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KÖZLEMÉNYEK

„VÖDÖCSÖ GYŰJTÖTTE”
A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum

Veress D. Csaba1 által gyűjtött militária műtárgyai

RAINER PÁL

AMIKOR 1944-BEN A TIZENHÁROM ÉVES CSABA GYEREK, a
Baranya megyei Villányban, a kocsma előtt leállított, nyitott német katonai jármű-
ből – amelynek tulajdonosai szomjukat oltandó a söntésben időztek – elemelt egy
Parabellum pisztolyt, még aligha sejthette, hogy évtizedek múltán hasonló hadi
relikviák gyűjtése lesz majd munkahelyi feladata. (Igaz, halálra rémült szülei koránt
sem fogadták kitörő lelkesedéssel e viszonylag korán jelentkező gyűjtői szenve-
délyt.)2

Egykori kollégám, Veress (a német származású család neve eredetileg Windisch-
mann volt, de a nácizmus erősödésekor magyar érzelmüket demonstrálandó 1930
körül nevüket magyarosítottak) Dezső Csaba 1979. január 1. és 1992. december 31.
között – nyugdíjazásáig – dolgozott utolsó munkahelyén, a Veszprém Megyei Mú-
zeumi Igazgatóság Bakonyi (1990-től Laczkó Dezső) Múzeumában. Munkaköre,
beosztása új- és legújabb-koros történész-muzeológus, idővel tudományos főmun-
katárs volt. Szakterülete elsősorban a hadtörténetre, továbbá az újkori politika- és
társadalomtörténetre, valamint részben a numizmatikára is kiterjedt. 1985. március

1 Veress D. Csaba történész Veszprém város Gizella díjasa, a Veszprém Megye Érdemrend kitün-
tetettje, számos ma is tevékeny történész oktatója, mentora és a Veszprémi Szemle állandó
szerzője volt. Önálló köteteinek száma meghaladja a harmincat, kisebb-nagyobb cikkekből
pedig számtalant publikált, részben szakfolyóiratokban, részint napilapokban. A 2014-ben bekö-
vetkezett halála után még nem került sor munkásságának kiterjedt, a kutatási területei szerinti
méltatására. Az MTA VEAB Történettudományi Szakbizottsága – Veszprém Megyei Jogú Város
és több egyesülettel közösen – születésének 85. évfordulóján (ami 2018. szeptember 23-án volt)
kívánta ezt a hiányt pótolni. A publikáció Rainer Pál történész előadásának szerkesztett változa-
ta. A Szerkesztőség

2 A történetet magától Veress D. Csabától hallottam.
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1-től egyben főosztályvezető volt. 1985. március 1. és 1992. január 1. között tudo-
mányos titkári feladatokat is ellátott.3

Jóllehet egy megyei múzeum nem speciális szakmúzeuma a hadtörténetnek, a
veszprémi múzeum már korábban is rendelkezett militaria jellegű anyaggal. Ezek
azonban nem alkottak és most sem alkotnak külön gyűjteményt, hanem (többnyire)
az Iparművészeti- és a Történeti Gyűjtemény tartozékai. Az 1903-as múzeumalapí-
tástól 1979-ig (V. D. Cs. munkába lépéséig) ezen gyűjteményrész nagyjából az aláb-
bi tárgycsoportokból állott:

• földmunkáknál előkerült középkori fegyver és ló-felszerelési anyag (folyama-
tosan bővült, tekintve két első igazgatónk régészeti érdeklődését és megyeszerte
kiterjedt ismertségét),

• alkalomszerűen ajándékozott fegyverek (kardok pl. Mária Terézia-kori FRIN-
GIA-szablya, pisztoly stb.),

• vármegyei inszurrekcionális [nemesi felkelés] és megyehuszár anyag (a koráb-
ban a megyei levéltárban őrzött megyei, városi zászlók pl. 1809-ből, megyehuszár
tarsolyok),

