
AZ ORSZÁGOS HADTÖRTÉNETI MÜZEUM 
EGYENRUHAGYÜJTEMÉNYE 

(Rövid ismertetés.) 

A XVII—XVIII. század fordulójától kezdve az egyenruha 
a hadseregnek egyik fontos külső ismertetőjele. 

Egy hadsereg múltjáról készült kiállítás, amely csak a 
fegyvereket mutatja be, azon öltözeti tárgyak nélkül, amelyek
ben a harcokat megvívták, nem nyújtana teljes képet a láto
gatóknak. Az elmúlt 100 évben az egyenruha a színével, a 
minőségével, a célszerű vagy célszerűtlen voltával befolyásolta 
egy-egy hadjárat vagy csata kimenetelét. (PL: az osztrák gya
logság fehér kabátja a porosz—osztrák háborúban.) Ezzel ma
gyarázható, hog^í minden katonai múzeum — így az Országos 
Hadtörténeti Múzeum is —, igen nagy súlyt helyez az egyen
ruhák gyűjtésére és kiállítására. 

Szorgalmas és kitartó munka szükséges egy-egy textil
gyűjtemény létrehozásához, de talán még nagyobb munkát, 
sőt gondot jelent a gyűjtemény anyagának megőrzése. Míg 
egyes gyűjteményféleségeknél a magas anyagi érték miatt az 
őrzésre kell nagy gondot fordítani, addig a textilgyűjtemé
nyeknél a zsugorodás meggátolása, az eredeti színek megőrzése 
és a rovarkártevők elleni védekezés jelentik a legfontosabb 
tennivalókat. 

A múzeum egyenruha-készletének alapját képezte az az 
öntevékeny gyűjtés, amelyet gyűjtő szenvedélyű katonák az I. 
világháború alatt végeztek. A 133 napig tartó Magyar Tanács
köztársaság idején kelt a múzeum alapításáról szóló okirat, 
amely már szervezett formában tette lehetővé a gyűjtés foly
tatását, megfelelő anyagi keretet biztosítva e munkához. Az 
egyenruhagyűjteményt is, :a többi gyűjtemény csoporthoz ha
sonlóan, ajándékozás, kiutalás és vásárlás útján gyarapították. 

Igen számottevő volt azoknak az egyenruházati darabok-
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nak a száma, amelyek ajándékozás révén kerültek a múzeumba. 
Egyrészt magán személyek: tényleges katonák és tartalékosok, 
önként vagy felkérésre ajándékba adták a már nem rendsze
resített öltözeti cikkeiket, illetve elhunyt katonák hozzátartozói 
az elhunyt viselte katonaruhákat. Másrészt külföldi hadsere
gek kölcsönösségi alapon vagy csak a fiatal intézmény támo
gatásának a szándékával sok esetben egész ruhasorozatokat 
ajándékoztak a múzeumnak. 

A katonai ruházati anyagszertárból történt kiutalásokkal 
főleg 1910—1920. közötti anyaghoz jutott a múzeum. Az Oszt
rák—Magyar Monarchiában 1909-ben rendszeresítették a csu
kaszürke színű, majd 1915-ben a tábori szürke színű tábori 
ruhát, ez utóbbit megkapta a lovasság is az addig viselt színes 
ruha helyett, 1916-ban pedig az úgynevezett egységes ruhát 
rendszeresítették, később nyersanyag hiányában egyéb válto
zatokat is bevezettek. Mindezekből maradt néhány darab a 
ruházati anyagszertárban, melyek a múzeum birtokába kerül
tek. Megkapta ezenkívül a gyűjtemény a Tanácsköztársaság 
Vörös Hadserege számára készült úgynevezett Lenin-sapkákat 
és a Horthy-féle „nemzeti hadsereg" egyenruhájának kísérleti 
darabjait is. 

A gyarapítás harmadik módja volt a vásárlás, belföldi és 
külföldi magánosoktól, valamint alkalmanként külföldi aukció
kon. 

A leltárkönyvek részbeni elpusztulása miatt a gyűjtemény 
1944 évi állománya ma már nem állapítható meg. Biztosan nem 
vetekedhetett olyan külföldi gyűjteményekkel, amelyek a régi 
központi katonai anyagszertárakból fejlődtek hadi-, vagy ka
tonai múzeumokká, mivel az utóbbiak 2—300 éves gyűjtemé
nyével szemben a Hadimúzeum csak 2 és fél évtizedes volt. 
A nyilvántartási okmányok megmaradt töredékeiből azonban 
arra lehet következtetni, hogy jelentős értéket képviselt. 

