
KÖZLEMÉNYEK 

A HADTÖRTÉNELMI MÜZEUM ÜJ KIÁLLÍTÁSAI 

A Hadtörténelmi Intézet és Múzeum tudományos távlati 
tervében egyik fő feladatként szerepel a múzeum állandó kiállí
tásának átrendezése, pontosabban szólva újjárendezése és ki
bővítése. Ennek a jelentős munkának az elvégzése több okból 
is szükségessé vált. Az, alapvető ok az, hogy a felszabadulás 
utáni években létrehozott állandó kiállítás ma már — az idő
közben végrehajtott kisebb-nagyobb bővítések és korrekciók 
ellenére — sem tartalmi, sem formai szempontból nem felel meg 
a közönség igényeinek és a korszerű kiállításrendezés követel
ményeinek. 

A régi állandó kiállítás tartalmi hiányosságait vizsgálva — 
többek között —- feltétlenül rá kell mutatnunk arra, hogy az 
időközben lebontott kiállítás egyes részeit a tárgyak és doku
mentumok bizonyos mértékű öncélú megjelenítése jellemezte: 
ami az eszmei-politikai nevelőhatás rovására ment. Ugyanebbe 
az irányba hatott, hogy a hadtörténelem egyes korszakait túl
ságosan általánosságban, nem témákra bontva, tehát nem eléggé 
differenciáltan tárgyalta. Visszatükröződött a régi állandó kiál
lításban a személyi kultusz időszakának sematikus, dogmatikus 
történelemszemlélete is. Ez jutott kifejezésre például a hadtör
ténelem kimagasló személyiségei szerepének túlzott felnagyí
tásában, ugyanakkor a háborúk sorsát eldöntő néptömegek te
vékenységének halvány ábrázolásában is. Egyes időszakokban 
nem kaptak kellő megvilágítást az osztályharc problémái, ugyan
akkor bizonyos nacionalista tendenciák is érvényesültek. A régi 
állandó kiállítás amellett, hogy a nem ábrázolta kellő mértékben 
és kellő súllyal a haladó forradalmi küzdelmeket, ugyanakkor 
elhanyagolta az ellenforradalmi, retrográd korszakok ábrázolá
sát. (Pl. Habsburg önkényuralom 1849—1867; első világháború; 
Horthy-fasiszmus; második világháború stb.) Ebből kifolyólag 
a haladó osztályok küzdelmeinek méltatása mellett nem lep
lezte le a reakciós uralkodó osztályok szerepét az egyes korsza
kok háborúiban és nem tárgyalta a bemutatott időszakok há
borúinak jellegét sem. 
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A régi állandó kiállítás, formai oldalát, a rendezés techni
káját tekintve1, ugyancsak erősen elavult. Korszerűtlen, régi bú
torok, a kiállított tárgyak nem kellő megvilágítása, zsúfoltság, 
egyhangú színek alkalmazása, nehezen olvasható, túl terjedel
mes szövegeik — általában ezek jellemzik külsőségeikben a régi 
kiállítást. 

Amikor ezeket a negatívumokat felsoroljuk, feltétlenül el 
kell mondanunk azt is, hogy az említett hiányosságok jelentős 
része objektív okokkal, nevezetesen a szűkös anyagi lehetősé
gekkel, az apparátus kis létszámával és a gyűjteményanyag há
ború utáni rendezetlenségével magyarázható. Erősen gátolta a 
kiállítási munkát, hogy a múzeumépület jelentős részének ro
mos állapota miatt kevés volt a felhasználható kiállítási terem. 
De még annál is hátráltatóbb tényező volt, hogy a negyedszá
zados horthyfasiszta elnyomás miatt a haladó, forradalmi kor
szakok bemutatásához nem állt rendelkezésre elegendő kiállí
tási tárgy és dokumentum. Ezt a problémát csak több éves, szé
les körű anyaggyűjtő munkával lőhetett megoldani. A fenti hiá
nyosságokban közrejátszott természetesen a személyi állomány 
szakmai és ideológiai fejletlensége, tapasztalatlansága is. Mind
ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy a múzeum dol
gozói. 1949-ben és az 50-es évek első felében az újtípusú had
történelmi kiállítás létrehozásával dicséretes úttörő munkát vé
geztek és hozzájárultak a múzeum látogatóinak szocialista ne
veléséhez. 

Az új állandó kiállítás megteremtésének egy nagy akadá
lyát küzdötte le a múzeum kollektívája azzal, hogy az 195R—61-
ben végrehajtott rendezési munkálatokkal elérte a gyűjtemény-
anyag teljes leltározottságát és korszerű, áttekinthető raktári 
elhelyezését. 

A múzeumi gyűjteménynek új tárgyakkal való gyarapo
dása — ami csupán az utóbbi 10 esztendőben meghaladta a 
15 000 darabot — szintén elengedhetetlen feltétele volt az új 
kiállítás létrehozásának, annál is inkább, mivel az új tárgyak 
és dokumentumok zöme a legújabb korból származik, vagyis 
olyan hadtörténelmi események illusztrálására alkalmas, ame
lyeket a múzeum korábban éppen a tárgyi anyag hiányában 
egyáltalán nem, vagy nem kellő súllyal tudott bemutatni. (PL: 
A magyar partizánok küzdelmei.) 

Az 1961-es esztendő igen nevezetes volt a múzeum törté
netében. Ekkor fejeződött be a múzeum épületének közel más
fél évtizede folyó újjáépítése, ami az új állandó kiállítás szem
szögéből nézve a kérdést, azt jelenti, hogy jelenleg 33 teremben 
lehet állandó, illetve alkalmi kiállítást berendezni és bemutatni, 
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vagyis az egyik legégetőbb probléma, -a hely probléma sem aka
dályozza már az új kiállítás megteremtését. 

A múzeum új állandó kiállítási tervének első változata 1956 
márciusában látott napvilágot. Ez a terv több módosítás után 
csak 1958-ban öltött végleges formát és ekkor kezdődtek el a 
kivitelezés munkálatai is. A terv szerint az állandó kiállítás 
három fő részből áll: 

1. Magyarország hadtörténetét bemutató kiállítás, a hon
foglalástól napjainkig. Ide tartozik a Magyar Néphadsereget és 
annak fegyverbarátait bemutató kiállítás is.) A termek szá
ma: 25. 

2. Fegyvertörténeti kiállítás. A termek száma: 4 -f- folyosó. 
3. Különböző szakkiállítások. {Pl.: érem- és kitüntetés-, 

modell- és makettkiállítás.) A termek száma: 2. 
A fentiekből kitűnik, hogy a múzeum kiállítási termeinek 

zömében hadtörténeti kiállítás kap helyett. A „hiányzó" 2 te
remben haditechnikai kabinett működik. Az új, állandó kiál
lítás 31 terméből 1963 februárig tizenkettőt rendeztünk be, 
illetve nyitottunk meg a látogatók számára. 

* 

Legelőször az 1848—49-es forradalom és szabadságharc 
küzdelmeit bemutató 3 termet nyitottuk meg 1960. március 
15-én. 

Az első terem az 1848 márciusi forradalomtól az 1848. októ
ber 30-i schwechati vereségig mutatja be a szabadságharc ese
ményeit. A kiállítást indító első két vitrin a március 15-i forrada
lom eseményeit és vívmányait bemutató grafikákat és nyomtat
ványokat tartalmazza. Petőfit és Vasvárit, a forradalom két 
vezető egyéniségét, a 12 pont kihirdetését, Táncsics kiszabadí
tását korabeli metszetek ábrázolják. A márciusi forradalom 
napjaiban viselt nemzeti színű kokárdákból két eredeti darab 
szerepel a kiállításon. 

A márciusi forradalom vezető szerve a Közcsendi Bizott
mány, a szabadság első pillanatától kezdve, a tömegek felfegy
verzésére törekedett. Ezt dokumentálja a polgárőrségnek 1500 
fővel való növelésére már 15-én éjjel hozott határozata, vala
mint a királyi fegyvertárból március 16. és 29. között a nem
zetőrség részére igénybe vett fegyverek jegyzéke is. 

A márciusi forradalom egyik jelentős vívmánya volt a „sze
mélyes és vagyonbátorság, a közcsend és a belbéke biztosítása 
végett" létrehozott nemzetőrség. Külön vitrinben kaptak he
lyet a nemzetőrök fegyverei, felszerelési tárgyai. A nemzetőrö-
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ket általában az akkor már elavultnak tekintett kovás gyúj
tású puskákkal "szerelték fel, de a vitrinben kiállított kiegyene
sített kasza arról tanúskodik, hogy sokuknak még puska sem 
jutott. A tehetősebb nemzetőrök kék színű atillát, szürke pan
tallót és fekete csákót viseltek, a szegényebbek csak csákót, de 
sokszor még azt sem. Egy nincstelen békési paraszt a vitrinben 
látható kanász-kalapjában látta el a nemzetőri szolgálatot. 

A nemzetőrség karhatalmi jellegénél és helyhezkötöttsé
génél fogva nem biztosíthatta kellő mértékben az ország hon
védelmét, ezért már 1848 május közepén megkezdik a rendes 
haderő, a honvédség szervezését. „A honvédsereg megalakulása" 
c. vitrinben az egyik grafika a képviselőház 1848. július 11-i 
azon nevezetes ülését ábrázolja, amelyen Kossuth felhíváséra 
egyhangúlag megszavazták a 200 000-es magyar hadsereget és 
a fenntartásához szükséges 42 millió forintot. A vitrinben lát
ható 1841 M, elöltöltős, gyutacsos puska a honvéd gyalogság 
fegyvere volt. A puska űrmérete 17,6 mm, lőtávolsága 150— 
200 lépés. 

Az egyenruha szekrényben látható fekete hengeralakú ne
mezcsákót és piros zsinórzású kávébarna atillát a honvéd gya
logosok viselték. A teljes öltözékhez — ilyet csak a következő 
teremben láthatunk — világoskék, lábszárhoz simuló zsinóros 
nadrág és bakancs tartozott. 

A Batthyány kormány helytelen nemzetiségi politikája le
hetőséget adott Bécsnek, hogy a magyarországi nemzetiségeket 
a magyar forradalom ellen használja fel. Már 1848 nyarán ki
robbanj a délvidéki szerb felkelés, szeptemberben pedig Jella
sics bán osztrák és horvát csapatokkal betört a Dunántúlra, hogy 
felszámolja a forradalmat. A kiállítás gazdagon illusztrálja a vég
veszély óráiban az országban kibontakozott hatalmas tömegmoz
galmat. Kossuthnak és a Honvédelmi Bizottmánynak a néptö
megeket fegyverbe szólító felhívásai mellett ott láthatjuk Pe
tőfinek az Egyenlőségi Társulat megbízásából fogalmazott kiált
ványát, valamint a magyarországi haderők élére törvénytelenül 
kinevezett gróf Lamberg altábornagyon 1848. szeptember 28-án 
végrehajtott népítéletet ábrázoló grafikát. A grafika mellett 
Lambergnek az a rózsaszínű névjegykártyája is ott látható, 
amellyel kevéssel felkoncolása előtt, Schweidel ezredesnél je
lentette be látogatását. 

