
katonája nyugodott, valamint egy Hollandiá
ban előkerült, teljes felszerelésében eltemetett 
ókori római légionáriust. 

A harmadik részben, amely „A krónikák 
és sagák hősei: az angolszász és viking harco
sok" címet viseli, egy harci kalapácsával 
együtt eltemetett normann harcos hadirégé
szeti leleteit ismerhetjük meg, továbbá és egy 
lenyilazott angolszász katona nyughelyének 
feltárásába kapunk betekintést. Ezt követően, 
„A lovagiasság ára: a középkor gyalogos ka
tonája" című részben a hadisírkutatás szem
pontjából szenzációs felfedezéseknek számító 
leletegyütteseket mutat be a szerző: az 1461-
ből származó towtoni tömegsírt és az 1361-
ből való, Svédország területén található Visby 
tömegsírjait. 

A „Puskapor: háború a Tudorok és a Stuar
tok korában" című fejezetben az angol polgár
háborúban elesett két katona sírjának feltárását 
elemzi. Érdekességként említhető meg, hogy 
Richard Osgood oly részletességgel tárja olva
sói elé a hadirégészet eme területén folyó kuta
tásokat, hogy pl. még a dohányzás kellékeit is 
számba veszi, de taglalja a katonák szórakoz
tatását szolgáló játékok típusait is. 

„Az ipari forradalom: a 19. század katonái" 
című hatodik fejezet egy 1812-ben, Vilniusban 
eltemetett ismeretlen katona sírjának feltárásá
ról szól. A katona a Grand Armée tagja lehe
tett. Ebben a részben esik szó egy 1862-ben, az 
amerikai polgárháborúban, az Ox Hil l - i csatá
ban elesett északi katona csontleletének vizs
gálatáról is. Végül a szerző bepillantást enged 
az angol-zulu, majd a krími háború, valamint 
az indián háborúk leleteinek feltárásába. 

Az utolsó fejezet címe: „Menetelés a po
kolba: véráztatta gyalogos az első világhábo
rúban." Itt egy Belgium területén található, el
ső világháborús lövészárokból előkerült angol 
katona földi maradványainak feltárásáról ol
vashatunk. A katona valószínűleg gáztámadás 
áldozata lett. Ebben a részben kaphatunk in
formációkat a könyv utolsó hadisírjának, a t i 
zennegyediknek feltárásáról. A Westminster 
Apátság Ismeretlen Katonájáról van szó. Ez az 
a fejezet továbbá, amely kitér a lövészárkok
ban készült művészi alkotásokra is. 

A leletek, a feltárás bemutatásával a szerző 
képet ad olvasóinak az egyszerű katonák élet
módjáról, harcértékéről, képzettségéről. Be
tekintést nyújt a katonaélet viszontagságaiba, 
de megismerhetjük a hajdani harcosok szóra
kozási lehetőségeit is. Az író számos levéltári 
forrással támasztja alá a hadtörténelem terepen 
megtalált nyomait, melyeket plasztikusan tár 
elénk. A kötetet színes illusztrációk és idéze
tek teszik még szemléletesebbé. 

Osgood nagyszerű művének köszönhetően 
megismerhetjük a sírokban fellelhető tárgyak 
típusait, ezáltal a mű a hadisírkutatás összegző 
kézikönyvének is tekinthető. Úgy véljük, a le
írt régészeti sírfeltárások módszereinek alkal
mazása és publikálása Magyarországon is köve
tendő példa; kötetünk ennek módszertani kézi
könyve lehet. Magyar nyelvű kiadása hasznos 
lenne a hadtörténelem, a hadirégészet hazai 
művelőinek és a téma iránt érdeklődőknek egy
aránt, hiszen a hadi sírkutatás nemzetközi szak
irodalmának alapvető kötetérőt van szó. 

Tóth Zsolt 

A H A D T Ö R T É N E T I M Ú Z E U M É R T E S Í T Ő J E 10. -
- A C T A M U S E I M I L I T A R I S IN H U N G Á R I A 

Szerkesztette: Kreutzer Andrea, Makai Ágnes 

(Hadtörténeti Múzeum, Budapest, 2008. 248 o.) 

Tematikailag és tényanyagában egyaránt 
gazdag és értékes tanulmánykötetet kap a ke
zébe az érdeklődő olvasó a Hadtörténeti Mú
zeum 10-es számot viselő Értesítőjével. Az 
írások között tallózva hamar kiviláglik, hogy a 
szerzők nem feledkeztek meg a tavalyi jeles 
évforduló - a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
kilencvenedik születésnapja - által rájuk rótt 

kedves kötelességről, hiszen nem egy dolgozat 
foglalkozik valamilyen formában az intézmény 
megszületésének körülményeivel. 

