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A múzeumok sajátos tudományos rendez
vényei a tudományos igényességgel készült 
kiállítások. 

A millecentenáriumi évben a Hadtörténeti 
Múzeum kiemelt rendezvénye a "HUSZÁROK 
- egy könnyűlovas csapatnem évszázadai" cí
mű kiállítás volt. Az évekkel korábban meg
kezdett országos szintű gyűjtőmunka látvá
nyos és szép eredményt hozott. A sikerhez a 
múzeum saját anyagi lehetőségei nem voltak 
elégségesek, ám mind A honfoglalás 1100. 
évfordulója Emlékbizottság, mind a Honvé
delmi Minisztérium pályázatán sikerült anyagi 
támogatást szereznünk. A kiállítás 1996. júni
us 27-én nyílt meg. A kiállítás rendezője Dr. 
Ságvári György, a rendezésben közreműköd
tek Baczoni Tamás, Fejes Katalin és Cs. 
Kottra Györgyi. A Huszárok című kiállítás 
előtanulmánya Bécsben, a Collegium 
Hungaricumban mutatkozott be szép sikerrel 
1996. márciusában. 

Az 1996-os év nyitórendezvénye volt a 
"Táncról-táncra, Bálok és táncvigalmak a ki
egyezéstől a negyvenes évekig" című kiállítás, 
amely szép példája volt az Országos Széché
nyi Könyvtár és Múzeumunk évek óta tartó 
szoros együttműködésének. E speciális élet
mód-kiállítás létrehozásához tucatnyi nagy 
közgyűjtemény, valamint magánszemélyek já
rultak hozzá. A kiállítás 1996. január 22 és 
május 21. között volt látogatható a nemzeti 
könyvtárban. A rendezők Dr. Makai Ágnes, 
Kreutzer Andrea és Szoleczky Emese voltak. 

Kifejezetten a honfoglalás 1100. évfordu
lójához kapcsolódva vált látogathatóvá "A 
katonai ellátás története a honfoglalástól 
napjainkig" című kiállítás, amelyet a Magyar 

Honvédség Anyagi és Technikai Főcsoportfő
nökséggel közösen rendeztünk. A kiállítás de
cembertől látogatható a Ruházati Ellátó Köz
pontban (Budapest, XI. ker. Daróci u. 5.) 

Szintén speciális sokakat érintő és érdeklő 
témát dolgozott fel a "Katonaiskolák az 1000 
éves magyar oktatás történetében" című tár
lat, amelyet a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetemmel közösen készítettünk. A kiállítás 
1996. októberében nyílt meg, rendezte Dr. 
Bús János százados. 

"A magyar harckocsizó fegyvernem 60 
éve" című kiállítást közösen készítettük a 
Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolával. A 
kiállítást Dr. Kovács Vilmos őrnagy rendezte. 
A tárlat a főiskolán volt látogatható október
ben. 

Buda 1686. évi felszabadításának évfor
dulójáról a "Buda eliberata" című kiállítással 
emlékeztünk meg, amelyet az Országos Széc
hényi Könyvtárral közösen és a Budai Polgári 
Casino anyagi támogatásával készítettünk. A 
tárlat 1996. szeptember 2-án nyílt meg, ren
dezők: Dr. Makai Ágnes, Cs. Kottra Györgyi 
és Szoleczky Emese. 

Az 1848/49-es szabadságharc emigráció
járól állandó kiállítás készült a Vidini Kerü
leti Múzeum, a Szófiai Magyar Intézet és a 
Hadtörténeti Múzeum együttműködésében. A 
kiállítás 1996. szeptemberében nyílt meg, 
rendezte Dr. Kedves Gyula őrnagy. 

A múzeum 1996-ban is folytatta azt a ha
gyományt, amely szerint rendszerese bemuta
tunk képzőművészeti kiállításokat is. Az ilyen 
jellegű kiállítások közül Szervátiusz Jenő 
életmű-kiállítása emelkedett ki. 
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