1944-ben a nyilas vezetők kiadták az utasítást, hogy a Hadi
múzeum anyagát is nyugatra kell „menteni". A ládákba cso
magolt tárgyak Somlóvárig jutottak, ahol azután a talált tár
gyak valódi értékét nem ismerő emberek minden valamennyire 
is használható darabot széthordták az őrizetlenül maradt mú
zeumi anyagból. Nincs az országban még egy múzeum, amelyik
nek az anyaga ilyen mértékben károsodott. 

Mi maradt meg a felszabadulás .előtti gyűjteményből? Az 
1848—49-^es szabadságharcos egyenruhák egy része, csákók, 
kardbojtok, szolgálati övek, karszalagok és egyéb kisebb tár-
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gyak, a későbbi időből pedig a különböző katonai felső ruha
darabok közül néhány atilla és dolmány, köpeny és nadrág. 

Nemcsak a gyűjtemények károsodtak meg, hanem maga 
a múzeum-épület is. Az épület helyreállításával párhuzamo
san kellett a gyűjteményeket is fejleszteni. Vissza kellett szál
lítani Somló várról ami megmaradt, majd lassú szorgos mun
kával az új gyűjteményt kialakítani. Elősegítette a gyűjtemény
fejlesztést a felszabadulás előtti ruházati anyagok kiutalása a 
központi ruharaktárból, amelyek közt számos német katonai 
öltözeti darab volt. Ez utóbbiak egy részét csereanyagként le
hetett felhasználni és így sikerült a különböző jelmezßölcsön-
zőktől a múzeum szempontjából érdekesebb darabokat meg
szerezni. 

A felszabadulás után a gyűjtemény fejlesztésének hasonló 
módszerei voltak, mint a korábbi időben, csak a különböző 
módok között aránybeli eltolódások történtek. Az ajándékozók 
között a magánosok száma igen megcsappant és így az ajándé
kok között legjelentősebbek a külföldi hadseregek, pontosab
ban a baráti néphadseregek részben viszonzott ajándékai. A ki
utalások lehetővé tették, hogy a Hadtörténeti Múzeum gyűj
teményébe bekerüljenek a Magyar Néphadsereg különböző 
mintájú öltözeti darabjai. A vásárlással ma már sokkal keve
sebb tárgyat szerez meg a múzeum, mint felszabadulás előtt. 
Sokan nem gondolják, hogy a múzeum is szívesen vásárolna 
meg különböző katonai viseleti darabokat, és a Jelmezkölcsönző 
Vállalatnak adják el azokat. így előfordul, hogy múzeumi 
szempontból egyedülálló darabok egyszerű jelmezként kopnak 
el. Ezeknek a daraboknak a megszerzése sajnos, szinte lehetet
len, technikai és adminisztratív okok miatt. 

Ä 
Az Országos Hadtörténeti Múzeum egyenruha-gyűjtemé

nye két részre osztható: a magyar és magyar vonatkozású, il
letve a külföldi anyagra. 

Az első csoportba sorolható az 1848—49-es szabadságharc 
honvédségének, az Osztrák—Magyar Monarchia közös hadse
regének és magyar honvédségének, a Magyar Tanácsköztársa
ság Vörös Hadseregének, a Horthy-hadseregnek, valamint a 
Magyar Néphadseregnek egyenruházati anyaga. 

A második csoportba tartozik minden más ország had
seregének egyenruházati tárgya. 

Az egyenruha-gyűjteményben nem találhatók XVIII. szá
zadi tárgyak, de még a XIX. század első harmadát is csak né
hány katonai öltözeti darab képviseli. 
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A magyar, illetve magyar vonatkozású tárgyak közül idő
rendben először kell említeni az osztrák császári-királyi had
sereg 1840. M. darabjait. A múzeum birtokában ezek közül 
csak olyanok maradtak meg, amelyeket magyar legénységű ez
redek viseltek, így egy fehér színű, sötétbarna haj tokás gya
logos legénységi frakk, az ujjhajtókáján a jellegzetes „medve
köröm" jelzéssel, továbbá néhány nuszárdolmány, melyeket 
még a szabadságharcban is viseltek. A 15—17 pár mellzsinórral 
díszített dolmányoknak csiak a szabása azonos, de színük kü
lönböző és zsinórzatuk — a tisztieken — a gomb színének meg
felelően arany vagy ezüst. A legénységi dolmányon a gomb 
színétől függetlenül a fekete beszövéses sárga zsinórzat volt 
rendszeresítve. 