A kötet négy nagyobb egységre tagolódik, 
melyek a Közlemények, Gyűjteményi és mű
helymunka, Múzeumunk életéből, történetéből 
és a Kiállítások címeket viselik. A cikkek előtt 
kapott helyet Szekeres Imre honvédelmi mi-



niszter beszéde, mely az intézmény fennállá
sának 90. évfordulója alkalmából tartott ün
nepségen, 2008. november 14-én hangozott el. 
A miniszter méltatta az intézmény volt és je
lenlegi dolgozóinak munkáját, ugyanakkor 
felhívta a figyelmet arra is, hogy a megválto
zott körülmények között megváltozott kihívá
sokkal kell szembenézniük. 

A Közlemények között olvashatjuk Kedves 
Gyula írását, melyben az aradi tizenhármakról 
emlékezett meg. A Múzeum tárgyi emlék-
anyag-gyüjteményében található egy fekete 
karkötő, rajta kilenc betűvel, amelyek egyszer
re rövidítik a tizenhárom tábornok neveit, va
lamint egy jelmondatot. Ennek kapcsán az ere
detileg emlékbeszédként készült szöveg vé
gigvezeti az olvasót a „Magyar Golgota" stá
cióin, végigkíséri a tábornokok sorsát fogságba 
esésüktől halálukig. 

Jakusch Gabriella egyetlen nap - 1918. no
vember 16. - eseményeit szedte csokorba a 
nyomtatott sajtó alapján. Ez a nap nemcsak a 
magyar köztársaság kikiáltásának napja, ha
nem a Hadtörténeti Múzeum „születésnapja" 
is, így a szerző mind a két jeles eseményre ki
tért írásában, melyben sok idézetet is olvasha
tunk a sajtótermékekből. Kár, hogy meglehe
tősen rövidre sikerült a tanulmány, érdekes 
lenne hosszabb változatban olvasni a jövőben, 
hiszen az 1918-as újságok nem könnyen hoz
záférhetőek az érdeklődők számára. 

Ugyancsak 1918 novemberének sajtójában 
tallózott Kreutzer Andrea „Azt írja az újság . . ." 
című cikkében, de a politika helyett a minden
napokra koncentrált. Az újság alkalmas arra, 
hogy a gyorsan változó mindennapi életet be
mutató írások számára bőséges nyersanyagot 
szolgáltasson. Ezért szintén csak sajnálni lehet, 
hogy az írás meglehetősen szűkre szabott és 
írója nem vállalkozott - a rövidség miatt nem 
is vállalkozhatott - mélyebb elemzésre. Re
méljük, hogy a jövőben ennek a cikknek is 
születik egy bővebb változata. 

A Gyűjteményi és műhelymunka című 
egységben szereplő tanulmányok közül a leg
nagyobb terjedelmű és egyben a legizgalma
sabb Samu Botond Gergő írása, mely a múzeum 
tárgyi anyagának második világháború végi és 
a háború utáni sorsáról (1944-től 1949-ig) leb
benti fel a fátylat. A cikk első látásra is szem
beszökő érdekessége, hogy nem a klasszikus 
módon - fejezetekre - , hanem a drámákhoz ha
sonlóan felvonásokra tagolódik. Az egyes fel
vonásokon belül a további tagolást a dátumok 

teszik lehetővé, egyúttal biztosítják a történeti 
korrektséget is. A kétségkívül sodró lendületet 
biztosító és szokatlan tagolás egyrészről nagy 
erénye az írásnak, hiszen mindvégig képes 
fenntartani az olvasóban a feszültséget és a 
Múzeum tárgyi anyagának és sokszor munka
társainak sorsáról történetileg korrekt, időren
dileg pontos képet ad, azonban az egyes 
anyagrészek, illetve személyek vonatkozásá
ban szét is forgácsolja, holott néhány esetben a 
témát magát érdemes lenne egyben kezelni. 
Ilyen például az oroszok által visszaadott 48-as 
honvédzászlók ügye. A lábjegyzetek tanúsága 
szerint a dolgozat elkészítését alapos és teljes
ségre törekvő levéltári kutatás előzte meg, 
melynek során nem csak a Hadtörténeti Levél
tárban, hanem a Magyar Országos Levéltárban 
fellelhető és a tárgyra vonatkozó anyagot is át
tanulmányozta a szerző. Ha az írás, folytatásá
val vagy folytatásaival együtt később más 
formában is megjelenik, érdemes lenne a nem 
közismert, de a múzeum életében nagy szere
petjátszott személyekről egy kislexikont is ké
szíteni, amit olvasás közben is fel-fel lehet la
pozni infonnációkért. 