•1848/1849-es emlékanyag (zöme 1903 és 1914 között, részben még a leszárma-
zottaktól került be, részint személyhez köthető, igen értékes tárgycsoport, egy-két
országosan is kiemelkedő jelentőségű darabbal),

• I. világháborús anyag (Laczkó Dezső modern muzeológusi szemléletét bizo-
nyítja, hogy – jóllehet korántsem ez állt érdeklődése középpontjában – ezeket már
az eseményekkel párhuzamosan gyűjtötte. Sajnos ezen tárgycsoport zömét 1928-ban
hivatalosan átengedtük a budapesti Hadimúzeumnak, amely 1918-ban megalakult
friss intézmény lévén ekkoriban építette ki gyűjteményeit),

• vadászfegyverek (részint a megyei úri családok ajándékaként, részint az 1952-
es államosítást követően kerültek a múzeumba),

• Európán kívüli egzotikus világ (Afrika, Ázsia) fegyver anyaga (a múlt század-
forduló körül néhány messzire került helyi polgár, pl. Ludvig Jenő posta tisztviselő
– aki Indiában bányafelügyelőként dolgozott – ajándékaként kerültek a múzeumba).

Azonban a múzeum megalakításától kezdve egészen 1979-ig senki sem művelte
nálunk ezen szakterületet. Tehát Veress D. Csaba volt az első olyan veszprémi muze-
ológus, aki hivatalból hadi történettel, katonai emlékanyaggal foglalkozott. A 20.
századi militária tárgyaink döntő többségét ő gyűjtötte. 

Tanári múltjából eredő, megyeszerte általános közismertsége, valamint ismeret-
ségeket, barátságokat könnyen kötő természete előnyére szolgálhatott a gyűjtések-
nél is.  Ezzel az ismertséggel magyarázható, hogy nem kallódtak el, hanem nála lan-
doltak olyan tárgyak, mint pl. egy német tábori csendőr 1981-ben Bakonykoppány-

3 Részletesebb életrajzi adatai megtalálhatóak: RAINER 2014.
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ban, a határban talált nyakba akasztható, sérült, fémlemez jelvénye,4 vagy szenter-
zsébeti Forster Béla (szül. 1840. jan. 11., 1914-ben még életben volt)5 cs. és kir.
vezérőrnagy magyar öltözetű tábornoki díszegyenruhájának ugyancsak erősen sérült
1873 M csákója, amely 1989-ben egy pápai padláson került elő.6

Tizenhárom esztendei múzeumi szolgálata során összesen 1056 db militária
jellegű műtárgyat leltározott be. (Természetesen leltározott más, nem a militária
körébe illő történeti műtárgyakat és adattári anyagokat is, de ezekkel most nem
foglalkozom.) A legkevesebb militária műtárgyat (19 db-ot) 1979-ben, a legtöbbet
(230 db-ot) 1981-ben leltározta be. Az általa leltározott militária tárgyak közül
122 db korábbi veszprémi múzeumi gyűjtésből eredt, 13 darab az Egeraljai Hely-
történeti Gyűjtemény gyűjtéséből, 90 db pedig a sümegi Kisfaludy Múzeum, illet-
ve a sümegi Kisfaludy Gimnázium gyűjtéséből származott. Viszont a többi 831 db
militária mű-tárgy a saját gyűjtése volt. Ez átlagosan, kissé kerekítve, évi 64 db
militária műtárgy begyűjtését jelenti. Valójában valószínűleg ennél is több tárgyat
gyűjtött, mert időnként még mindig kerülnek elő további, általa gyűjtött leltározat-
lan darabok.

A múzeumi leltárkönyvek alapján 54 olyan személyt tudtam azonosítani, akiktől

Német tábori csendőr nyakba akasztható jelvénye
(LDM TGy ltsz. 81.155.1.)

4 Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém - Történeti Gyűjtemény (a továbbiakban LDM-TGy) ltsz.
81.155.1.; TÓTH – SCHLEICHER 2003. 71. Nr. 192.