A fiatal honvédsereg 1848. szeptember 29-i pákozd—su-
korói első győzelmes csatáját eleveníti meg a csatában részt vett 
honvédcsapatok hadrendje; a honvédsereg főparancsnokának, 
Móga János altábornagynak a kardja; Jellasics szerezsánoknak 
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nevezett testőrkatonái által viselt halálfejes csúcsos vörös 
sapka stb. 

Az 1848 őszén kibontakozott népi gerillaharc Ozoránál érte 
el a legnagyobb sikerét, ahol Jellasics 7500 főből álló tartalék 
hadtestét a honvéd csapatokkal együttműködő partizánok le
fegyverezték. „Az ozorai diadal 1848. október 7." c. vitrinben e 
jelentős fegyvertényről kiadott röplapok mellett Kádár István 
hadnagy fokosát, valamint egy karikás ostort láthatunk. Az 
utóbbit Rózsa Sándor szabadcsapatának egyik tagja használta, 
Juszkó Béla 1903-ban festett nagyméretű olaj képén a német 
vasasok ellen küzdő lovas gerillákat látunk. 

Az első terem záró vitrinje a magyar forradalom érdeké
ben kirobbant októberi bécsi felkeléssel és a honvédsereg 
schwechati vereségével foglalkozik. Több dokumentum is visz-
szatükrözi azt az ingadozást és huzavonát, ami a szabadságharc 
vezetőit a Lajtán való átkelés kérdésében jellemezte. 

A teremben a tolna-, hajdú- és pestmegyei, valamint a 
keszthelyi nemzetőrség és a pesti 1. honvédzászlóalj zászlóját 
láthatjuk. Az utóbbinak a jobb sarkát egy császári tiszt szakí
totta le, akivel szemben a zászlótartó az 1849. július 2-i ácsi csa
tában közelharcban védelmezte a lobogót. 

A 48-es kiállítás második terme a Habsburg-ellenforrada
lom 1848 decemberi összpontosított támadásától a honvédse
reg 1849-es tavaszi hadjáratáig mutatja be a szabadságharc ese
ményeit. 

Az első két vitrin témája a Windischgraetz vezette császári 
fősereg 1848. december 13-án megindított támadása és a hon
védsereg visszavonulása, amely végül is Budapest feladásához 
vezetett. Kossuth 1848. december 22-én kelt levelében (a kiál
lításon a levél fényképmásolata látható) felháborodottan tilta
kozott a magyar fősereg kardcsapás nélküli visszavonulása miatt 
és ellenállást követelt Görgeytől, a fővezértől. A Görgey által 
magára hagyott Perczel seregének december 30-i móri veres
séget grafika szemlélteti. A kiállíwfct tárgyak között szerepel 
az a falragasz, amelyen Windischgraetz, a Honvédelmi Bizott
mány tagjait törvényen kívülieknek nyilvánította és elpusztí
tással fenyegette meg a császári csapatok ellen gerillaharcot 
folytató községeket. A császári haderő fegyverei és felszerelési 
tárgyai közül lovastiszti mellvért és sisak, vértes pallos, vala
mint fekete-sárga selyem osztrák tiszti tábori öv látható a kiál
lításon. Görgeynek a főváros harc nélküli feladása után Vácott 
kiadott áruló nyilatkozata és a katolikus püspöki kar 1849. ja
nuár 20-i pásztorlevele jól tükrözik a Habsburg támadással 
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egyidejűleg megerősödött belső ellenség tevékenységét. A bra-
nyiszkói áttörésnél a 33. honvédzászlóalj hősiessége jutalmául 
a kiállított „Branyiszkó, februárius 5-én 1849" felratú fehér se
lyem szalagot kapta a zászlójára. 

Részlet az 1848-as kiállítás második terméből 

„A szabadcsapatok és külföldi légiók" c. vitrinben láthat
juk többek között a márciusi fiatalok két vezetőjének, Vasvári 
Pálnak és Oroszhegyi Józsának a felhívásait, amelyekkel az ál
taluk szervezett csabadcsapatokba toboroztak. A kiállított II. 
osztályú érdem jel kitüntetést Beniczki Lajos ezredes kapta, aki 
400 főnyi szabadcsapatával 1849. március 24-én többszörös túl
erejű ellenség ellen sikeres rajtaütést hajtott végre Losoncon. 
A honvédsereg soraiban hősies elszántsággal küzdött lengyel, 
olasz, német, osztrák és más nemzetbeli légiósok emlékét több 
tárgy és dokumentum őrzi. (így pl.: olasz légiós sisak, bécsi 
légionista kard.) A legjelentősebb külföldi légió az 1848 novem
berében megalakított lengyel légió főparancsnokainak, Visoczky 
Józsefnek az arcképe is ott látható. A főleg egyetemi hallga
tókból toborzott bécsi légió „Szabadság, egyenlőség, testvéri
ség" „Wiener Legion für Ungarn" feliratú zászlóját a vitrin fö
lött helyezték el. 

A honvédsereg kápolnai vereséget jelentős mértékben el
lensúlyozó március 5-i szolnoki győzelem értékes dokumentuma 
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az ütközet lefolyását rögzítő korabeli térképvázlat. Greguss Im
rének az ütközetet megörökítő olajfestménye Damjanich tábor
noknak és vörös sapkás honvédéinek állít emléket. 

Az erdélyi hadsereg hadműveleteit bemutató falrész gazdag 
anyagából is kiemelkednek az erdélyi hadsereg parancsnoká
nak, Bem Józsefnek az emléktárgyai; tábori öve, lótakaró]a, ku
lacsa, valamint az a díszkard, amelyet a kolozsvári nők ajándé
koztak a jeles hadvezérnek. Kuriózumnak tekinthetjük Bem 
önarcképét, amelyet egyik erdélyi szállásadójának, gróf Mikó 
Györgynek ajándékozott. Bem és Petőfi bensőséges barátságáról 
tanúskodik az a handzsár, amelyet Bem adományozott a költő
nek. Több korabeli röplap is példázza Bemnek az erdélyi nem-

Bem József altábornagy díszkardja 

zetiségek egyenjogúságának biztosítására irányuló törekvéseit. 
Bem seregének egyik legjelentősebb fegyvertényét, Nagyszeben 
bevételét Margittay Tihamér festménye örökítette meg. A Nagy
szeben elfoglalásában részt vett Vájna Áron honvéd Nagysze-
ben-emléklapja is értékes darabja a 48-as gyűjteménynek. 

A 48-as kiállítás utolsó termében az 1849-es áprilisi hadjá
rattól a szabadságharc bukásáig terjedő időszak eseményeivel 
ismerkedhetünk meg. 

Az első vitrin a honvédseregnek Hatvannál, Tápióbicské-
nél, és Isaszegnél aratott nagyszerű győzelmeit méltatja. Kora
beli grafika szemlélteti az 1849. április 2-i hatvani utcai harco
kat. A tápióbicskei csatában kitűnt szegedi 3. honvéd zászlóalj 
zászlószalagja mellett, ott látňatjuk a zászlóalj egyik tisztjének. 
Elekes István hadnagynak kitüntetési okmányát. , 

Külön tárolóban helyezték el a tavaszi hadjárat csatáiban 
személyes bátorságával is kimagasló Damjanich tábornok tá-
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bori látcsövét és tekintélyes súlyú szablyáját, amelynek 1609-
ben készült pengéje 6 cm széles. 

A „Vác . . . iNagysalló . . . Komárom . . . " c. vitrinben látható 
a múzeum kitüntetés gyűjteményének egyik legértékesebb da
rabja; Bátori Schulcz Bódog ezredes I. osztályú érdemrend ki
tüntetése. A csillagalakú 9 cm átmérőjű kitüntetést mindössze 
hárman kapták meg, Bem, Görgey és Schulcz. Az érdemrendből 
csak ez az egyetlen példány létezik . . . Sokan eltűnődnek Voigt 
János tüzérhadnagy csákójának láttán, amelynek női hajból ké
szült forgója van. 

A tavaszi hadjárat idején 1849. április 14-én Debrecenben, 
mondta ki az országgyűlés a Habsburgok trónfosztását és kiadta 
„A magyar nemzet függetlenségi nyilatkozatát", amelynek egyik 
példánya szintén a vitrinben látható. 

„Görgey borzasztót hibázott, hogy Buda alá ment. Elvesz
tette győzelmeink stratégiai gyümölcsét! Most parádé-marsban 
Bécs alatt lehetnénk! Félek, Budavár Mantuánk lesz! s elvész 
felette a haza!" Kossuthnak ezt a tömörségében is helytálló 
értékelését a „Budavár bevétele" c. vitrinben olvashatjuk. A 
vár május 21-i bevételéről kiadott korabeli tudósítások mellett 
ott láthatjuk Than Mór kétszínnyomásos litográfiáját a Fehér
vári-kapu ellen intézett utolsó rohamról, valamint a Fehérvári
kapu fényesre csiszolt jókora kulcsát. A felszabadított vár egyik 
lakosának háláját tükröző kis kokárda 1849 május 21-én But
ler Sándor őrnagy atilláját díszítette. 

1849 nyarán az egyesült cári és osztrák haderők 370 000 
katonája rohanta meg Magyarországot. A szabadságharc végső 
időszakával foglalkozó vitrinekben az intervenciós haderők fő
vezéreinek, Paszkevicsnek és a hírhedt Haynaunak arcképét, 
több kiáltványukat és rendeletüket, valamint az utolsó csatá
kat megörökítő grafikákat láthatjuk. Ludwig János kormánybiz
tos 1849. június 9-én kelt Kossuthhoz írt levelében a magyar 
szabadságharc ügyével rokonszenvező cári tisztekről számol be. 

A teremben látható fegyverek közül a cári hadseregben 
használt puska és kard mellett, meg kell említenünk azt a 6 
fontos hadiröppentyűt, amely a mai rakétafegyver ősének te
kinthető. 

Az augusztus Í3-i világosi kapituláció tragikus aktusát két 
egykorú grafika és Klinovszki 1850-ben készített óraképe is 
megörökítette. A fegyverletétel során 60 db honvédzászló is a 
cári csapatok kezébe került. A Szovjetunió a Horthy-Magyar-
országgal való jószomszédi viszonyra törekedve 1941 máciusá-
ban 56 darab zászlót visszaadott. Ez a lépés a baráti közeledés 
mellett emlékeztetni kívánta az ország akkori vezetőit arra a 
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veszélyre, amely Magyarország függetlenségét a Hitler-Német
ország részéről fenyegette. A magyar uralkodó osztályoknál 
azonban süket fülekre talált a f igyelmezte tés . . . A II. világhá
ború során a 48-as zászlók ismét a Szovjetunióba kerültek, de 
felszabadulásunk 3. évfordulóján a szabadságharc centenáriu
mának évében, 1948. április 4-én másodszor is visszaadta a szov
jet kormány ezeket a nemzeti ereklyéket. „A szovjet nép meg
győződése — mondotta a zászlók ünnepélyes átadásakor Kura-
szov vezérezredes, a szovjet küldöttség vezetője —, hogy ezek a 
zászlók végre igazi gazdáik, a magyar nép kezébe kerülnek és 
azokat, mint a magyar függetlenségnek és a szovjet nép barát
ságának jelképét fogják őrizni.'' 

Az egyik tárlóban a Világosnál szétdarabolt zászlók fosz
lányait láthatjuk, köztük azt a darabkát is, amelyet Walther 
Imre őrmester őrzött meg. 

