itt meleg tea, tejes kávé, kenyér, dohány, gyümölcs, aszalvány, és kulacsaikba
friss víz az üdítő állomás éves jelentése alapján. A városunkban maradó szállítmányok
járóképtelen betegei szanitéc ágyon fekve várakoztak, amíg az elosztással és az átadással
végeztek az illetékesek. A kiállításban az összecsukható fakeretes, vasalt szanitéc ágyra a
sebesültmentés
alapellátmányaként
szolgáló takarót helyeztünk. Ezt a házi
szőttest Dr. Hortonyi Ferenc (1866–?),
szombathelyi lakos használta a
világháború során.
A beteg katonák – lábadozásuk ideje
alatt – szívesen leírták sebesülésük
történetét az önkéntes vöröskeresztes
ápolónők
emlékkönyveibe.
A
különböző
frontokat
megjárt,
halmozottan sebesült honvédek számos
esetben,
írásban
részletesen
beszámolnak sérüléseik történetéről. Az
elsőket általában a déli és északi hadszíntéren szerezték, míg a későbbieket az olasz
hadszíntéren.
Ennek állít emléket a tárlat hordágyas mentési jelenetet ábrázoló enteriőrje, amelyet egy
vöröskeresztes zászló, valamint a téli és nyári viselethez tartozó vöröskeresztes karszalaggyűjtemény legértékesebb darabjai egészítenek ki.
A hadisebesüléseket, az elsősegélynyújtást
és a sebesültszállítást dokumentáló
felvételek a cs. és kir. 83.-as gyalogezred
életét bemutató fotósorozatból kerültek a
kiállításba.
A súlyos sebesülésükből felgyógyult
katonák, a lábadozás hosszú ideje alatt
gyakran kézműveskedtek: emlékbotokat,
emlékfokosokat, sétabotokat készítettek. Az
információs tábla alatt ezeknek a
fafaragásoknak a legszebb példányait
állítottuk ki.
A jótékonysági akciókra buzdító, filmvetítéssel, irodalmi és zenés műsorokkal egybekötött
estek plakátjait is megszemlélhette a látogató. Ezek közül az egyik a látásukat vesztett, vak
katonák megsegítésére szervezett rendezvényre hívták az adakozni szándékozókat. A
bemutatott plakátok rendszerint egy-egy rendezvényt hirdettek és kizárólag egyetlen alkalomra
szóltak: ilyen volt a 26-os baka 1914 és 1917 közötti vitézségét bemutató előadás reklámja.
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A beteg hadifoglyok sorsát és a fogságban uralkodó viszonyokat illusztrálta a szanitéc ágy felett
elhelyezett négy darabos tusrajz-válogatás.
HUMOR ÉS VALÓSÁG A SZOMBATHELYI CS. ÉS KIR. TARTALÉKKÓRHÁZ
ÉLETÉBŐL (4. szoba)
A szombathelyi kórháztörténet egyik legkiemelkedőbb alakja, a későbbi Közkórház létrehozója
és első igazgatója, 1915. május 25-től vezette a cs. és kir. tartalékkórház V. (sebészeti) osztályát.
A kíméletes sebkezelési eljárásairól híres dr. Pető Ernő (1886-1959) portréja megtekinthető
volt az általa kialakított szeptikus kötözőhelységet ábrázoló, egész falat beborító fotóján.
Kíséretében áll a műtéteinél segédkező, előkelő önkéntes vöröskeresztes ápolónő, Szegedy
Georgina és egy hivatásos apáca ápolónővér is.
Pető doktor eredményes tevékenységét meghatározta, hogy nagy hangsúlyt fektetett a
fájdalomcsillapításra, a tisztaságra, az aszepszisre és az emberséges bánásmódra, aminek
köszönhetően hamar jó híre kelt a szombathelyi sebkezelésnek és a modern hadikórházak
működését követő rehabilitációnak.

Az egyik oldalon, a kórházi szekrény-installációban korabeli orvosi műszereket, eszközöket,
amputáló fűrészeket, kötszereket, gyógyszereket, orvosságokat, gennyfogó edényeket
helyeztünk el. A másik oldalon a kiemelkedő munkát végző orvosi személyzetről és a kórház
életéről, neves személyiségek látogatásáról készült eredeti fényképfelvételek láthatók.
Közöttük felfüggesztve történeti értékű röntgenfelvételek sorakoznak a lövegmegakadásos és
szilánkosra tört csontsérülésekről. A kor igényességére jellemzően, a fekete kartonra ragasztott
röntgen-pozitívok akasztóját a magyar királyi címerrel díszítették.
Szombathely térképén a hadiegészségügy szolgálatába állított épületeket jelöltük meg,
Magyarország térképen pedig kilenc, innen elkerülő sebesültnek az útját követtük nyomon. Az
eredeti kórházi fogas mellett elhelyezett asztalka üvegezett fiókja rejti Kirchmayer Erzsébet
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önkéntes vöröskeresztes nővér emlékkönyvét, melynek gazdag illusztrációi a digitális
képkeretben megtekinthetőek. A sérülésekről készített korabeli fényképeket digitális
képkeretben mutatjuk be a látogatónak. Az audio-panelen keresztül a naplóbejegyzések és
hálalevelek részletei hallhatóak.