5 Forster Béláról: PARALL 1914. 42.; GERŐ 1940. 62.
6 LDM-TGy ltsz. 89.16.1.; TÓTH – SCHLEICHER 2003. 93. Színes ábrával.
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militária műtárgyakat gyűjtött vásárlás, vagy ajándékozás útján. Miután ezen szemé-
lyek foglalkozása sehol nincs feltüntetve és egy kisebb részükről soha nem hallot-
tam, őket nem ismertem, róluk nem tudok bővebbet. Azonban a többségükben álta-
lam is személyesen vagy legalább hírből ismert személyek között a következő jel-
legzetes csoportokat tudtam elkülöníteni:

• 1945 előtti katona, levente vagy ezeknek hozzátartozója: 6 fő
• 1945 utáni aktív vagy nyugdíjas katonatiszt: 4 fő
• rendőrtiszt: 1 fő
• volt munkásőr: 1 fő
• múzeumi kolléga: 7 fő
• levéltáros kolléga: 1 fő
• pedagógus: 5 fő
• magán gyűjtő: 5 fő
• tanuló: 2 fő.
Amíg a múzeumi kollégák közül egyik-másik a hivatali működése során (pl.

régészeti ásatás, néprajzi gyűjtés) esetenként véletlenül útjába került militáriával
örvendeztette meg, addig néhány gyűjtő pár év alatt szinte Csaba hivatalos és állan-
dó udvari szállítójává nőtte ki magát.

Figyelembe véve azt az időszakot és azokat a körülményeket, lehetőségeket,
amikor a múzeumban dolgozott, érthetően leginkább a 2. világháborúhoz, az
1970/1980-as évekbeli Magyar Néphadsereghez, valamint az 1944–1991 között
„ideiglenesen” hazánkban állomásozó Szovjet Hadsereghez köthető tárgyakat sike-
rült gyűjtenie. Ritkábban, de előfordultak a két világháború közötti Horthy-korszak,
az 1. világháború és a Ferenc József-féle békevilág hadi emlékei is. Az ennél koráb-
bi, főként középkori darabok zömmel inkább még a Laczkó Dezső, Rhé Gyula-féle
hőskorszak gyűjtéseiből származtak, azonban Csaba idejéig egy részüknél még nem
került sor a második világháborút követően kialakított új leltározási szisztéma sze-
rinti átleltározásra. 

Azért előfordultak kivételes esetek is. Múzeumunk egyetlen páncélja – egy 16.
századi mell- és hátvért, vagy ennek a 19–20. század fordulóján készült másolata –
a Munkásőrség 1990-es megszűntekor a parancsnok irodájából került be a múzeum-
ba.7 A vélhetően az 1950-es években valamely úri otthonból „szocializált” darab fel-
tehetően vagy négy évtizedig a parancsnoki irodát díszíthette. A ritkább korai tár-
gyak megszerzése közül említést érdemel pl. egy 16. századi sarkantyú, egy
1848/1849-es honvédtiszti szolgálati öv bojtpárja8 és egy honvéd csákócímer,9 vala-

7 LDM-TGy ltsz. 90.168.1–2.; RAINER 2016. 227.
8 LDM-TGy ltsz.86.40.1.; RAINER 2018. 21. Színes ábrával
9 LDM-TGy ltsz. 85.111.1.; TÓTH – SCHLEICHER 2003. 31. Nr. 65., 71. 191. ábra; RAINER

2018. 6. Színes ábrával.
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mint egy 1827 M könnyűlovassági
tiszti szablya.10

Izgalmasabb 20. századi dara-
bok pl. egy 1919-es vörösőr karsza-
lag,11 egy 1919-es vöröskatona sap-
kajelvény,12 továbbá egy 1944/1945-
ös nyilas karszalag.13