Závodi Szilvia tanulmánya címénél („Bú
tortervezetek a Hadimúzeum számára") többed 
ad, hiszen nem csak a forrásként szolgáló konk
rét dokumenmmot és az abban vázolt bútorter
vezeteket írja le és mutatja be korrekten, hanem 
arra a kérdésre is választ keres a kiállításokon 
készült korabeli fotók alapján, hogy ezek a ter
vek megvalósultak-e, a múzeum elkészítette-e 
és használta-e a tervekben szereplő bútorokat. A 
válaszokat keresve betekintést nyerhetünk a ha
dimúzeum életének legelső időszakába is, ami
kor - közvetlenül a megalakulása után - nem 
volt megfelelő hely az összegyűjtött műtárgyak 
méltó bemutatására. A cikk alapjául szolgáló 
dokumentum külső leírását Meggyes Anita res
taurátor írásából ismerhetjük meg. 

Süli Attila azt mutatja be írásában, hogy az 
első világháború után milyen szervezet és esz
közök álltak a hadsereg rendelkezésére a kato
nák élelmezéséhez. Ismerteti a katonai élelme
ző szolgálat szervezetét, békeidőben, és a má
sodik világháború idején, külön kitér a front
szolgálatot teljesítő katonák ellátására. A cikk 
végén fényképekkel illusztrálva a katonák ellá
tásához használt eszközök pontos leírását is 
közli, egyben ismerteti a használatukra vonat
kozó információkat is. 

Jugoszlávia a két világháború között erőd
építési munkálatokba kezdett a magyar határ 



mentén. Suba János tanulmányában („A jugo
szláv erődrendszert nyilvántartó térképek a 
Hadtörténeti térképtárban") sorra veszi azokat 
a térképeket, amelyek a Hadtörténeti Levéltár
ban őriznek és amelyeken a magyar hadsereg 
ezek az erődöket térképezte fel, bemutatva az 
egyes térkép-típusokat, amelyekből négyfélét 
különíthetünk el. Leírja az egyes típusok külső 
jellemzőit is, a rajtuk található jelöléseket stb. 
Táblázatokba foglalva megadja a német kiadá
sú 1:200 ООО, a magyar kiadású 1:25 000 mé
retarányú erődnyilvántartó térképek, valamint 
a 1:25 000 méretarányú fotótérképek számát és 
nevét, számba veszi a térképeken alkalmazott 
vetületi rendszereket is. 

A Múzeumunk életéből, történetéből címet 
viselő fejezetben két olyan írás is helyet ka
pott, amelyek nem első ízben láttak napvilágot. 
Mind a két dolgozat a Hadimúzeumi Lapokban 
jelen meg először, 1928-ban. Az elsőt a múze
um egykori titkára, Thurner Géza írta és a mú
zeum első tíz évének (1918-1928) történetét 
adja, meglehetősen tömören. A másik a múze
um első igazgatójának, Aggházy Kamiinak a 
nevéhez fűződik, aki a múzeum második évti
zedének munkatervét tette közzé. A nagysza
bású tervek nemcsak a múzeumhoz kapcsolód
tak, szerepet kaptak bennük más hazai és kül
földi intézmények, valamint Budapest is. 

Szoleczky Emese cikkének témájául Thur
ner Géza életét és pályáját választotta, akinek 
neve a szigorúan vett múzeumi körökön kívül 
nagyrészt ismeretlen, holott tevékenysége meg
határozó volt a Hadimúzeum számára. 1921-
től kezdve titkárként dolgozott a múzeumban, 
a mindenkori igazgató mellett szervezte és in
tézte a múzeumi adminisztrációt. Tevékenyen 
részt vett a múzeum anyagának gyarapításában 
is, kiemelten szem előtt tartva az első világhá
ború emlékeit. Az életét bemutató írásból érté
kes információkat nyerhetünk a múzeum korai 
történetéről is. 

Sallay Gergely Pál a múzeum Éremtárának 
első vezetőjét, Karny Dezsőt mutatja be írásá
ban, aki 1924-től kezdve vezette a Numizma
tikai gyűjteményt. Szerepe ennek gyarapodá
sában jelentős volt, számos hazai és külföldi 
érmegyűjtővel és -kereskedővel állt kapcsolat
ban, szorgalmazta a vásárlásokat. 