Rambousek karikatúrák
A nagyított fotóval szemben lévő falon valamint az egyedileg készíttetett plakátnézegetőben
Rambouschek Borivoj karikaturista 38 db. rajzát helyeztük el. A cseh származású
Rambouschek a háborúba való besorozása előtt zágrábi lapoknak dolgozott, és sebesült
katonaként került a szombathelyi tartalékkórházba.
A Dr. Pápai Hugó által vezetett VII. szemészeti
osztály életét ábrázoló karikatúrák helytörténeti
szempontból rendkívül értékesek, mivel a
szombathelyi 192-es számú császári és királyi
tartalékkórház máig fennmaradó csekély számú
emlékei közé tartoznak. Az ábrázolt figurákon kívül
figyelemre méltóak a képeken megjelenő orvosi
eszközök és berendezések, amelyek bakterológiai
vizsgálóval, a fertőtlenítő és fájdalomcsillapító
szereikkel hűen tükrözik a modern orvoslás
korszakát.
A kiállítás azokat a háborús orvoslással kapcsolatos
tárgyi emlékeket tárta a látogatók elé, amelyek a
nehézségekhez
sikeresen
alkalmazkodó
egészségügyi ellátás relikviái. Az osztrák-magyar
haderő tábori egészségügyi szolgálatának, a
vöröskeresztes hölgyeknek, a segélyadományoknak,
valamint
az
egész
magyar
társadalom
áldozatkészségének köszönhetően, a világháborúban
egészségügyi ellátásban részesült közel két millió
katona 75 %-a felépült és ismét szolgálatképessé vált.
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A kiállítást a Smidt Múzeumban több mint hatezren látták. A sárvári Nádasdy Ferenc
Múzeumba megy tovább a tárlat, ahol további négyezer fős látogatottság várható a téli
hónapokban.
A kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai program
A
kiállításhoz
kapcsolódó
múzeumpedagógiai hasznosítás célja az
volt, hogy az első világháborúban
különlegesen jó színvonalra fejlesztett
egészségügyi
ellátás
és
ennek
helytörténeti rekvizitumait átélhető
módon mutassuk be, ezen értékeket a
diákok,
felnőttek
és
időskorúak
megszemlélhessék, gondolkozhassanak
felőle.

Összességében sikeresnek értékeljük a teljes programot és a résztvevők aktivitását, a
látogatószámnál is a tervezett számadatokat tudhatjuk magunk mögött. A múzeumpedagógiai
sorozatokon résztvevők, egyedi múzeumpedagógiai foglalkozáson részt vettek számát
kiegészítették az aktív időskorúaknak szervezett város által finanszírozott foglalkozások.
Minden korosztályt igyekeztünk megszólítani e különleges témával, ugyanakkor a családi
szabadidős programok sorában az emléktárgyak, a kézműves faragványok, mint túlélési
emlékek álltak a fókuszban. Ehhez igazítottuk a Múzeumok Őszi Fesztiválján a fafaragó mester
meghívását és egyéb kézműves emléktárgyak alkotását a megnyitón. A kínálatunkból még
tematikus tárlatvezetéseket is igényeltek főképp a 10.-12. évfolyamos diákok a környékbeli,
belvárosi iskolákból.
A külön e témát bemutató tárlatvezetés
vetített képes mini-prezentációval,
ráhangolással, a kiállítás bejárásával és
az elhangzottakhoz kapcsolódó totóval
végződött. A kapcsolódó foglalkozást
igénylőknél forráselemzést (Tolnai
Világlapja), ápolójelenetbe beöltözéssel
egybekötött
szituációs
játékot
mankóhasználattal, karikatúramásolást,
a kinagyított fotókhoz szövegbuborékkészítést és kereső-kutató feladatokat
adtunk a biológia, az irodalom, a földrajz
és történelem tárgyköréből.
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Emléknapok és egyesületi gyűlések alkalmával külső helyszínen is bemutattuk a kiállítást,
melynek újabb tudományos kutatásokra épített eredményei így nem csupán tudományos
fórumokon, hanem szélesebb közönséghez is eljutottak.
A háború bár kevéssé hálás téma, a gyógyítás és a gyógyulások története aktuálissá válhat
pillanatokon belül bárki életében és ezzel mégis megszólíthatóak a szombathelyiek.
Szombathely, 2016. július 18.
