N É H Á N Y G O N D O L A T A HADITECHNIKAI P A R K R Ó L
Közel két esztendeje, hogy a Magyar Népköztársaság honvédelmi
minisztere ismertette az Elnöki Tanács törvényerejű rendeletét, amely
a katonai szolgálat alsó korhatárát 18 éves korban határozta meg.
Ezt megelőzően — 1963. szeptember 17-én — nyitotta meg kapuit a
nagyközönség számára a Haditechnikai Park. A két esztendő azt bizo
nyítja, hogy a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum udvarán felállított
létesítmény gondolata helyes volt.
A park megnyitása óta fokozatosan nő a látogatók száma és egyre
szervezettebbé s eredményesebbé válik a pedagógusok, az ifjúsági szer
vezetek és néphadseregünk kapcsolata. A Haditechnikai Park, a Tech
nikai Kabinet, a különböző kiállítások, filmbemutatók és előadások útján
jobban megismertettük ifjúságunkkal és népünkkel hadseregünket, rend
szeresített haditechnikai eszközeinek egy részét és katonáinak minden
napi életét. A látottak gondolatot ébresztettek a látogatókban mind a
szocialista haza védelmének szükségessége, mind a honvédelmi nevelés
módszereinek tökéletesítése és hatásfokának emelése terén.
Az intézmény létesítményeinek a honvédelmi nevelésben betöltött
szerepét igen jól szemléltetik a statisztikai adatok is.
Az elmúlt esztendőben a Haditechnikai Parkot, a Technikai Kabi
netet és az egyes kiállításokat — a polgári személyeken kívül — 20 351
fő tekintette meg.
A látogatók megoszlása:
— budapesti iskolák
8482 fő,
— vidéki iskolák
9172' fő.
— honvédségi szervek
1810 fő.
— külföldi vendégek
887 fő.
A fővárosba kiránduló „vidéki iskolák" között nem szerepelnek a
nagyobb városokban hosszabb-rövidebb ideig felállított Vándor Techni
kai Park látogatói.
A fenti számok a Haditechnikai Park és Technikai Kabinet iránt
megnyilvánuló nagy érdeklődésről tanúskodnak. Éppen ebből kiindulva,
a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum parancsnoksága elhatározta, hogy
a Technikai Kabinet üzemeltetését — ez évben először — a téli hóna
pokban is biztosítja.
A kabinetet az idén is újabb eszközökkel bővítettük. Többek között
látható:
— működő telefonközpont,
— üzemképes rádiók és egyéb híradástechnikai eszközök,
— magassági repülőruha,
— ejtőernyő.
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— állványra szerelt repülőgép-fegyverek,
— különböző vegyvédelmi műszerek s ezek működését szemléltető
elektromos táblák,
— különféle pisztolyok,
— páncélelhárító fegyverek,
— egészségügyi felszerelések és tablók stb.
Ezek az eszközök, amellett, hogy színesebbé és vonzóbbá teszik a
kabinetet, egyben segítséget is nyújtanak a pedagógusoknak az eredmé
nyesebb honvédelmi nevelőmunkájához.
A két év tapasztalatai azt is bizonyítják, hogy a Haditechnikai Park
és Technikai Kabinet megtekintését követő előadások és filmbemutatók
jelentősen hozzájárulnak ifjúságunk honvédelmi nevelésével kapcsolatos
kérdések jobb megértéséhez; továbbá hasznosnak bizonyulnak az egyes
csoportok vezetői részére szervezett és az intézmény jól felkészült had
történészei által vezetett tárgyi és módszertani konzultációk.
Ügy véljük eredményes lenne — néhány osztály összevonásával —
a közös történelemórák megtartása is. Erre a célra ugyanis az intéz
ményben megfelelő terem, oktatófilmek és szemléltető eszközök is állnak
az iskolák rendelkezésére.
A múzeumi hónap keretében a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum
parancsnoksága a közelmúltban nyitotta meg a „Honfoglalástól Rákó
cziig" című kiállítás termeit. A kiállítás megtekintése lehetővé teszi
a múlt és a jelen történelmének jobb áttekintését és megértését, az
események sorrendjének és fejlődési szakaszainak bemutatását.
Az intézmény vezetői az elkövetkező években is fejleszteni kívánják
mind a Haditechnikai Parkot, mind pedig a Technikai Kabinetet. Tö
rekvéseik megvalósításához azonban nélkülözhetetlenek iskoláink igé
nyei és pedagógusainak a honvédelmi nevelést szolgáló javaslatai.
Mindent összevetve, a Haditechnikai Park kétéves fennállása alatt
jelentősen hozzájárult dolgozó népünk és tanulóifjúságunk honvédelmi
neveléséhez és tudatformálásához. Minden lehetőség megvan arra, hogy
ezen a téren — az eddig elért eredményekre alapozva — további sike
reket érjünk el.
Sucin József
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