Az 1848-as honvédsereg ruháiból néhány szép példány van 
a gyűjteményben. Legjellegzetesebbek a honvéd gyalogság 
kávébarna színű vöröszsinóros atillái, amelyek a legjobban el
térnek a korabeli osztrák gyalogság kabátjaitól. Ugyanis, a 
honvédsereg többi fegyverneménél igen híven követték az 
osztrák példát a ruha színében és szabásában. Az atilla elké
szítésekor fő szempont volt a magyaros szabás, a barna színt 
inkább csak a kényszer szülte. Egy példányban maradt meg a 
honvéd vezérkar tiszti zekéje, amely a dolmánytól eltérően 
csak 5 pár mellzsinórral volt díszítve. Ez a darab színében kö
vette az osztrák vezérkariak sötétzöldjét. A hozzávaló csákón 
ugyancsak zöld tollforgó van. A szabadságharc két tábornoká
nak atillája a gyűjtemény szinte két legértékesebb darabja. 
Az egyiket az angol származású Guyon Richárd, a másikat 
pedig az aradi 13 egyike, Kiss Ernő viselte. Ezeknek a dara
boknak is ugyanaz a szabása, mint a honvéd atilláknak, csak szí
nük azonos az osztrák tábornoki világoskékkel. Ugyancsak 
megbecsült példány ebből az időből egy kék színű, fekete zsi
nóros nemzetőri atilla, a hozzátartozó csákóval és szolgálati 
övvel. Ezeken kívül még néhány csákó, szolgálati jelvény és 
egyéb kisebb tárgy emlékeztet a honvédsereg ruházati felsze
relésére. 

A szabadságharc idejéből megmaradt ruházati tárgyak leg
nagyobb része igen jó állapotban van. A készítésük óta eltelt 
több mint egy évszázad alatt igen nagy gondot fordítottak őr
zésükre és sikeresen megóvták a rovarkártevőktől azokat. 

Az olaszországi magyar légióban sok magyar szabadság
harcos vett részt, de ezek öltözetéből csak két tiszti és egy le
génységi sapkát őriz a múzeum. 

Az 1867-es ún. kiegyezés után létrejött — első — magyar 
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királyi honvédségben, illetve a közös ' hadseregben viselt ruhá
zat a gyűjteményben jelentősebb részben van képviselve. Ezen 
tárgyak legnagyobb hányada az 1890 és 1918 közötti évekből 
való. E csoportra különösen, de az egész gyűjteményre általá
nosan is jellemző, hogy a dísz-, illetve társasági ruhák szere
pelnek legnagyobb számban. A szolgálati vagy tábori ruhák 
kisebb arányban fordulnak elő. Az I. világháború előtti idők
ben a díszruhák igen költségesek voltak, nagy gonddal tárol
ták és sokan emlékként is megőrizték azokat. A szolgálati 
ruhák pedig a fokozottabb használat következtében elkoptak 
és nem tartották megőrzésre méltónak. Az 1890—1918 közti 
anyag legnagyobb része tiszti fejfedőkből és kábátokból: dol
mányokból és atillákból áll. A legénységi ruha szinte fehér 
holló a sok tiszti darab között, és ha van egyáltalán ilyen, az 
is legnagyobb részt egyévi önkéntesek extra darabja. Nagy 
anyagi értéket képvisel e csoportban egy „magyar öltözetű cs. 
és kir. tábornok"-i díszruha, amely skarlátvörös atillából és 
csizmanadrágból, kócsagtollforgós nyestprém kalpagból, nyest-
prémszegélyes „gyöngyszürke" (fehér) mentéből és a magyar 
díszcsizmából áll. Ez az öltözet bőven van díszítve kitűnő 
arany lánczsinórzattal és paszománnyal, melyen a készítése óta 
eltelt 6—7 évtized semmi nyomot nem hagyott. 

I t t érdemes megjegyezni, hogy ebből a korból való ruhák 
még egyes családoktól előkerülhetnek. A múzeum az utóbbi 
években vásárolt meg egy teljes 1909. előtt viselt m. kir. hon
véd huszártiszti díszruhát és egy-egy cs. és kir. huszártiszti 
köpenyt és mentét, valamint egy m. kir. honvéd tüzértiszti 
nyári vászonzubbonyt, egy majdnem teljes tüzértiszti társasági 

» ruhát és két pár I. világháború előtti csizmát. Mindezek a da
rabok igen jó állapotban vannak. 

Az I. világháború idején viselt tábori ruhákból nagyon 
kevés maradt meg: néhány köpeny, négy-öt zubbony, két mente 
és három-négy nadrág, valamint számos sapka van a múzeum 
birtokában. Egy csukaszürke tábornoki köpenyt és két hasonló 
színű legénységi térdnadrágot három éve szerzett meg a mú
zeum csere útján a Jelmezkölcsönző Vállalattól. 