Rendkívül becses együttes a kár-
páti harcok során hősi halált halt
Adamecz László (Marcali,
Kercseliget puszta, Somogy vm.
1920. szept. 4. – Kőrösmező-
Kevele, Máramaros vm. 1944. okt.
8.) banktisztviselő, m. kir. tartalékos
huszár zászlós hagyatéka (1939 M
hadapród őrmesteri EXTRA zubbo-
nya, 1936 M azonossági jegye, alu-
mínium tokkal, fényképei, gyászje-
lentése, a tartalékos tiszti tanfolya-
mon használt szakkönyvei stb.),
amelyek öccsétől, Adamecz Bélától,
a veszprémi ’56-os munkástanács
egyik egykori vezetőjétől, kerültek
begyűjtésre.14

Ugyancsak személyhez köthető vitéz Böröndy Zsigmond (Zalaszentiván, 1915.
ápr. 10. – Tapolca, 1999. okt. 9.) egykori m. kir. hivatásos határvadász tüzér hadnagy
(később műszaki ügyintéző) egyenruha együttese (kamgarn szövet és posztó
Bocskai-sapka, kamgarn szövet és posztó zubbony, posztó bricsesz nadrág, posztó
köpeny, váll- és derékszíj), amelyet az akkor még élő idős tulajdonosától vásárolt
meg V. D. Cs. a múzeum számára.15

Jelentősek az 1944–1945-ös balatoni csatához kötődő relikviák, pl. harckocsi és
repülőgép roncsok, tartozékok. Így pl. a Felsőörs felett, 1944. július 7-én lelőtt USA

Mellvért, 16. század vagy 19/20. századi
másolat (LDM TGy ltsz. 90.168.1.)

10 LDM-TGy ltsz. 83.24.1.
11 LDM-TGy ltsz. 82.39.1.
12 LDM-TGy ltsz. 82.40.1.
13 LDM-TGy ltsz. 79.4.1.
14 LDM-TGY ltsz. 92.2.1.–92.3.1–3; TÓTH – SCHLEICHER 2003. 93 Nr. 237–240.
15 LDM-TGY ltsz. 87.3.1.–87.7.1–3.; TÓTH – SCHLEICHER 2003. 94. Nr. 241-242., 244–245.

Színes ábrával.
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B-24 Liberator bombázó gép 3 db nagyméretű, alumínium roncs darabja, egyiken az
amerikai felségjelzéssel.16 A gép lelövését közösen tulajdoníthatjuk Benkő Lajos
repülő hadnagynak (m. kir. 101. „Puma” vadászrepülő osztály) és a Vörösberény É-
on települt m. kir. 103/2. honvéd légvédelmi tüzér ütegnek. A gép roncsai évtizede-
kig szolgáltak Felsőörsön egy kerti melléképület lefedésére. (A repülőgép roncsok
múzeumba való behozatalának magam is szemtanúja voltam 1983 kora őszén.
Tulajdonosuk cserébe eternit palát kapott a múzeumtól melléképülete befedésére.) 

Horogkereszt látható a Balatonalmádi, Pinkóczi-csárdánál 1944 decemberében
kényszerleszállt német FW-189-es (népiesen „Bel Ami”) felderítő repülőgép ugyan-
csak múzeumba került hátsó függőleges vezérsíkján.17

Az 1989/1990-es rendszerváltozást követően nagyobb mennyiségben került sor
munkásőr relikviák begyűjtésére. Ugyanígy az egyenruha-váltáson átesett, Magyar
Honvédséggé alakuló Néphadsereg és rendőrség számos ruházati darabja is a múze-
umba került. A nyugdíjas katona és rendőrtisztek pedig amúgy is feleslegessé vált
darabjaikért némi nyugdíj kiegészítésre tettek szert, az akkor még szerény műtárgy-
vásárlási kerettel rendelkező múzeumtól. (Bár olyan is előfordult, aki ajándékba
adta darabjait.) Jellegzetes tünet, hogy inkább a civil életben már amúgy sem nagyon
használható, tiszti, tiszthelyettesi köznapi öltözet darabjai (ezekből viszont az eltérő
rangfokozatoktól eltekintve több egyforma is) kerültek a múzeumba, viszont pl. a
munkában, kirándulásnál, hétvégi telken közkedvelt, másodlagosan is használható,
hasznosítható 1965 M zöld gyakorló öltözetből egyetlen egy darab sem.