Babucsné Tóth Orsolya Szenteményi Bélá
ról írta terjedelmes tanulmányát, aki egyszerre 
volt hadtörténész, katona és festőművész. A 
szerző kiválóan adatolva ismerteti hőse életút
ját a kezdetektől egészen 1956-ig, amikor Szent-

neményi családjával együtt kivándorolt az or
szágból. Ettől kezdve a volt katonatiszt festő
művészként aratott sikereket. 

A fejezet két utolsó írása olyan múzeumi 
alkalmazottaknak állít emléket, akiknek tevé
kenysége a látogatók számára első látásra nem 
feltűnő, hiszen nem a kiállítótérben dolgoztak, 
nem publikáltak cikkeket, „csak" a tárgyakkal 
foglalkoztak a háttérben, a műhelyekben. 
Munkájuk eredménye azonban ma is látható. 
Vágó Erzsébet textilrestaurátornak, aki fárad
hatatlanul gondozta, javította a múzeum textil
anyagát és tette alkalmassá a múlt egy-egy da
rabját arra, hogy még évtizedeken át rendelke
zésére álljanak a kutatóknak és a látogatóknak, 
Cs. Kottra Györgyi állít emléket írásában, B. 
Kalavszky Györgyi pedig Németh Ferenc mú
zeumi fényképészre emlékezik, aki nemegy 
kiadványba készített igényes, minőségi fotográ
fiákat, még a digitális technika megjelenése 
előtt is igen magas színvonalon. 

A kötet utolsó fejezete a Kiállítások címet 
viseli. A „Hadik és Nádasdy nyomdokain..." 
címet viselő időszaki kiállítást 2007-ben lát
hatta a nagyközönség A képekkel illusztrált 
írásban a szerző, Makai Agnes, aki részese volt 
a rendező teamnek, végigvezeti olvasóját az 
egész kiállításon, külön kiemelve a fontosabb, 
jelentősebb tárgyi emlékeket. B. Kalavszky 
Györgyi a „Köszönet a szabadság hőseinek" 
című kiállítást ismerteti, mely része lett a mú
zeum állandó kiállításának és az 1956-os for
radalom és szabadságharc 50. évfordulóján nyílt 
meg a közönség előtt. A szerző a kiállított tár
gyak közül a fontosabbakat kiemelve bemutat
ja a kiállítás születésének előzményeit, a felké
szülés és az anyaggyűjtés időszakát. Suba Já
nos egy olyan kiállítás bemutatására vállalko
zott, amely nem a Hadimúzeum falai között 
született, hanem a délnyugati határszélen fek
vő Pákán, ahol 2007 novemberében „A ma
gyar Maginot" címmel konferenciát rendeztek 
a magyar déli védelmi rendszerről. A helyszín 
a téma miatt magától is adódott, hiszen a leg
fontosabb emlékek, a védelmi vonal alapját 
képező létesítmények közül Pákán is láthatunk 
néhányat. 

Minden íráshoz angol és német nyelvű re
zümé készült, melyek a magyarul nem olvasó 
érdeklődőket igazítják el. A kötetet gazdag 
képanyag illusztrálja, a szöveg közben fekete
fehérben, míg a 233-248. oldalakon színes tab
lókat találunk. 

B. Halász Éva 
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E s z a m u n k t a r t a l m a b o l 

„Az elso vilaghaboru negy eve alatt jelentosen megvaltozott a haboru kepe - 1918-ra a hada-
szat es harcaszat teljesen mas elvek menten korvonalazodtak, mint a vilaghaboni elott, illetve an-
nak elso honapjaiban. A haditechnikai fejlodes kovetkezteben uj fegyvernemek jelentek meg, es 
ezek koztil egyertelmuen a katonai reptiles mondhatja magaenak a leggyorsabb fejlodest. Mindez 
hatvanyozottan igaz, ha az alapvetoen agrar beallitottsagu Osztrak-Magyar Monarchiarol besze-
liink, hiszen az alacsony ipari fejlettseg, az allando nyersanyaghiany es a Monarchia minden 
egyeb problemaja ellenere is kepes volt egy tobbe-kevesbe titokepes reptilocsapatot letrehozni. 
(...) 1918 oktober vegere 4768 szarazfoldi es 413 vizi repiilogepet, valamint 4765 repiilogepmo-
tort gyartottak a Monarchia gyarai, amelyek (...) minosegileg nagyon sok esetben egyenranguak 
voltak az antant allamok gyartotta gepekkel. A haboni vegeig a Monarchia reptilocsapataindl 77 
tibori repiiloszazadot allitottak fel, melyek koziil 1918 oktobereben 68 aktiv volt, de az oriasi re-
piilogep- es pilotahiany ellenere tovabbi 11 nem repiilhetett." 