Komárom védőserege a világosi kapituláció után még több 
mint másfél hónapig védte a várat. A védősereg több sikeres ki
törése közül a legjelentősebb az augusztus 3-i volt, amelynek 
során Győrt is elfoglalták. A kitörésben részt vett 15. honvéd 
zászlóalj katonái Klapka augusztus 9-i hadseregparancsá-
nak tanúsága szerint „rendíthetetlen vitézséggel és hősies el
szántsággal rohamozták meg a csémi sáncokat, azokat az ellen
séges kartács-zápor ellenére dicsőségesen be is . vették." A 
zászlóalj tömeges hősiességéért III. osztályú érdemjelet kapott 
a lobogójára. Ez a ki tüntetet t zászló ott függ a „Komárom fel
adása" c. vitrin fölött. A vitrinben és a hozzá tartozó tárolóban 
a vár hősies védelmének és kapitulációjának dokumentumait 
helyezték el. 

A 48-as kiállítás a győztes rlabsburg-elleníorradalom ter
rorjának bemutatásával zárul. A 13 honvédtábornok kivégzését 
ábrázoló egykorú grafikák és festmények 114 év távlatából 
nézve is megrendítőek. És ki ne illetődnék meg a mártírok erek
lyéi: Schweidel végrendelete. Leiningen búcsúlevele. Lahner 
elkobzott kitüntetése, Kiss Ernő világoskék tábornoki atillája, 
Lázár díszkardja és Batthyány Lajos pisztolya láttán? 

Az Olmützben, Kufsteinben és másut t raboskodó foglyok 
emléktárgyai között láthatjuk a 16 évre elítélt Driquet Péter 
ezredes kéz- és lábbilincsét, Lenkey tábornok papírvágó kését 
stb. Sokan megcsodálják azt az egy darab fából kifaragott bi-
lincslácot, amelyet Laczkó Ferenc elítélt honvéd készített. 

* 
* Az 1849-től 1914-ig terjedő korszak hadtörténeti esemé

nyeit bemutató kiállítás 1961. május 15-én nyílt meg egy t e 
remben. • 
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Az 1849-től 1867-ig tartott önkényuralmi körszakkal és az 
e korszakban kibontakozott nemzeti ellenállással foglalkozó vit
rinben — többek között — a nemzeti és forradalmi mozgalmak 
elfojtására hivatott zsandárság felállításáról kiadott 1850. áp
rilis 7-én kelt hirdetmény, az 1850-es évekből származó csendőr-
kard, valamint az 1850—60-as évek gyenge tömegbázisra tá
maszkodó függetlenségi szervezkedéseinek vezetői ellen hozott 
hadbírósági ítéletek láthatók. 

A császári hadseregbe erőszakkal besorozott magyar kato
nák ezrével véreztek el a Habsburg birodalom érdekeiért az 
1859. évi olasz—francia—osztrák háborúban és az 1866-os po
rosz,—osztrák—olasz háborúban. 1859-ben 18, 1866-ban 49 ma
gyar kiegészítésű ezred vett részt a hadjáratokban. „Az abszolu
tizmus korának háborúi" című vitrinben e két háború jelentő
sebb ütközeteit ábrázoló grafikák, osztrák, francia és porosz 
fegyverek, felszerelési és egyenruházati tárgyak, valamint Per
szel és Kalpka emigráns 48-as tábornokoknak az osztrák hadse
reg magyar katonáit átállásra buzdító felhívásai láthatók. A kiál
lított 1841 M hátultöltős porosz gyutűs puska (ez a Dreise-féle 
gyutűs puska volt az első hátultöltős fegyver) tűzgyorsasága 
háromszorosan meghaladta az osztrákok elöltöltős csappantyús 
puskájának tűzgyorsaságát. 

Az 1848-as emigránsokból toborzott olaszországi magyar 
légió tevékenységét gazdag anyag szemlélteti. Az olasz—fran
cia—osztrák háború idején, 1859-ben alakult légió az osztrákok 
elleni hadjáratban nem vett részt, de Türr István és néhány más 
magyar Garibaldi szabadcsapatában harcolt a császári haderő 
ellen. Türrnek az 1859-es harcokban tanúsított bátor helytállá
sát igazoló bizonyítvány a kiállított dokumentumok között sze
repel. 

A villafrancai fegyverszünet után feloszlatott magyar légiót 
Garibaldi szervezte újjá az 1860-as szicíliai és délitáliai felsza
badító hadjárat idején. A híres szicíliai expedícióban részt vett 
magyarok közül Türr, Tüköry, Teleky, Éber, Mogyoródi arcké
peit láthatjuk a kiállításon. Az 1860. október 1—2-i volturnói 
csatát, amelyben a magyar légió kimagasló szerepet iátszott, 
az egykorú metszetről készített fényképmásolat szemlélteti. A 
légióban használt fegyverek közül egy gyalogos és két huszár
kard, csappantyús puska, valamint egy Colt forgópisztoly sze
repel a kiállításon. 

A következő tabló az 1867-es kiegyezéssel és a honvédség 
felállításával foglalkozik. A véderőről és a honvédségről szóló 
1868-as törvények értelemben a névleg közös hadsereg mellett 
külön magyar honvédség létrehozására is sor került. Az 1848— 
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49-es szabadságharc honvédségével ellentétben az 1868-ban 
megalakított honvédség a Habsburg uralom fenntartásának, a 
munkás—paraszt és nemzetiségi mozgalmak elfojtásának meg
bízható eszköze volt az osztrák—magyar uralkodó osztályok ke
zében. 

„Az 1868-as honvédség népelnyomó szerepe" c. tablón a 
karhatalmi erők 1894. évi hódmezővásárhelyi, illetve az 1907-es 
csernovici vérengzéseiről és az 1912. május 23-i „véres csütör
tök" eseményeiről bemutatott fényképek láthatók. 

Az 1860-as években szervezett honvéd segélyező egyesü
letekből a kiegyezés után alakult honvédegyletek emlékeit lát
hatjuk a következő vitrinben. A honvédegyletek a szabadság
harc hagyományainak ápolását tekintették fő feladatuknak és 
aktív harcot folytattak a kiegyezés, majd az úgynevezett közös 
ügyek ellen. A vitrinben kiállított atillát és sapkát a honvéd 
menházakban lakó 48-as öreg honvédek viselték. Ott láthatjuk 
Kiszkulenko Gusztáv őrnagynak az 1875. november 29-i hon
védgyűlésre szóló küldöttigazolványát, valamint az aradi 13 
vértanú-emélkszobor bizottság gyűjtőívét is. 

A honvédség 1568—1914 között rendszeresített fegyvereit 
bemutató vitrinben a gyalogságnál és a lovasságnál használt 
fegyverekkel ismerkedhet meg a látogató. 

A honvéd gyalogság és lovasság legelső fegyvere a 67. M. 
11 mm űrméretű, un. gerendely závárzatú, hátultöltős egylö
vetű, kardszuronnyal ellátott Werndl puska, illetve karabély 
volt, amelynek irányzékát és szuronyát 1877-ben módosították. 
A honvédségnél használt korszerű ismétlőpuska első típusa a 
8 mm űrméretű, 1888 M Mannlicher-puska, amelyhez már acél
köpenyes lőszert alkalmaztak. A kiállított 1871 M. 11 mm. űr
méretű Gasser lovassági forgópisztollyal a honvéd huszár al
tiszteket, továbbá a dzsidás és szórólövész legénységét látták 
el. Az Ï. világháború előtti években automata pisztolyokat rend
szeresítettek. Az 1907 M, 8 mm űrméretű ismétlőpisztoly tá rá 
ban 10 db töltény fért el. 

Az utolsó vitrin az osztrák—magyar hadsereg 1878. évi 
bosznia-hercegövinai igazságtalan rablóhadjáratával foglalko
zik. Az egyik korabeli rajzról készített fényképmásolat bosnyák 
partizánokat ábrázol, amint rajtaütnek a honvédség egyik had
táposzlopán. 

A terem érdekes színfoltja az a közel 6,5 m hosszú vitrin, 
amelyben a honvédség és a közös hadsereg egyenruháit állítot
tak ki, többek között két tábornoki díszruhát. A terem fest
ményanyagában igen figyelemreméltó Karvaly Mór: Mulató 
katonák c. képe. 
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A teremben megtekinthető a Budapesti Honvéd Betegse-
gélyző és Temetkezési Egylet zászlója, valamint az 1868-as 
honvédség alakulatai részére rendszeresített csapatzászló is. 

A múzeumnak az 1914—18-as I. imperialista világháborút 
bemutató kiállítása 1962. január 1-én nyílt meg, három terem
ben. 

A Horthy-korszaik Hadimúzeumának 36 kiállítási terme 
közül 15 az I. világháborút dicsőitette és anyagával azt bizony
gatta, hogy a magyar katona „rendíthetetlenül" helytállt „a 
nemzet érdekeiért" folytatott harcban. Ez a kiállítás természe
tesen nem tárgyalta az uralkodó osztályok érdekeiért vérző ka-
"tonatömegek öntudatra ébredését, amelyet különösen az 1917-es 
Októberi Forradalom után, egyre-másra kirobbant katonaláza
dások jeleztek. A Hadtörténelmi Múzeum új I. világháborús ki
állításának az az alapvető feladata, hogy megvilágítsa a háború 
imperialista jellegét, megismertesse a látogatókat e rablóhá
borúval szembeforduló dolgozó tömgek, munkások, parasztok 
és Katonák forradalmi mozgalmaival és megmutassa a magyar 
és a nemzetközi munkásmozgalom különböző irányzatainak az 
I. világháborúval kapcsolatos állásfoglalását és magatartását. 

A kiállítást bevezető tabló a világháború okait elemzi és 
térkép segítségével szemlélteti az imperialista nagyhatalmak 
között az 1914 előtti időszakban kialakult ellentéteket. 

A háború kirobbantásához ürügyül szolgáló 1914. június 
28-i szarajevói merénylettel foglalkozó vitrinben az osztrák 
trónörökös és felesége meggyilkolásával, valamint a hadüzenet
tel és a mozgósítással kapcsolatos dokumentumokat láthatjuk. 
Az egyházaknak a rablóháború melletti kiállását jól példázza 
az a katolikus röpirat, amelyet a frontra induló katonák a puska 
és a kézigránát mellé útravalóul kaptak. 

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt vezetőinek szociál-
sovinizmusát tükrözi a Népszava 1914. augusztus 31-i száma. 

A háború 1914. évi hadműveleteivel foglalkozik „A gyors
lefolyású háború kudarca" c. vitrin. A német nagyvezérkar azt 
tervezte, hogy a német hadsereg a háború kezdeti időszakáiban 
néhány hét alatt lerohanja Franciaországot és ezután a Köz
ponti Hatalmak egész katonai erejüket az orosz hadsereg ellen 
vethetik be. A német előnyomulást azonban a francia—angol— 
belga (haderők a Marne-nál megállították. Az egyik fényképen 
a marnei csatatéren elesett német katonák holttesteit látjuk, 
egy színes nyomat pedig belga partizánokat ábrázol. (A belga 
nép ellenállása miatt a német csapatok a tervezttnél két héttel 
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később érték el a francia határt.) A marnei csatával egyidőben 
az orosz hadsereg a lembergi csatában mért súlyos csapást az 
osztrák—magyar hadseregre, majd 1914 őszén betört a Kárpá
tokba. Ismételt vereségek érik az osztrák—magyar haderőt 
1914-ben a szerb arcvonalon is. Potiorek táborszernagy, a bal
káni osztrák—magyar haderők parancsnoka az 5. és 6. hadse- ' 
reg katonáihoz intézett kiáltványában hazugságokkal próbálja 
leplezni a balkáni hadjárat kudarcának igazi okait. 