Hasonló módon, a hazánkat 1991-ben elhagyó Szovjet Hadseregtől is számos
tárgy került begyűjtésre, ám itt is inkább a tömegesen használt darabok a jellemző-
ek (sajnos ezeknek némelyikéről is hiányoznak a jelzések: váll-lapok, parolik, kar-
jelvények, gombok stb.), extrább matéria csak imitt-amott akad köztük.

Természetesen a felsoroltakon túl, még számos további Veress D. Csaba által
„szerzeményezett” darab tanulmányozható gyűjteményünkben, a tiszti csizmahúzó-
tól18 a duplafalu háti ételhordó tartályig,19 vagy a változatos háborús és hadifogoly
emléktárgyakig.

Pontosabb adatok híján nem tudom eldönteni, hogy a 88.9.1. leltári számú,
ugyancsak általa gyűjtött 2. világháborús német katonai alumínium evőcsésze és
fedele, amelyen bekarcolva „VERES CSABA” név és „V. CS.” monogram olvasha-
tó, Csaba személyes tulajdona volt-e, vagy csak névrokonáról van-e szó.

A tárgyak leltározása azonban már kevésbé mintaszerűen történt, mint megszer-
zésük, begyűjtésük. Általános a hanyag, rendetlen írás (a leltárkönyvben és leltári

16 LDM-TGy ltsz. 83.140.1–3
17 LDM-TGy ltsz. 2007.6.1.
18 LDM-TGy ltsz. 2013.51.1.
19 LDM-TGy ltsz. 81.305.1.
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számok tárgyra írásakor egyaránt), ráadásul a meghatározásoknál, tárgyleírásoknál
esetenként kisebb-nagyobb tárgyi tévedések is előfordultak, pl. gyakorló vagy kime-
nő öltözet összecserélése, posztó vagy bársony anyag összekeverése stb. Az ajándé-
kozó személyét sokszor nem tüntette fel, esetenként a gyűjtés pontos helyszínét sem.
Holott a Veszprém térségében 1944/1945-ben lezajlott harcok számos, akkoriban
még a helyszínen vagy a helyszín közvetlen közelében megmaradt emlékét sikerült
begyűjtenie, amelyek pontosan rögzített lokalizáció mellett igen fontos információ-
hordozói lehettek volna a helyi események pontosításának. A leltári számokat – ahe-
lyett, hogy közvetlenül a tárgyakra magukra írta volna azokat – Csaba gyakran
ragasztós hátoldalú cédulákra írva helyezte el a tárgyakon, így idővel a ragasztás
engedett és a leltári számok lemaradtak, elvesztek a műtárgyakról.

A gyűjtések mellet számos kiállítást rendezett. Mindenképpen említést érdemel-
nek a „Veszprém megye hadtörténete a honfoglalástól 1848–49-ig” (1980) – ame-
lyen a múzeum tárgyai mellett magán gyűjtők darabjai is bemutatásra kerültek20 – ,
valamint „A Bakony és a Balatonfelvidék évezredei” című (1985) kiállítások.
(Utóbbinál, amely csapatmunka volt, az új- és legújabb kori részek egyes témáit dol-
gozta ki.)21

Rengeteget írt, publikált. Önálló köteteinek száma meghaladja a harmincat,
kisebb-nagyobb cikkekből pedig számtalant közölt, részben szakfolyóiratokban,
részint napilapokban. Jelesebb könyvei közül megemlítem a következőket: 

• „Balatoni csata. Veszprém megye felszabadításának katonai története”,22

• „A Dunántúl hadi krónikája 1944–1945”,23

• „Várak a Bakonyban”,24

•  „A szegedi vár”,25

• „Várak Baranyában”. 
Foglalkozott Szt. István és Koppány harcával, a török hódoltság korával (pl. a

szülőfaluja közelében lezajlott 1687-es nagyharsányi csatával),26 Napóleon
Magyarországot is érintő 1809-es hadjáratával,27 Perczel Mór honvéd tábornok
Veszprémbe került tárgyaival.28 Ám legtöbbször a II. világháborúval, s leginkább