A Magyar Tanácsköztársaság 133 napos fennállása alatt 
Vörös Hadserege számára külön ruhát nem rendszeresített, ha
nem a különféle I. világháborús ruhákat használták fel. Csu
pán a hadsereg egy részét látták el az úgynevezett „Lenin-sap
kával". Ez egy puha tetejű tányérsapka ellenzővel, az ellenző 
felett zsinórral és elöl középen egy vörös posztóval bevont 
gombbal. E sapkák közül egyet személyi vonatkozása miatt 
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külön kell megemlíteni, ezt ugyanis Stromfeld Aurél viselte, 
aki a felvidéki hadjárat befejezéséig a Vörös Hadsereg vezér
kari főnöke volt. E sapkán egy széles vörös és két keskeny 
sárga körbefutó csík jelzi viselőjének beosztását. A Vörös Had
seregben ugyanis eltörölték a rangjelzéseket, csupán a beosz
tást jelezték a karon és a sapkán különféle csíkokkal. 

A második m. kir. honvédség, vagyis a Horthy-hadsereg 
szolgálati és tábori ruházati anyagából néhány darab van csak 
a gyűjteményben, ezenkívül atillák és úgynevezett társasági 
zubbonyok. Két éve sikerült megszerezni egy volt vezérezredes 
teljes tábori egyenruháját. 

A II. világháború idején Magyarországon aránylag kevés 
volt azoknak a száma, akik felismerve az igazi ellenséget, be
kapcsolódtak a fasizmus elleni harcba. Ezek egy része a szov
jet hadsereg soraiban, más része partizánként harcolt. Akik a 
szovjet hadseregben harcoltak, azok szovjet egyenruhát visel
tek, így Kassai Géza és fia Oldner Vladimir, akiknek szovjet 
tiszti ruhái ajándékként kerültek a gyűjteménybe. 

A partizánok öltözete korántsem volt egységes, de ez ter
mészetes is. Nem reguláris hadsereget alkottak, hanem kisebb 
csoportokban tevékenykedtek. Ruhájuk attól függött, hol és 
milyen körülmények közöt kezdték meg partizántevékeriysé-
güket. Kevésnek maradt meg a „partizánruhája", akinek meg
maradt, az a múzeumnak juttatta. így került a múzeum tu la j 
donába — csak két nevesebb partizánt említve — Úszta Gyula 
és Fábry József partizán ruhája. 

A Magyar Néphadsereg öltözeti darabjaihoz kiutalások r é 
vén jutott a múzeum. A felszabadulás óta rendszeresített kü
lönféle ruhák közül képviselve vannak a tiszti társasági ruhák, 
valamint a legénységi öltözetek. E csoportra a teljesség jel
lemző, értve ezalatt, hogy egy-egy öltözet a fejfedőtől a láb
beliig megvan. Ennek az anyagnak a gyűjtéséről később még 
lesz szó. 

Ajándékként kerültek a gyűjteménybe Szalvai Mihálynak 
és Varga Gyula Andrásnak, a néphadsereg két elhunyt altábor-
nagyának ruházati cikkei, valamint az 1956-os ellenforradalom
ban mártírhalált halt Sziklai Sándor vezérőrnagy zubbonya. 
A fentebbi személyi vonatkozású darabokat nem tekintve, alig 
egy tucatra tehető azoknak a daraboknak a száma, amelyéket 
a néphadereg katonái ajándékoztak a múzeumnak. 

A külföldi hadseregek egyenruha darabjai közül időrendi 
sorrendben egy Napóleon-kori francia gránátos frakkot kell 
megemlíteni. A XIX. század első felét még a következők kép-
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viselik: egy 1815. M. porosz huszár tiszti dolmány és egy 1836. 
M. porosz huszár tiszti mente. 

A századforduló és az 1. világháború idejéből csak sapkák, 
csákók és sisakok találhatók a gyűjteményben. Két éve a fran
ciaországi Musée de Tarbes-tól cserébe kaptunk néhány I. vi
lágháborús francia egyenruházati darabot. Nem jobb a helyzet 
a két világháború közti idő anyagában sem. A hajdani gyűjte
ménynek ezt a részét, majdnem teljesen széthordták. 