1914 végére csaknem valamennyi arcvonal megmerevedett 
és a mozgóháborút állóháború, állásháború váltotta fel. A lö
vész- és közlekedő árkokból, óvóhelyekből stb. álló állásrend
szerekben hónapokat töltöttek az egységek. A kiállításon lát
ható makett egy ilyen állásrendszert szemléltet. 

A szerb, a német, az orosz és a török hadseregeket bemu
tató vitrinekben a felsorolt hadseregnél rendszeresített kézi lő
fegyvereket és szálfegyvereket, felszerelési és egyenruházati 
tárgyakat, rendfokozati jelzéseket, valamint néhány kitüntetést 
mutatnak be. Az orosz hadsereggel foglalkozó vitrinben szere
pel egy olyan röplap, amelyet a bolsevikok terjesztettek a ka
tonák között. Ugyanott orosz és magyar katonák frontbarátko-
zását ábrázoló fényképet is láthatunk. Lenin a háborúban szem
ben álló hadseregek katonáinak frontbarátkozását a proletár
internacionalizmus megnyilvánulásának tekintette. 

„Az osztrák—magyar gyalogság" c. vitrin tárgyai között 
szereplő buzogány az állásháború viszonyai között gyakran elő
forduló közelharc eszköze volt. Az árokharc követelményei 
hívták létre a drótvágó ollót. A kézigránát, amelyet a XVII. 
század közepétől használtak (majd a XIX. század közepétől ve
szélyessége miatt nem alkalmazták), az I. világháborúban mo
dern formában újjászületett és a rohamozó katonák egyik leg
hatásosabb fegyvere volt. Az ún. „tojás" és „kukorica" kézigrá
nátok kezdetben öntöttvasból készültek és erős drótnyelük 
volt. A háború második felében terjedt el a vékony bádoglemez
ből készült, fanyelű kézigránát, amelynek főleg az erkölcsi ha
tása volt nagy. 

Az állásháború viszonyai között az egyik leghatásosabb 
fegyvernek bizonyult a gyalogság új fegyvere, az aknavető. A 
teremben kiállított 17 M osztrák—magyar aknavető űrmérete 
90 mm, súlya a tüzelőállásban 131,5 kg, lőtávolsága 300—1175 
méter. 

A géppuska az I. világháború egyik legfélelmetesebb fegy
vere volt. 1914 és 1918 között az osztrák—magyar hadsereg 
gyalogzászlóaljainál a géppuskák száma 2-ről 8-ra emelkedett Î 
A teremben elhelyezett géppuskák: 7/12 M 8 mm-es osztrák— 
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magyar Schwarzlose; 08 M 7,92 mm-es német Maxim; 10 M 7,62 
mm-^es orosz Maxim; 14 M 8 mm-es francia Hotschkiss. 

Az I. világháborúban a többszínű ruházatot a terephez ha
sonló színű, zöldesszürke, khaki stb. egyenruha váltja fel. Érde
mes összehasonlítani ezzel kapcsolatban az itt kiállított tábor
noki egyenruhát az I. világháborút megelőző időszak tábornoki 
öltözékével. 

A látogatók a második terembe1 lépve először a világháború 
1915. évi hadieseményeit tekinthetik át. A galíciai harcok során 
oly közismertté vált Przemysl erődből származó szükséggyertya, 
orosz rakétalövő puska és más tárgyak illusztrálják az orosz 
arcvonal'eseményeit. Vaszary János rajza Lemberg elfoglalását 
örökítette meg. 

A világháború vegyvédelmi, műszaki és híradó eszközeit 
bemutató vitrinben olasz, osztrák—magyar és orosz gázálarco
kat, acéllemezből készült homlok-, szív- és mellvédő páncélo
kat, valamint az olasz arcvonalon telepített drótakadálynak 
egy darabját állították ki. Az olasz arcvonal 1915 májusában 
jött létre, miután az addig semleges Olaszország nem akarván 
lemaradni a koncról, hadat üzent a Monarchiának. Az olasz had
sereget bemutató vitrin tárgyai között szerepel egy 15 M 9 
mim-es Fiat Reveili géppisztoly, valamint a magashegyi har
cokra kiképzett „bersaeglieri" (vadász) ezredek Katonáinak jel
legzetes kalapja. 

Az 1916 évi hadieseményeket bemutató vitrin a nyugati 
arcvonal óriási veszteségekkel járó csatáival a verduni és a som-
mei csatával, az orosz csapatok lucki áttörésével, valamint Ro
mánia hadbalépésével foglalkozik. A tucatnyi Isonzó-csatát kü
lön vitrin mutatja be. A 12. Isonzó-csatában a német és oszt
rák—magyar csapatok Caporettónál áttörték az olasz arcvona
lat és az olasz hadsereget a Piave folyó mögé szorították vissza. 
Az egyik fénykép a Caporettónál foglyul ejtett olasz katonákat 
ábrázolja. 

A francia, az angol—amerikai és a román hadsereget be
mutató vitrinek az említett haderők fegyvereit (86)93 M 8 
mim-es francia Lebel puska; 15 M 7,7 mm-es angol Lewis golyó
szóró; 03 M 7,7 mm-es angol Lee—'Enfield puska; 1911 M 11,43 
mm-es amerikai Colt forgópisztoly; 93 M 6,5 mm-es román 
Mannlicher puska; román gyalogos tiszti kard stb.), felszerelési 
és egyenruházati tárgyait szemléltetik. Az I. világháborún az 
amerikai monopoltőkések kerestek a legtöbbet, ugyanakkor az 
amerikai hadsereg veszteségei voltak a legalacsonyabbak; az 
elesettek száma 56 000 körül mozgott. 

„Az osztrák—magyar tüzérség" c. vitrinben egy 16 M 30,5 
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cm-es mozsárágyú modelljét, különböző űrméretű tüzérségi lö
vedékeket, tűzvezetéshez használt szócsövet, valamint egy tü
zértiszti tábori öltözetet láthatunk. A terem közepén elhelyezett 
15 M 7,5 cm-es hegyiágyú súlya 612 kg, legnagyobb lőtávolsága 
7 km. 

A harmadik terem első témája: a harckocsik alkalmazása 
az I. világháborúban. A háborúnak ezt az új harcesziközét az 
angol hadsereg vetette be először 1916 szeptemberében a som-
mei csatában. Az egyik fényképen a cambrei csatában részt vett 
angol harckocsikat láthatunk. A kiállított tárgyak között sze
repel egy angol harckocsi hernyótalpának darabja, valamint a 
Mark IV. angol harckocsi modellje. 

Az első harckocsik óránként 2 km sebességgel mozogtak, a 
háború végén azonban a harckocsik sebessége elérte a 15 km/ 
órát. 

Az önálló fegyvernemmé nem fejlődött harckocsiknál lé
nyegesen jelentősebb szerepet játszott a légierő, amely a há
ború során, mind mennyiségileg, mind technikailag nagy mér
tékben fejlődött. 1914—18 között a repülőgépek sebessége 80 
km/óráról 180—220 km/órára nőtt. A hadviselő országok leg
általánosabb repülőgép típusait a kiállított repülőgépmodellek 
és fényképek alapján ismerhetik meg a látogatók. A kiállított 
4,5 kg súlyú német repülőbombát kézzel dobták ki a repülő
gépből. 

Az osztrák—magyar haditengerészetet tengerész /tiszti és 
legénységi kard, tiszti válllapok, továbbá a „Viribus Unitus" és 
a „Kaiser Karl VI" csatahajók matrózainak sapkaszalagjai és 
különböző típusú tengeri aknák szemléltetik. Az 1918-ban el
süllyesztett 20 000 tonnás „Szent István" csatahajót nagyméretű 
modell mutatja be. 

A terem egyik vitrinje a bolsevikoknak a háború alatt ki
fejtett sokrétű tevékenységét méltatja. Az orosz proletariátus 
fokozódó sztrájkmozgalmát grafika, a cári hadseregben kifejtett 
forradalmi munkát pedig térkép szemlélteti. A Bolsevik Párt
nak a zimmerwaldi és kientháli nemzetközi konferenciákon a III. 
Internacionále létrehozásáért folytatott következetes harcát több 
fénykép-dokumentum illusztrálja. 

A szovjet kormány történelmi jelentőségű békedekrétuma 
orosz, magyar és német nyelven szerepel a Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom győzelmét méltató vitrinben. Az egyik fény
képen az 1917. november 25-i budapesti városligeti nagygyűlést 
látjuk. Ezen a főváros munkásai szolidaritásukat fejezték ki az 
oroszországi proletárforradalom iránt. Ritkaságszámba megy 
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az a magyar nyelvű röplap, amely a keleti arcvonalon vérzó 
magyar katonákat az orosz példa követésiére szólította fel. 

Az Októberi Forradalom eszméi hatalmas erjedést okoztak 
az osztrák—magyar monarchia néptömegeiben, akikre a há
ború minden terhét ráhárították az uralkodó osztályok. 1918-
ban az osztrák—magyar haderő több helyőrségében felkelés 
tört ki. Az 1918 február 1—2-i cattarói tengerészfelkelésben 
részt vett „Sanct Georg" cirkáló legénységét fénykép ábrázolja. 
A vitrinben látható az 1918 májusában lezajlott felkelésekről 
kiadott katonai ügyészségi összefoglaló jelentések fotókópiája. 

A kiállítás befejező része az 1918-as hadieseményeket és a 
központi hatalmak katonai összeomlását mutatja be. 1918 nya
rán a központi hatalmak haderői valamennyi arcvonalon súlyos 
vereségeket szenvedtek. Az osztrák—magyar csapatoknak a 
megáradt Piave folyón keresztül történt visszavonulása során 
142 000 katona esett el. 

A Magyarországon és Németországban 1918 őszén kitört 
forradalmakat is több dokumentum (röplap, újság, fénykép) 
szemlélteti. 

A kiállítás záró tablója az I. világháború veszteségeit mu
tatja be. Az uralkodó osztályok rabló törekvéseinek több, mint 
tízmillió katona esett áldozatul és közel húszmillióan sebesül
tek, illetve rokkantak meg. 

* 

„Az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság Vörös Hadserege" 
c. kiállítás 1962. március 21-én nyílt meg, ugyancsak három 
teremben. A kiállítás első terme a magyar internacionalisták 
szovjet-oroszországi harcaival, továbbá az első magyar proletár
állam megszületésének előzményeivel és a Magyar Tanácsköz
társaság létrejöttével foglalkozik. 

A hadifogoly-emlékek között táboroénzek, különböző fa
ragványok, naplók stb. szerepelnek. Hoffmann Antal pasztell-
fcépe az omszki tábor barakkjait örökíti meg. 