(Czirok Zoltctn: A magyar repulocsapatok 1918-1919. evi tdrtenetehez) 

„A vilaghabonis tapasztalatok azonban azt is bebizonyitottak, hogy a katonai eszkozok, a le-
giero es a legvedelmi tiizerseg nem elegendo a legitamadfeok elharitasara es hatasuk csokkentese-
re. Sziikseg van a polgari legvedelem kiepitesere, a lakossag elet- es vagyonbiztonsagat szolgalo 
specialis rendszabalyokra, letesitmenyekre, szervezetekre is. A haboruban resztvevo allamok 
szamos rendelkezest hoztak a hatorszag legitamadasok elleni vedelme erdekeben. (...) 

Az Osztrak-Magyar Monarchiaban a hatorszag legitamadas elleni vedelmenek kiepitesere 
1917 tavaszan tortent atfogo intezkedes. Aprilis 1-jen a kozos (k. u. k.) Hadugyminiszterium koz-
ponti legvedelmi iranyelveket adott ki. Megszerveztek a Mogottes Orszagreszek Legjaromii Elha-
rito Szolgalatat (Luftfahrzeugabwehrdienst im Hinterland - LFAD). A hatorszagban miikodo ka-
tonai keriiletekben helyi LFAD parancsnoksagokat allitottak fel, melyek mind a katonai, mind a 
polgari legvedelmet iranyitottak. (...) 

A Magyar Kiralysag teriileten 6 LFAD k6rzetet alakitottak ki, Budapest, Szeged, Kassa, Po-
zsony, Kolozsvar es Zagrab kozponttal. A magasabb katonai parancsnoksagok vezerkari osztalya-
ira egy-egy legjaromii elharito eloado keriilt kinevezesre. Az egyes varosok, haditizemek legve-
delmet a helyi katonai alakulatok allomanyabol kijelolt LFAD tisztek iranyitottak." 

(Olasz Lajos: Lepesek a honi legvedelem kiepitesere Magyarorszdgon az 1920-as evekben) 

„A 1944. evi nonuandiai harcokrol az elmult 65 esztendoben szamtalan konyv, tanulmany, 
szakcikk es egyeb publikacio latott mar napvilagot. Ezek a munkak feldolgoztak a hadmiiveletek 
csaknem minden apro reszletet, bemutattak a harcolo felek felszereleset, fegyverzetet, harcaszatat, 
vezetesi modszereit es hadaszati-hadmuveleti donteseit. 

Valoban: a nemet hadmiiveleti es hadaszati vezetesi szintek legtobb dokumentuma fennma-
radt, es ezek a hadtorteneszek rendelkezesere allnak. Azonban a Normandiaban bevetett nemet 
csapatok sajat, harcaszati szinten keletkezett, (...) ugynevezett csapatanyaga csak a legritkabb 
esetben keriilhetett leveltarba. Ez az irategytittes foleg az adott alakulatok hivatalos hadinaploibol 
es annak mellekleteibol (kulonfele jelentesekbol, kimutatasokbol, taviratokbol, terkepvazlatokbol, 
stb.) allt. A dokumentumok donto tobbsege a (...) visszavonulas soran, szandekoltan vagy velet-
lentil, de megsemmisiilt. Ezert is tartjuk kiemelt jelentosegiinek, hogy a Caen es Falaise kornyeki 
(...) harcok egyik nemet foszereplojenek, a 12. „Hitlerjugend" SS-panceloshadosztaly csaknem 
teljes normandiai csapatanyaga fennmaradt a Cseh Hadero pragai Hadtortenelmi Leveltaraban. 

E rendkivtil gazdag korabeli irategyiittes adatainak donto tobbsege eddig meg sem a tema 
nemzetkozi, sem pedig magyarul kiadott szakirodalmaban nem jelent meg. Ezert (...) a hadosztaly 
„pance!ozott oklekent" alkalmazott, Panther harckocsikkal felszerelt 12/1. SS-pancelososztaly 
1944 nyaran keletkezett eredeti iratait magyar nyelven szinte teljes terjedelmeben kozze tessziik." 

(Szdmveber Norbert: A nemet 12/1. SS-pdncelososztdly harcai Normandidban) 