Ha a magyar vonatkozása miatt már említett szovjet tiszti, 
ruháktól eltekintünk, akkor a Nagy Honvédő Háború idejéből 
a Szovjet Hadsereg anyagát is csak 5—6 sapka képviseli. Más 
hadseregeknek (pl. román, csehszlovák) esetleg egy-egy sap
kája van a gyűjteményben, a Szovjetunió nyugati szövetsége
seinek ruháit egyetlen darab sem képviseli. 

A Román Néphadsereg ajándékozta meg a múzeumot két 
olyan ruha másolatával, amilyenekben a román katonák Ma
gyarország felszabadításáért is harcoltak. Sikerült megszerezni 
Sztanyiszlav Szivrejev zubbonyát és nadrágját, amelyben mint 
az 1. Bolgár Hadsereg politikai tisztje a drávai harcok idején 
megsebesült. 

A hitleri fasiszta német hadseregnek a II. világháború alatt 
viselt egyenruha darabjai 1945 után kiutalással kerültek a 
gyűjteménybe. Ezek legnagyobb része nem teljes, mert hiány
zik róluk a hadser eg jelzés és a rangjelzés. Egyetlen teljesnek 
mondható német tiszti ruhája van a múzeumnak, amelyet csere 
útján szerzett meg. 

Az 1950 után érkezett, a baráti hadseregektől származó 
ajándékokat a Magyar Néphadsereg viszonozta. Ezek az aján
dékok, amelyek a II. világháború utáni, rendszeresített egyen-
ruházatot képviselik, igen jelentősen növelték az állományt, 
legalább egyötödét teszik ki a ruházati gyűjteménynek. így ke
rül t a múzeumba mintegy 150 teljes és 20 nem teljes egyen
ruha. Az egyes hadseregek ugyanis aszerint küldték a ruhákat, 
ahogyan azokat a saját múzeumuk állítja ki, vagy teljes öltö
zetet, vagy csak zubbonyt és nadrágot. Szám szerint jelentősek 
a küldeményekben a rangjelzés és a fegyvernemi jelzés soro
zatok. A külföldi hadseregeknek a gyűjteményünkben levő 
egyenruhái között is dominálnak a tiszti és köztük a társasági 
ruhák. 

* 

Ez a rövid ismertetés nem azzal az igénnyel készült, hogy 
részletesen bemutassa az Országos Hadtörténeti Múzeum egyen
ruhagyűjteményét, inkább csak rövid tájékoztatást akar nyúj -
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tani a gyűjtemény alakulásáról, az őrzött anyag jellegéről és 
végül a gyűjtemény továbbfejlesztésének lehetőségeiről. 

Kétféle tárgyi anyag van, aminek megszerzését meg kell 
kísérelni: a már nem rendszeresített, de még fellelhető ruhá
kat, illetve a jövőben rendszeresítésre kerülő ruházati cik
keket. 

A múltbeli ruhák, sok esetben ritkaságok egy része a Jel
mezkölcsönző Vállalat tulajdonában van. Meg kellene találni 
azt a lehetőséget, hogy a muzeális jellegű darabok onnan a mú
zeum tulajdonába kerülhessenek és ne használódjanak el jel
mezekként. 

Régi katonaruhák még vannak magánosoknál is. Ezek fel
derítése nem egyszerű feladat. Amennyiben a múzeumnak 
lenne egy, lelkes baráti köre, akkor sok még rejtőző és esetleg 
érdekes szép darab növelhetné a gyűjteményt. 

A Magyar Néphadsereg ruházati anyagának teljes begyűj
tése megoldható lenne a köteles példány rendszerrel. A köte
les példány legalább két sorozat kiutalását kellene, hogy elő
írja az állománybavétel, valamint a csere céljaira. E rendszer
ből több előny származna: 

— a múzeum a néphadsereg teljes ruházati vonatkozású 
anyagához hozzájutna és nem fordulna elő, hogy ami
ből ma még több ezer példány van használatban, abból 
1—2 év múlva már hírmondó se lesz, mert helyébe cél
szerűbbet, jobbat rendszeresítenek és a régebbi kész
letet teljesen elhasználták; 

— egy teljes néphadsereg egyenruhagyűjtemény egyút
tal tanulmányi gyűjtemény is lehetne a ruhatervezők 
számára, a régebbi ruhák jó vagy rossz sajátosságait 
megfigyelve törekedhetnének a legcélszerűbb tábori 
ruhák kialakítására és a társasági ruháknál a hagyomá
nyok megőrzésére; 

— a kiutalások lehetővé tennék a rendszeres állomány 
gyarapítást és a magyar anyag teljességét. Mindkettő 
a néphadseregünk katonáinak ügye és egyben alapvető 
múzeumi szempont is. 

Galván Károly 
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