A hadifoglyok egy része már a háború alatt kapcsolatba ke
rült a bolsevikokkal, de főleg a februári forradalom után bonta
kozott ki a hadifogoly forradalmi mozgalom, amelynek vezetői 
Kun Béla, Szamuely Tibor, Ligeti Károly, Münnich Ferenc, Jan
csik Ferenc és mások voltak. 

A magyar internacionalista hadifoglyok 18 nagyobb város
ban vettek részt az októberi fegyveres felkelésben. A moszkvai 
harcokban részt vett magyarok tevékenységét térkép szemlél
teti. A Moszkvában harcolt magyarok közül Jancsik Ferenc 
és Karikás Frigyes fényképé szerepel a kiállításon Penzábaň 
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Jcüzdött a forradalom győzelméért Varga Gyula András, akinek 
ötágú csillag jelvényét, pipáját és cigarettatárcáját állították ki. 

Nagyméretű térképvázlat szemlélteti a magyar internacio
nalistáknak a polgárháború különböző frontjain vívott harcait. 
A szovjethatalom védelmében szerzett érdemeiért Vörös Zászló 
Renddel kitüntetett Zalka Máté sarkantyúja és kardjának máso
lata is ott szerepel a kiállított tárgyak között. Sziklai Sándor
nak, a turkesztáni internacionalista ezred komiszári ának cser
kesz tőre, Szabó Ferenc ezredparancsnok^helyettes naplója és 
Varga István ezredparancsnoknak a Horezmi Vörös Hadsereg 
soraiban szerzett érdemeiért kapott kitüntetése is dokumen
tálja azt a hősi küzdelmet, amelyben közel százezer magyar in
ternacionalista vett részt, vérével pecsételve meg a magyar és 
a szovjet nép barátságát. 

Az 1918. október 30—31-i magyarországi polgári demokra
tikus forradalommal foglalkozó vitrin anyagának érdekes tárgya 
Hamburger Jenő kardbojtja, amelyre október 21-én a budapesti 
tüntetésben részt vett leányok nemzeti színű szalagot erősí
tettek. 

A munkás- és katonatömegek forradalmi felkelése nyomán 
hatalomra jutott liberális burzsoázia — a jobboldali szociálde
mokrata vezetők segítségével — arra törekedett, hogy lezárja a 
forradalmat és megakadályozza annak szocialista irányba való 
tovább fejlesztését. Ezt a törekvést azonban kudarcba fullasz
totta az 1918 novemberében megalakult Kommunisták Magyar
országi Pártja, amelynek a tömegek megnyeréséért, a prole
tárdiktatúra megteremtéséért vívott harcát gazdag röpirat- és 
fényképanyag dokumentálja. A KMP egyik alapító tagjának, a 
ma is élő Kiss Ferenc elvtársnak kiállított pártigazolványa a 
40-es sorszámot viseli. A KMP sikeres harcot folytatott a had
sereg katonáinak megnyeréséért. Az 1. honvéd gyalogezred gyű
lését ábrázoló fényképen kommunista matróz beszél az ezred 
katonáihoz. 

Külön tabló foglalkozik a kormánynak a KMP megsemmi
sítésére irányuló kísérletével. A KMP vezetőinek bebörtönzése 
azonban visszájára sült el; a párt népszerűsége és tömegbefo
lyása meghatványozódott, s a válságba jutott burzsoá kormány 
kénytelen volt átadni a hatalmat a munkásosztálynak. 

A kiállítás második terme a Vörös Hadsereg megszervezé
sétől az északi hadjáratig lezajlott hadtörténeti eseményeket 
mutatja be . 

„A Vörös Hadsereg megalakulása" c. vitrinben a hadsereg 
felállítását kimondó 1919. március 24-i kormányzótanácsi ren
delet, a városligeti toborzóünnepséget és a hadseregbe jelent-
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kező munkásokat ábrázoló fényképek, valamint Erbits Jenőnek 
„Ne tétovázz! Állj mellénk a Vörös Hadseregbe" feliratú to-
borzó-plakátja láthatók. 

A Vörös Hadseregben két nemzetközi ezred is alakult orosz, 
osztrák, román, csehszlovák, jugoszláv, lengyel, bolgár és olasz 
dolgozókból, akik a proletár internacionalizmus eszméitől át
hatva fogtak fegyvert a Magyar Tanácsköztársaság védelmére. 
Egy fénykép a toborzó helyiségekhez vonuló orosz hadifoglyo
kat örökítette meg. Az első budapesti nemzetközi vörös ezred 
III. zászlóaljánál viselt két darab karszalag is ott látható a kiál
lított tárgyak sorában. 

Alig három hete folyt a Vörös ^Hadsereg szervezése, ami
kor a nyugati imperialista hatalmak a román és csehszlovák 
burzsoázia haderejének felhasználásával intervenciót indítottak 
a Magyar Tanácsköztársaság megdöntésére. 

Az intervenció kezdetben sikerrel járt; a Vörös Hadsereg 
mindkét arcvonalon visszavonult. Az intervenciót bemutató vit
rin egyik fényképe a román bojár csapatok ellen hősiesen har
coló osztrák internacionalistákat ábrázolja. Parancsnokuk Roth-
ziegel, az Osztrák Kommunista Párt megalapítója, Vámospércs-
nél hősi halált halt. Több román nyelvű felhívás tanúskodik ar
ról a harcról, amelyet a román kommunista csoportok és a Ro
mán Szocialista Párt a Szovjet-Oroszország és á Magyar Tanács
köztársaság elleni intervenció beszüntetéséért folytattak. 

A vitrin alatti tárlóban Stromfeld Aurélnak, a tanácsköz
társaság kimagasló katonai vezetőjének személyi tárgyait te
kintheti meg a látogató; így többek között a hadsereg vezér
kari főnöki, sapkáját, kulacsát, tájolóját, lovagló botját stb. 

Az intervenciós erők betörése után jelent meg Budapest 
utcáin Dankó Ödönnek „Védd meg! A proletárok hatalmát!'' 
című plakátja. 1919 plakátművészetének egyik legkiválóbb al
kotás a Berény Róbert: „Fegyverbe! Fegyverbe" feliratú pla
kátja, egy vörös kendőt lobogtató matrózt ábrázol. 

1919. május 1-ét azzal az eltökéltséggel ünnepelte a ma
gyar munkásosztály, hogy az intervenciós haderőkkel szemben 
a végsőkig fogja védelmezni a proletárdiktatúrát. A Vörös Új
ság 1919. május 4-i számában a forradalmi kormányzótanács
nak a munkásosztály általános mozgósításáról szóló rendeletét 
olvashatjuk. A vitrin legérdekesebb tárgya kétségkívül egy má
jus 1-i jel vénynyomó klisé, amely 1961 nyarán került a mú
zeum tulajdonába; egy rokoni látogatásra Budapestre jött ma
gyar származású amerikai munkás ajándékaként. A klisét 1919-
ben az ajándékozó készítette és a tanácsköztársaság megdöntése 
után magával vitte az emigrációba, majd később az Egyesült 
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Államokba is, ahol egy szuroktömbbe rejtve őrizte. Az adomá
nyozó nem nevezte meg magát, mer t nem akarta, hogy az Egye
sült Államokba való visszatérése után kellemetlenségei legye
nek. Egy másik május 1-i emlék: Pavel Verdonics csehszlovák 
internacionalista május 1-i jelvénye. 

A munkásosztály elszánt kiállása a proletárdiktatúra mel
lett és a Vörös Hadsereg megerősítése, csakhamar jelentős sike
reket eredményezett az arcvonalakon. A szolnoki harcokban ki
tűnt 1. budapesti vörös ezred Köblös-zászlóaljának katonáit áb
rázoló fénykép mellett, ott láthatjuk a Vörös Újság 1919. május 
6-i számát, amely beszámol Szolnok visszafoglalásáról. A had-
seregparancsinokság 1919. május 14-i parancsában megdicséri a 
Salgótarján védelmében részt vett csapatokat. A Vörös Újság 
és a miskolci Reggeli Hírlap korabeli számai Miskolc felszaba
dításáról számolnak be. 

A francia és olasz imperialisták jelentős segítséget nyúj
tottak a Magyar Tanácsköztársaság elleni intervencióhoz. A 
csehszlovák burzsoá hadseregben használt francia és olasz fegy
verek, felszerelési tárgyak közül is több darab szerepel a kiállí
tásban. 

A Vörös Hadsereg katonái az I. világháborús osztrák—ma
gyar és német fegyverekkel harcoltak. A Vörös Hadsereg gya
logsági nehézfegyverei közül egy 7/12 M géppuska és egy 16 M 
14 cm-es aknavető szerepel a terem anyagában. 

„Törekvések a szovjet és a magyar Vörös Hadsereg együtt
működésének megteremtésére" c. témával foglalkozik a kiállí
tás utolsó termének bevezető vitrinje. Kiev körzetében inter
nacionalista dandárt szerveztek a Magyar Tanácsköztársaság 
megsegítésére. E dandár harmadik ezredének katonáit — köz
tük sok magyar is volt — fénykép ábrázolja. Térkép segítsé
gével világítja meg a kiállítás azokat a tényezőket, amelyek a 
két hadsereg közvetlen együttműködését akadályozták. A ma
gyar Vörös Hadsereg katonái között terjesztették: a „Jön az 
orosz testvér" c. röplapot. 

A kiállítás rendezői gazdag anyaggal állítottak emléket a 
Vörös Hadsereg sikeres északi hadjáratának. 

A lévai harcokban részt vett vöröskatonákat, a Vörös Had
sereg kassai bevonulását korabeli fényképek szemléltetik. Egy 
szöveges plakát Eperjes elfoglalását méltatja. A vöröskatonák-
nak az északi hadjáratban tanúsított elszántságát tükrözi Uitz 
Béla: „Vöröskatonák előre!" c. plakátja. Kablukovnak, az 1. 
orosz zászlóalj parancsnokának jelentése az orosz internacio
nalisták egyik sikeres támadásáról számol be. Személyhez fű
ződő tárgyak: Kun Miksa századparancsnok kardja és Hambur
ger József századparancsnok sípja. 
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Részlet az 1919-es kiállítás harmadik terméből 

Külön vitrin -méltatja a Vörös Hadsereg északi hadjáratá
nak sikerei nyomán létrejött Szlovák Tanácsköztársaságot. 

Kissé foszladozik már a 31. vörös ezred csapatzászlója, ame
lyet a forradalmi kormányzótanács adományozott az ezred ka
tonáinak a hernádkercsi harcokban tanúsított tömeges hősies
ségükért. A teremben helyezték el a Csepeli Vörös Ezred 2. 
zászlóaljának és a 3. Önálló Nemzetközi Vörös Ezrednek a zász
lóját is. 

„Az északi hadjárat befejezése" c. vitrin az antant impe
rialisták nyomására megkötött fegyverszünettel és a vörös csa
patoknak az elfoglalt északi területekről való kivonásával fog
lalkozik. 