Keppel Csilla
történész-muzeológus, kurátor
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A hadisebesüléstől a gyógyulásig című időszaki kiállítás
(Smidt Múzeum, 2015. november 15. és 2016. szeptember 30.)
látogatottsága
Rendezvények:
- 2015. november 15. A hadisebesüléstől a gyógyulásig kiállításmegnyitó, 104 fő
- 2015. november 15. MűTárgyEsetek, 9 fő
- 2016. január 14. Örökségünk nyomában. Úti emlékek a múlt csodáiról 1., 47 fő
- 2016. február 18. Örökségünk nyomában. Úti emlékek a múlt csodáiról 2., 88 fő
- 2016. február 28. Humor és valóság az első világháborús Szombathelyen, 9 fő
- 2016. március 15. MűTárgyEsetek, 33 fő
- 2016. március 23. Örökségünk nyomában. Úti emlékek a múlt csodáiról 3., 49 fő
- 2016. március 31. Múzeumi mozi: Humor és valóság az első világháborúban, 79 fő
- 2016. május 22. Hősök napi múzeumi mozi, 15 fő
- 2016. június 5. VillaMOSoly – Villamos-nap, 35 fő
- 2016. június 19. „Lila dalra kelt egy nyakkendő” 18 fő
- 2016. június 23. Örökségünk nyomában. Úti emlékek a múlt csodáiról 4., 10 fő
- 2016. július 2. Múzeumok Éjszakája II. Játékos ízek, ízes játékok, 202 fő
Összesen: 698 fő
Múzeumpedagógiai foglalkozáson résztvevő diákok száma
(egyedi foglalkozás és a múzeumpedagógiai sorozaton résztvevők száma):
Összesen: 2 732 fő
Tematikus tárlatvezetéseken résztvevők száma
Összesen: 32 fő
Látogatók száma:
2015. november: 193 fő
2015. december: 112 fő
2016. január: 84 fő
2016. február: 47 fő
2016. március: 529 fő
2016. április: 277 fő
2016. május: 466 fő
2016. június: 348 fő
2016. július: 259 fő
2016. augusztus: 374 fő
2016. szeptember: 318 fő
Összesen: 3 007 fő
Látogatószám mindösszesen: 6 469 fő
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Pillanatképek a kiállításmegnyitóról
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A hadisebesüléstől a gyógyulásig című időszaki kiállítás
sajtómegjelenései
MTV 1- élő bejelentkezés: Puskás Tivadar polgármester – 2015.11.15.
SZTV Híradó 2015. 11.16.
SZTV magazin
SZTV Kalendárium - beszélgetés Keppel Csillával (2015.11.19.)
http://www.sztv.hu/hirek/hadisebesulestol-a-gyogyulasig-20151116
http://www.tvszombathely.hu/hirek/hadisebesulestol-a-gyogyulasig-20151116
http://frissvideok.hu/regionalis/702061-video-hadisebesulestol-a-gyogyulasig
https://www.youtube.com/watch?v=nhhEsVm3wEg
Magyar Katolikus Rádió – Mesélő város c. műsor
Credo Rádió
http://www.credoradio.hu/hirek/mult-idezo-tarlatok-az-iseumban-es-a-smidt-muzeumban
Vas Népe 2015.11.16.
Szombathelyi 7 – 2015/44.
http://vaol.hu/szombathely/a-haboru-sebesultjei-kiallitas-a-smidt-muzeum-megujulthomlokzata-mogott-1738802
http://szombathelyi7.hu/hirportal/kultura/7544-vilaghaborus-emlektargyakbol-nyilt-kiallitas
http://www.alon.hu/smidt-muzeum-kiallitas/hadisebesulestol-gyogyulasig
http://www.frisss.hu/hirek/smidt-lajos-most-orulne-jo-helyen-van-a-gyujtemenye
http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-hirek/dr-puskas-tivadar/ahadisebesulestol-a-gyogyulasig.4736/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oN_qDuuUHtQJ:hirek.ma/hirek/ahaboru-sebesultjei-kiallitas-a-smidt-muzeum-megujult-homlokzatamogott+&cd=21&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
http://www.port.hu/a_hadisebesulestol_a_gyogyulasig/pls/w/event.event_page?i_event_id=29
12023&i_event_area_id=24
http://www.savariamuseum.hu/?a-hadisebesulest%C5%91l-a-gyogyulasig-kiallitas-a-smidtmuzeumban,369
http://www.museum.hu/kiallitas/16350/A_hadisebesulestol_a_gyogyulasig
http://smidtmuzeum.hu/idoszakos-kiallitasok/reszletek/a-hadisebesulestol-a-gyogyulasig/
http://www.oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=528
http://szombathelypont.hu/programok/eloadaskiallitas/a-hadisebesulestol-a-gyogyulasig.4443/
http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/onkormanyzati-hirek/dr-puskas-tivadar/ahadisebesulestol-a-gyogyulasig.4736/
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/10772/ezt_kinaljak_a_szombathelyi_muzeumokprogramajanlo_november_elso/
http://www.nmi.hu/Nemzeti-Muvelodesi-Intezet-Vas-Megyei-Irodaja/Elso-vilaghaboruskiallitas-a-szombathelyi-Smidt-Muzeumban
http://muzeumbarat.hu/tartalom.php?tart=552
http://www.regio1.hu/esemenyek/1499/humor-es-valosag-az-elso-vilaghaborusszombathelyen/
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