A néhány óra alatt levert 1919. június 24-i ellenforradalmi 
megmozdulás után jelentek meg Budapest utcáin a Közoktatás
ügyi Népbiztosság Hadsereg-Propaganda Ügyosztálya által 
kiadott „Te! Sötétben bujkáló rémhírterjesztő ellenforradalmár 
reszkess!" feliratú plakátok, amelyekkel az 1956-os ellenforra
dalom szétzúzása után ismét találkoztunk a főváros utcáin. Több 
fénykép tárja elénk a Vörös Hadsereg budapesti karhatalmi 
alakulatainak helytállását. Szilvási Pál festménye az ellenforra-
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A 31. vörös ezred csapatzászlója 

dalom oldalára állt dunai monitorok elleni harcot örökítette 
meg. 

A kiállítás utolsó vitrinje az 1919 júliusi tiszántúli hadjá
rattal foglalkozik, amely kezdeti siker után a román bojár csa
patok erőfölénye és a Vörös Hadsereg hadműveleti terveinek 
elárulása következtében visszavonulással és végső soron a ta
nácsköztársaság vérbefojtásával végződött. 

A témát illusztráló anyagban ott szerepel Franchet d'Espe-
ray marsallnak, a balkáni francia hadsereg főparancsnokához, 
Foch marsallhoz intézett távirata, amelyben tudatja, hogy a 
Vörös Hadsereg hadrendje a birtokukba jutott. A hadrendet Ju-
lier Ferenc, az új vezérkari főnök tudtával juttatták el a vezér
kar áruló tisztjei az ellenséghez. A kiállított dokumentum-
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anyagból meg kell még említenünk Landler Jenő hadsereg-fő
parancsnok 1919. július 26-án kelt táviratát, amelyben elisme
rését fejezi ki a vöröskatonák nagyszerű helytállásáért. Az egyik 
fénykép a csongrádi harcokban részt vett vörös tüzéreket áb
rázolja, egy másikon a Budapestre bevonuló román bojár csa
patokat láthatjuk. 

A terem két egyenruha-szekrényében gyalogos és huszár 
egyenruhát és egy századparancsnok ruháját állították ki. A Vö
rös Hadsereg katonái az I. világháború tábori szürke, illetve 
csukaszürke egyenruháit viselték és csupán a sapka volt új 
mintájú tányérsapka. 

* 

. 1963 februárjában ismét egy teremmel bővült a múzeum 
hadtörténeti kiállítása. A terem i/i részét a népellenes Horthy-
hadsereget bemutató kiállítás tölti ki, a terem fő kiállítása pedig 
az 1936—1939-es spanyol szabadságharc magyar internaciona
listáival foglalkozik. 

A Horthy-fasiszta hadsereget bemutató kiállítás a Magyar 
Tanácsköztársaság megdöntésétől 1939-ig, a II. világháború ki
töréséig terjedő időszakot öleli fel. A magát „nemzetinek" ne
vező horthysta hadsereg terrorista tiszti különítményeinek vé
rengzéseit (Somogyi Ferenc járási népbiztos, Kerekes Árpád 
Lenin-gárdista és a szekszárdi direktórium tagjainak kivégzése) 
ábrázoló fényképek mellett egy hírhedt „darutollas" tiszti sapka 
is ott szerepel a kiállított tárgyak között. 

A fehérterrornak ötezren estek áldozatul és több mint 
70 000 volt azoknak^a száma, akiket hosszú évekre börtönökbe 
és gyűjtőtáborokba zártak. Az utóbbiak között szerepeltek Gal-
lán Károly volt vöröskatona és elvtársai, akik ellen 1920-ban ad
ták ki a kiállításon bemutatott vádindítványt. 

Rajzzal illusztrált kimutatás szemlélteti azt a hadianyag
mennyiséget, amellyel a Horthy-Magyarország 1920-ban a len
gyel intervenciósokat segítette Szovjet-Oroszország ellen. Egy 
korabeli kommunista röplap arra hívja fel a magyar dolgozókat, 
ne harcoljanak orosz testvéreik ellen. 

A Horthy-Magyarorszák agresszív külpolitikáját a fasiszta 
nagyhatalmakkal, Olaszországgal és Németországgal szövet
kezve akarta megvalósítani. Ezt illusztrálják az 1927. április 5-i 
olasz—magyar szövetségi szerződés megkötéséről, valamint 
Horthynak és Gömbösnek 1935-^ben Hitlernél tett látogatásáról 
bemutatott fényképek. Ez a látogatás vezette be a fasiszta Ma
gyarország Berlin—Róma tengely barát politikáját, amely a 
Szovjetunió elleni rablóháborúba torkollt bele. 
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A Horthy-hadsereg jellegét, népelnyomó szerepét és e r 
kölcsi politikai arculatát világítják meg a sztrájkoló és tüntető 
munkások ellen felvonultatott honvéd karhatalmi alakulatokat 
ábrázoló fényképek. 

A HorÜhy-hadsereg élén a néptől és a hadsereg katona
tömegeitől idegen, a dolgozókat lenéző és megvető tisztikar állt. 
A Ludovika Akadémia 1924—25. évi első évfolyamának szociá
lis összetételét bemutató grafikon is azt bizonyítja, hogy a tiszti
karba csak az uralkodó osztályok fiai kerülhettek be. 

A Horthy-hadsereg szolgálati szabályzatából az elöljárók
kal és feljebbvalókkal való érintkezésről bemutatott részletek 
jól tükrözik a kiváltságokkal és előjogokkal rendelkező tisztikar 
és az „alázatosan" jelentő, lenézett és semmibe vett legénység 
viszonyát. Az emberi önérzettől megfosztott, alázatos, vakon en
gedelmeskedő katonatípus kinevelése érdekében a horthysta 
tisztikar semmilyen eszköztől nem riadt vissza. A szolgálati sza
bályzat biztosította gúzsbakötés mellett íratlan törvény volt a 
legénységgel való brutális bánásmód minden formája. Egy 1924-
ből származó okmány tanúsítja, hogy a megaláztatások és dur
vaságok elől a katonák nemegyszer az öngyilkosságba m e 
nekültek. 

„A Horthy-fasizmus közvetlen háborús előkészületei 1938— 
39-ben" c. vitrin az ország gazdasági életének militarizálását fo
kozó hírhedt győri fegyverkezési program és az 1939-es honvé
delmi törvény bemutatása mellett sokrétűen dokumentálja a 
német fasizmussal való szövetség elmélyítését. (Pl. Keltei né
met vezérkari főnök budapesti látogatásakor készült fénykép,) 
A vitrin foglalkozik a nyugati imperialisták müncheni árulása 
folytán Hitlernek kiszolgáltatott Csehszlovákia elleni agresszió
val, amelyből a Horthy-Magyarország is kivette a részét. 

A falrész utolsó vitrinje a Kommunisták Magyarországi 
Pártjának a Horthy-fasizmus elleni harcával foglalkozik. A kiál
lítás rendezői a fő figyelmet a pártnak az ország militarizálása 
és a háborús készülődések ellen, valamint az antifasiszta nép
front megteremtéséért vívott küzdelmének szentelik. A kom
munistáknak a hadsereg katonái között folytatott tevékenységét 
dokumentálja a „Pár tmunka" 1932 júliusi számának „Alakít
sunk katonszervezeteket" c. cikkéről készített fotómásolat, va
lamint több levéltári okmány, amelyek kommunista röpcédu-
láknak a hadseregben való terjesztéséről adnak jelentést. 
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Az 1936—39-es spanyol polgárháború magyar önkéntesei
nek harcait bemutató kiállítás bevezető része, az európai fasiszta 
rendszerek uralomraj utasával és a nemzetközi munkásosztály
nak a fasizmus elleni harcaival, valamint a kommunista inter
nacionálé VII. kongresszusán meghirdetett antifasiszta népfront
mozgalommal foglalkozik, majd megismerteti a látogatókat Spa
nyolország történetének az 1920-as években és az 1930-as évek 
első felében lezajlott legfontosabb eseményeivel és a népfrontba 
tömörült baloldali pártoknak az 1936. február 16-i választáson 
aratott győzelmével. 

A Franco tábornok vezetésével 1936. július 18-án kirobbant 
ellenforradalmi lázadással foglalkozó dokumentumok szemlél
tetik azt a segítséget, amelyet a fasiszta lázadók a német és 
olasz fasisztáktól kaptak. 1937 elején már 100 000 főnyi német 
és olasz intervenciós haderő támogatta a lázadók harcát. 

A spanyol népnek a nemzetközi fasizmus erői ellen a kom
munisták vezetésével vívott hősies harcát az egész haladó em
beriség rokonszenve kísérte. Az erkölcsi és anyagi támogatás 
mellett a világ minden részéből önkéntesek ezrei érkeztek Spa
nyolországba, hogy fegyverrel védelmezzék a spanyol nép sza
badságát. A Nemzetközi Brigádokkal foglalkozó vitrinben egy 
részletes kimutatás látható a nemzetközi önkéntesek országon
kénti megoszlásáról. A mintegy 35—40 000 külföldi önkéntes 
között 1200 magyar volt. 

A kiállítás a továbbiakban a magyar önkéntesek tevékeny
ségét mutatja be, A magyar önkéntes század 1936 októberében 
a XI'. Nemzetközi Brigád kötelékében 91 fővel alakult meg. A 
magyar század megalakulásával foglalkozó vitrinben állították 
ki az első magyar önkéntesek, Szalvai Mihály, Heidrich Ká
roly, Csatári József, Szabó Sándor és mások arcképét. A 
dot — mivel annak létszáma az újabb és újabb önkéntesekkel 
jelentősen megnövekedett —, 1937 márciusában zászlóaljjá szer
vezték át és a XIII. (Dombrowszky) Nemzetközi Brigádba osz
tották be. A zászlóalj első parancsnoka Csébi Lajos volt. 

Igen érdekes fényképanyag és térképvázlatok szemléltetik 
a magyar önkéntesek hősi helytállását Madrid védelmében, to
vábbá a jaramai és a guadalajarai arcvonalon, valamint a hues-
cai-, forunetei-, terueli- és az ebrói harcokban. E harcok során a 
magyar önkénteseknek közel a fele hősi halált halt. A huescai 
harcokban 1937. június 11-én esett el Zalka Máté, a legendás
hírű Lukács tábornok (a XII. Nemzetközi Brigád, majd a 45. 
köztársasági dandár parancsnoka). A kiállítás egyik legértéke
sebb tárgya Zalka Spanyol Szabadságrend kitüntetése. A post-
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Zalka Máté — Lukács tábornok Spanyol Szabadságrend kitüntetése 

humus kitüntetést 1948. június 4-én adományozta az akkor Pá
rizsban székelő emigráns spanyol köztársasági kormány. 

Lukács tábornokon kívül a magyar önkéntesek más hősi 
halottairól is megemlékezik a kiállítás: az ugyancsak a huescai 
harcokban elesett Hevesi Ákos zászlóalj parancsnokról és Tarr 
Imréről, a magyar zászlóalj első politikai megbízottjáról, vala
mint Steckmayer István századparancsnokról, Humhall László
ról, Sebes Györgyről, Klauber Józsefről, Weisbrunn György
ről stb. 

A kiállítás igen figyelemre méltó tárgyi anyagában a fran-
coisták olasz és német fegyverein kívül, megtalálhatók a spa-
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nyol néphadsereg hazai gyártmányú fegyverei, valamint a kü
lönböző országoktól kapott fegyverek. A Nemzeti Brigádok 
tagjai által yiselt egyenntha hű másolata mellett, a kiállításon 
láthatunk néhány eredeti egyenruházati és felszerelési tárgyat 
is; Basch Endre drapp katonai ingblúzát és katonai köpenyként 
viselt rojtos takaróját („Ponchó"), Sebestyén János sapkáját és 
dr. Szántó Rezső tábori kulacsát stb. 

A viszonylag nagy számú okmány- és igazolványanyagból 
csak példaképpen említjük meg az 1956-ban mártírhalált halt 
Sziklai Sándor (Ládi Péter) Nemzetközi Brigád-igazolványát, 
Kasza János „Becsületlap"-j át és Gál János kitüntetési okmá
nyát. 

A zászlóalj „Előre" c. lapjának néhány töredéke és a több 
nyelven kiadott „Nemzetközi Brigádok Értesítője" c„ újság ma
gyar nyelvű 29. száma is ott szerepel a kiállításon. 

A spanyol nép antifasiszta szabadságharcának leverése 
után 1939 márciusában a spanyolországi magyar önkéntesek 
zöme Franciaországban keresett menedéket. A francia kormány 
a magyar önkénteseket a többi nemzet fiaival együtt internálta. 
Az internáló táborokban élénk politikai és kulturális élet folyt 
és többen — akiknek ahhoz képességük volt —, különböző hasz
nálati- és dísztárgyak készítésével igyekeztek meggyorsítani a 
napok múlását. Amint a kiállítás tanúsítja, Sziklai Sándor sakk
figurákat faragott, Gál Miklós öngyújtót és repülőgép modellt 
készített stb. 

A IÏ. világháború kitörése után a spanyolországi magyar 
önkéntesek százai csatlakoztak a fasiszta elnyomás ellen küzdő 
népek ellenállási harcához, s abban ugyanúgy helytálltak, mint 
a spanyol polgárháború csataterein. Mező Imre a francia ellen
állási mozgalomban játszott kiemelkedő szerepet. Molnár István 
a belgiumi magyar partizán-század parancsnokaként halt hősi 
halált. Raj k László (a magyar zászlóalj pártti tkára) 1944. szep
tembertől—decemberig a Magyar Kommunista Pár t t i tkáraként 
irányította a magyarországi antifasiszta ellenállási mozgalmat. 

* 

: A Magyar Néphadseregnek a szocialista tábor többi testvéri 
hadseregéhez fűződő megbonthatatlan fegyverbarátságát kí
vánja elmélyíteni a múzeumnak 1962. szeptemberében megnyi
tott „Fegyverbarátaink" c. kiállítása, amelynek csaknem vala
mennyi tárgyát a baráti országok ajándékozták a múzeumnak. 

A terembe belépő látogató első pillantása Lenin egész ala
kos szobrára és a szobor mögött elhelyezett színes zászlócso-
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korra esik. A testvéri szocialista országok zászlóival övezett 
Lenin-szobor jól szimbolizálja a kiállítás alapgondolatát: csak 
a közös lenini eszmék jegyében, a szocializmus eszméi jegyében 
jöhetett létre és létezhet az a meghitt és szilárd barátság, amely 
a szocialista országok hadseregeit összefűzi. A szocialista tár-
sadalmi rend és a világbéke megvédelmezése közös érdeke és 
egyben legfőbb nemzeti érdeke valamennyi szocialista ország
nak. 

A kiállítás bevezető tablói sokrétűen szemléltetik az imper 
rialistáknak a szocialista országok elleni aknamunkáját és há
borús készülődéseit és megvilágítják a két rendszer békés egy
más mellett élésére, az általános és teljes leszerelésre, az atom
fegyverek betiltására törekvő szocialista tábor növekvő gazda
sági, politikai és katonai erejét. 

A kiállításon minden egyes szocialista hadsereg bemutatá
sánál azonos tematikai vonalvezetés érvényesül. A rendelke
zésre álló kiállítási anyagot egyöntetűen két fő téma szerint 
csoportosították : 

1. Az illető hadsereg legújabbkori forradalmi, antiimperia
lista és antifasiszta harci hagyományai, a hadsereg létrejöttének 
körülményei és a hadsereg története. 

2. A hadsereg mai élete. 
Az első fő témával kapcsolatosan a kiállítás mindenütt utal 

a Magyar Néphadsereg és a többi szocialista hadsereg közös 
harci hagyományaira, amelyek jelentős tényezői a néphadsere
günket a testvéri hadseregekkel összefűző mai fegyverbarát
ságnak. 

A Bolgár Néphadsereg internacionalista és antifasiszta harci 
hagyományait bemutató két tabló közül az egyik megörökíti a 
Szovjet-Oroszország és a Magyar Tanácsköztársaság védelmére 
fegyvert fogott bolgár internacionalisták harcait; az 1923. szep
tember 23-i antifasiszta népi felkelést; a bolgár partizánok 
1941—44-es küzdelmeit és az 1944. szeptember 9-i szófiai anti
fasiszta népi felkelést. A másik tabló a Bolgár Néphadsereg 
1944—45-ös jugoszláviai és magyarországi felszabadító harcaival 
foglalkozik; A bolgár katonák drávamenti hősi küzdelmeit meg
örökítő fényképek mellett a kiállításon szerepel az 1. Bolgár 
Hadsereg 44. ezredének tisztjeként Magyarországon harcolt 
Sztanyiszlav Szivrejev százados pisztolya és „Bátorságért" ér
demkeresztje. 

A Csehszlovák Néphadsereg legújabb kori harci hagyomá
nyaival foglalkozó anyag az 1919-es Magyar Vörös Hadsereg 
csehszlovák internacionalistáinak harcait, a spanyolországi Nem
zetközi Brigádok csehszlovák önkénteseinek helytállását, vala-
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mint a II. világháború éveiben kibontakozott partizánmozgalom 
éš a Szovjetunióban szervezett Csehszlovák Hadtest németelle
nes küzdelmeit dokumentálja. A Csehszlovák Hadtest magvát 
képező csehszlovák önkéntes zászlóalj szokolovói sikeres tűz
keresztségét emlékplakett örökíti meg. A csehszlovák—magyar 
közös antifasiszta hagyományokat elevenítik fel a csehszlovák 
partizánmpzgalom soraiban küzdött magyar partizánokat ábrá
zoló fényképek. 

A Lengyel Néphadsereg gazdag antifasiszta harci hagyomá
nyait megelevenítő falrészen térkép szemlélteti a Szovjetunió
ban, illetve a már felszabadított lengyel területen szervezett 1. 
és 2. lengyel hadsereg dicsőséges harci útját. A Lengyel Mun
káspárt által létrehívott lengyel partizánmozgalomról bemuta
tott dokumentumok közül ki kell emelnünk egy 1943-ból szár
mazó eredeti partizán röplapot. A lengyel' partizánokhoz átállt 
és a velük együtt küzdött magyar katonák között volt Gyiraszin 
György, akinek lengyel kitüntetéseit és okmányait láthatjuk a 
kiállításon. 

A Kínai Néphadsereg gazdag forradalmi és antiimperialista 
harci múltját megörökítő tablók egyikén látható a fényképe an
nak az épületnek, amelyből a kommunisták befolyása alatt álló 
katonai egységeknek 1927. augusztus 1-én — a Kínai Néphad
sereg születésnapja — kirobbant nancsangi felkelését irányítot
ták. A naincsangi felkeléssel kezdődött az 1927—36 között lezaj
lott Második Forradalmi Polgárháború. Ennek egyik jelentős 
eseménye volt a Vörös Hadsereg híres „Hosszú Menetelés"-e, 
amit térképvázlat szemléltet. Igen érdekes az a fényképanyag, 
amely a kínai kommunisták vezette Nyolcadik Népi Felszaba
dító Hadsereg és az Űj Negyedik Hadsereg katonáinak, továbbá 
a kínai partizánoknak a jaoán hódítók ellen 1937 és 1945 kö
zött vívott harcait illusztrálja. 

Nagymértékben előmozdította a nemzetközi erőviszonyok
nak a szocializmus javára való megváltozását a Kínai Népi Fel
szabadító Hadseregnek 1946—49-ben az amerikai imperialisták 
által támogatott reakciós Kuomintang haderők ellen aratott győ
zelme, amelynek eredményeként 1949. október 1-én létrejött a 
Kínai Népköztársaság. A Harmadik Forradalmi Polgárháború 
eseményeit bemutató tabló tárgyai között látható egy amerikai 
karabély és pisztoly. Ezeket a kuomintangista katonáktól zsák
mányolt fegyvereket az 1958-ban Kínába látogatott magyar ka
tonai küldöttség kapta ajándékba. 

A szocialista hadseregek példaképe, a világ első szocialista 
hadserege, a Szovjet Hadsereg létrejöttét bemutató tablón ott 
láthatjuk a Munkás—Paraszt Vörös Hadsereg alapító dekrétu-
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mának fényképmásolatát. Egy másik fénykép Lenint ábrázolja, 
amint 1920 májusában az arcvonalra induló csapatokat bú
csúztatja. 

A Magyar Néphadsereg és a Szovjet Hadsereg fegyverbarát
sága az 1917—20-as évekre nyúlik vissza, amikor 100 000 ma
gyar internacionalista hadifogoly fogott fegyvert a szovjethá
talom védelmére, — ugyanakkor a Magyarországon levő orosz 
hadifoglyok a Magyar Tanácsköztársaság Vörös Hadseregében 
ontották vérüket a proletárhatalomért. Ezt a közös harci hagyo
mányt dokumentálják a III. internacionalista ezred katonáiról 
és a Magyar Tanácsköztársaság orosz önkénteseiről készített 
fényképek. 

A kiállítás szemlélteti a szovjet haderő fejlődését a polgár
háború és a II. világháború közötti időszakban is. Az ebből a 
korszakból származó tárgyak: I. V. Kornyev katonaiskolai bizo
nyítványa 1938-ból és egy, a 30-as években használt csúcsos 
katonasapka. 

A szovjet hadseregnek a II. világháborúban aratott világ
történelmi jelentőségű győzelmét, a szovjet harcosoknak a Nagy 
Honvédő Háború csataterein vívott hősies küzdelmét három 
tabló örökíti meg. A moszkvai, volgográdi és a kurszki csatát, 
valamint az 1944—45-ös hadműveleteket ábrázoló fényképek 
mellett 1940 M automata puska, 1943 M géppisztoly és a téli 
hadműveletek során használt, fehérre festett tölténytáska lát
ható a kiállításon. 

A szovjet csapatok magyarországi felszabadító hadművele
teit illusztrálja D. I. Kirejenko szovjet katona emléklapja, ame
lyet a Székesfehérvár—Mór térségében 1945 március elején ví
vott harcok során egy német páncélos csoport megsemmisítésé
ben való részvételéért kapott. 

A Szovjetunióban szervezett Dékán- és Rékai-partizáncso
portok tagjainak a 2. Ukrán Front katonáival való találkozását 
fénykép örökíti meg. 

A Vietnámi Néphadsereg történetének fontos dátuma 1944. 
december 22, amikor a kommunisták vezette Vietnámi Függet
lenségi Liga megkezdte a japán és francia gyarmatosítók ellen 
küzdő partizánegységeknek felszabadító hadseregbe való egyesí
tését. A kiállításon ott látható a Vietnámi Néphadsereg legelső 
alakulatát ábrázoló fénykép. Több térképvázlat és fénykép 
szemlélteti a vietnámi népnek a francia gyarmatosítók ellen 
1946—'54-ben vívott felszabadító háborúját. A felszabadító há
borúban a Vietnámi Néphadsereg 1954 tavaszán Dien Bien Phu 
elfoglalásával arat ta a legnagyobb győzelmet. Dien Bien Phu 
vérrel öntözött földjéből egy maréknyit őriz az az üvegfedelű 
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kis doboz, amelyet az 1959 áprilisában Vietnámban járt magyar 
kormányküldöttség kapott ajándékba. 

Az 1956. január 18-án létrehozott Német Nemzeti Néphad
sereg forradalmi és antifasiszta hagyományait bemutató tablón 
az 1918—19-es németországi forradalom eseményeit, a Vörös 
Frontharcos Szövetség és a spanyolországi Thälmann zászlóalj 
harcait, valamint a II. világháború idején megszervezett anti
fasiszta ellenállási csoportok tevékenységét ábrázoló dokumen
tumokat láthatjuk. A hadifogoly német katonákból és tisztek
ből 1943. július 12-én a Szovjetunióban megalakított „Szabad 
Németország Nemzeti Bizottság" több röplapja is szerepel a 
tablón. 

A Román Néphadsereg internacionalista és antifasiszta ha
gyományait és harci múltját méltató dokumentumok az 1919-es 
magyar Vörös Hadsereg és a spanyol polgárháború román önkén
teseinek harcait; a II. világháború román partizánjainak helyt
állását; a szovjet fogságba került román katonák antifasiszta 
mozgalmát; az 1944. augusztus 23-i bukaresti antifasiszta fel
kelés eseményeit; valamint a román csapatok magyarországi és 
csehszlovákiai felszabadító küzdelmeit ábrázolják. A magyar
országi felszabadító harcok dokumentumai között fényképmá
solatban ott látható az az okmány, amelyben a Szovjet Hadse
reg Legfelsőbb Parancsnoksága az 1943. november 15-én emig
ráns kommunistákból és antifasiszta hadifoglyokból a Szovjet
unióban megszervezett „Tudor Vladimirescu" hadosztálynak, a 
debreceni harcokban tanúsított hősiességért a „Debrecen" elő
nevet adományozta. 

A koreai partizánok japánellenes harcait és a Koreai Nép
hadsereg katonáinak az Egyesült Államok vezette' imperialista 
agresszorokkal szemben 1950—53-ban folytatott hősi küzdel
meit mutatják be a Koreai Néphadsereg történetével foglalkozó 
tablók. A koreai felrész érdekes tárgyai a Koreai Néphadsereg 
katonái által zsákmányolt amerikai fegyverek: egy 7,62 mm-es 
automata karabély és egy 11,3 mm-es géppisztoly. 

A Koreai Néphadsereg és a Magyar Néphadsereg fegyver
barátságának fontos tényezője az a segítség, amelyet a Koreá
ban működött magyar egészségügyi csoportok orvosai és ápoló
női nyújtottak a koreai háború idején az imperialista agresszo
rok elleni harcokban megsebesült koreai harcosoknak. A kiállí
táson több olyan emléktárgy látható, amelyeket a meggyógyí
tott koreai katonák ajándékoztak hálából a magyar egészség
ügyi csoport tagjainak. 

„A Mongol Néphadsereg megszületése és harca! a külföldi 
hódítók ellen" című tabló megismerteti a látogatókat a Mongol 
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Néphadseregnek az 192l-es forradalom győzelméért vívott har
caival, az 1939-es japán agresszió visszaverésével és az 1945 
augusztusi mandzsúriai hadművelettel, amelyben 80 000 mongol 
katona vett részt a Szovjet Hadsereg oldalán Japán legyőzé
sében. 

A szocialista hadseregek múltjának és közös harci hagyo
mányainak méltatása mellett a kiállítás természetesen bepillan
tást enged fegyverbarátaink mai életébe is. Erőről, fejlett hadi
technikáról, a szocialista vívmányok és a béke védelmére való 
kemény és lelkiismeretes felkészülésről tanúskodnak a szocia
lista hadseregek különböző fegyvernemeinek harckiképzését 
ábrázoló fényképek. A Szovjet Hadsereg stratégiai rakétafegy
vernemének harceszközei és rakétahordozó szuperszonikus re
pülőgépei még fényképek alapján megtekintve is lenyűgöző ha
tást váltanak ki. A Varsói Szerződés tagállamai Egyesített Fegy
veres Erőinek közös hadgyakorlatairól is több fényképet látha
tunk. A közös hadgyakorlatok a fegyverbarátság elmélyítése 
mellett jelentősen hozzájárulnak a szocialista tábor védelmi ké
pességeinek fokozásához. 

A kiállítás erőteljesen kifejezésre juttatja a szocialista had
seregeknek a népükkel való összeforrottságát. Fényképek do
kumentálják azt a segítséget, amelyet az egyes hadseregek ka
tonái nyújtanak a dolgozóknak a termelőmunkában és elemi 
csapások esetén. 

A szocialista hadseregekben folyó-politikai és kulturális ne
velőmunkát, a párt- és ifjúsági szervezetek tevékenységét, va
lamint a katonák testedzését is dokumentálják a kiállított fény
képek. Megtalálhatók a kiállításban a különböző szocialista had
seregek szakmai, politikai és kulturális jellegű kiadványai, új
ságjai és folyóiratai. Igen színessé teszi a kiállítást a bemutatott 
plakátanyag. A mongol és a koreai kivételével, valamennyi szo
cialista hadsereg csapatzászlója ott függ a teremben. Rendkívül 
nagy tetszést aratnak a terem közepén elhelyezett üvegszekré
nyekben látható egyenruhák, valamint a rendjel-, kitüntetés
es csapatjelvény-anyag. 

A szocialista hadseregek között kifejlődött testvéri barátsá
got erősítik a katonai küldöttségek kölcsönös látogatásai, a had
sereg-művészegyüttesek külföldi vendégszereplései és a szocia
lista országok katonai sportolóinak, spartakiádjai és más sport
kapcsolatai. Ezeket a kapcsolatokat is számos fénykép illuszt
rálja. 

Külön tabló méltatja a Szovjet Hadsereg és a Magyar Nép
hadsereg megbonthatatlan fegyverbarátságát. Több fénykép 
dokumentálja azt a meghitt baráti kapcsolatot, amely néphad-
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seregünk alakulatait az ideiglenesen Magyarországon állomá
sozó szovjet csapatokkal összefűzi. A szovjet—magyar fegyver
barátságról tanúskodik egy szovjet önjáró rakéta szép kivitelű 
modellja is, amelyen magyarul és oroszul a következő feliratot 
olvashatjuk: „A Magyar Néphadsereg harcosainak a Déli Had
seregcsoport személyi állománya, a megbonthatatlan fegyver
barátság jeléül. í962. szeptember 23." 

A „Fegyverbarátaink" kiállítás 

A „Fegyverbarátaink" kiállítás záró tablóján olvashatjuk 
Czinege Lajos vezérezredes, honvédelmi miniszter elvtársnak 
alábbi szavait: 

„A magyar dolgozó nép saját történelmének tanulságaiból 
megértette, hogy a szocialista tábor országainak szilárd össze
fogása, testvéri szövetsége a legfőbb biztosítéka szabadságunk 
védelmének és további előrehaladásának. Ezért következetesen 
harcol a szocialista tábor egységének és összeforrottságának erő
sítéséért . . . Testvéri fegyverbarátságban a dicső Szovjet Hadse
reggel és a többi szocialista ország hadseregeivel részt vállalunk 
az emberiség szebb, boldogabb jövőjének megteremtéséért és. 
védelméért vívott küzdelemből." 
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* 

A Hadtörténelmi Múzeum új, állandó kiállítása eddig elké
szült termeinek áttekintése után úgy véljük, az elfogultság 
vádja nélkül is kijelenthetjük, hogy az új kiállítás tartalmá
ban és külső formájában is egyaránt elnyeri a közönség tetszé
sét és nevelőhatású élményt nyújt a látogatók számára. Végső 
soron levonhatjuk azt a következtetést, hogy a régihez viszo
nyítva, az új kiállítás a múzeum kiállítási munkájának fejlődé
sét bizonyítja. A fejlődést, természetesen, elsősorban azok mér
hetik le, akik a régi kiállítást is látták. De az új, állandó kiál
lítás elbírja az összehasonlítást az ország más nagy múzeumai
nak kiállításaival is. Az új állandó kiállítás kedvező értékelése
kor sem szabad azonban szemet hunynunk afölött, hogy az új 
kiállításban is kísért még itt-ott a réginek némely hiányossága: 
a zsúfoltság, a terjengős feliratok stb. Ezek a hiányosságok a 
már elkészült és megnyitott termekben — legalábbis a közeljö
vőben — nehezen küszöbölhetők ki, de elkerülhetők a további 
munkában! A munka dandárja pedig még hátra van, hiszen, 
amint már említettük, a 33 rendelkezésre álló teremből csak 
12-ben van jelenleg új kiállítás. Éppen ezért végezetül szeret
nénk egy rövid ismertetést adni a múzeum jelenlegi (helyeseb
ben az 1963. évi) kiállítási munkájáról és az elkövetkező 2—3 
esztendő terveiről. 

A közeljövőben nyitjuk meg a Magyarország hadtörténeté
nek a honfoglalástól a Rákóczi szabadságharcig terjedő korsza
kát bemutató kiállítást, 3 teremben. 

Megnyitás előtt áll a tüzérség fejlődését bemutató kiállítás 
is, amelyet a múzeum vörös márványoszlopos, kétszintes nagy 
termében rendeztünk be. Ez a kiállítás egy részét képezi a fegy
vertörténeti kiállításnak. A szálfegyverek és kézilőfegyverek 
történetével foglalkozó kiállítás forgatókönyvén is dolgoznak 
már, kivitelezésére azonban csak 1965 második felében kerül sor. 

Ez év második felében kezdődtek meg a Magyar Néphad
sereg történetét és mai életét bemutató kiállítás tervezési és ren
dezési munkálatai'. A két teremben tervezett kiállítást 1964 első 
felében nyitjuk majd meg a látogatóknak. 

Már készül, illetve részben elkészült a forgatókönyve a 
Magyarország felszabadítását és a magyar antifasiszta ellenál
lási mozgalmat bemutató kiállításnak, .amelyet felszabadulá
sunk 20. évfordulóján, 1965. április 4-én tervezünk megnyitni. 
A hat teremből álló kiállítás a fő mondanivalóján, Magyaror
szág felszabadításán kívül áttekinti az egész II. világháború had
történetét. A hat teremből kettőt már ebben az évben beren-
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deztiünk, a további termek berendezésére pedig 1964-ben, illetve 
1965 első negyedében kerül sor. 

Előreláthatólag 1965 végén lesz megtekinthető a Rákóczi 
szabadságharctól az 1848-as szabadságharcig terjedő korszak 
hadtörténetét két teremben bemutató kiállítás. 

1966nban a szakkiállításokat bemutató két terem megnyi
tásával elkészül a múzeum teljes 31 teremből álló állandó kiál
lítása. 

Kerekes Zoltán alezredes 
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