20 VERESS 1980/a.
21 VERESS 1985/a; VERESS 1985/b.
22 VERESS 1981.
23 VERESS 1984/a.
24 VERESS 1983.
25 VERESS 1986/d.
26 VERESS 1989/c.
27 VERESS 1984/b.
28 VERESS 1982/c.; VERESS 1986/c.
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annak Veszprém megyét is érintő eseményeivel (pl. veszprémiek a doni fronton,29 a
veszprémi zsidóság elhurcolása,30 légi tevékenység Veszprém megye felett,31 a
Puma vadász repülök dunántúli harcai,32 Balaton környéki harcok stb.).33 A helytör-
téneti kutatások fellendülésével pedig több megyei település monográfiáját (vagy
részfejezetét) is megírta.34

Csaba igen széles tudással, tág ismeretekkel rendelkező kolléga volt. Sohasem
zárkózott el kutatási eredményeinek népszerű formában való ismertetésétől sem.
Számos helyen és alkalommal tartott legkülönbözőbb, de főként hadtörténeti tárgyú
előadásokat. Bárhol és bármikor – különösebb előzetes felkészülés nélkül is – képes
volt egyes szakterületébe vágó témáról hosszas, akár több órás részletes előadást is
rögtönözni. Szaktudása mellett ebben bizonyára segítségére volt több évtizedes
tanári, előadói rutinja is. (1956–1960 között Zircen, majd 1960–1974 között
Veszprémben, a 307-es, 103-as és 306-os ipari tanuló intézetekben tanított történel-
met.) Szívesen, hallgatóságát is magával ragadva, magyarázott. Ilyenkor az előadó-
terem környéke, a vasúti fülke, vagy a vasúti váróterem is zengett erőteljes hangjá-
tól. Szinte soha nem fogyott ki háborús történeteiből. Bár már mindegyikünk kívül-
ről ismerte számtalanszor hallott kedvenc történeteit, mégis gyakran kértük ezeknek
elismétlésére, mert meglehetősen érdekesen, színesen, nagy átéléssel tudott előadni.

Egy alkalommal, előzmények nélkül hozzám fordult: – Nem rokonod véletlenül
Rainer-Micsinyei Vilmos főhadnagy?35 De igen, apám unokatestvére volt, a háború
vége felé százados, már régen meghalt – válaszoltam. Nos, rövidesen kiderült,
Csaba kutatásai során, Hajmáskéren összejött egy olyan személlyel, akit 1945 ele-
jén a kérdezett tiszt mentett ki Nádasdladányban a nyilasok kezei közül, amikor mint
feltételezett katonaszökevényt csaknem kivégezték. Csaba révén, rövidesen magától
az illetőtől eredetiben is hallhattam a számomra addig ismeretlen történetet.

Többször elmondta, hogy a Veszprém, Alsóvárosi-temető (azóta felújított) 1.
világháborús hősi parcellájában minden év halottak napján mécsest szokott gyújta-
ni egy Veszprémben meghalt bosnyák katona sírján, akihez nyilván sohasem tudtak
eljönni esetleges hozzátartozói.

Ugyanakkor a múzeumi napi aprómunka: gyűjtemény-ápolás, raktári rend kiala-
kítása, nyilvántartás, adminisztráció stb. – megítélésem szerint – mindvégig untatta

29 VERESS 1989/b.; VERESS 1990.
30 VERESS 1982/a.
31 VERESS 1982/b.
32 VERESS 1994.
33 VERESS 1986/b.
34 Pl. VERESS 1984/c.; VERESS 1986/a.; VERESS 1989/a.; VERESS 1992.; VERESS 1998.;

VERESS 2000. stb.
35 Rainer-Micsinyei Vilmosról: RAINER 2015. 150–152.
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és bár alapszinten ezeket is jól-rosszul elvégezte, de azért mindez igazából idegen és
nemszeretem terület maradt a számára. Idejét, energiáját sokkal szívesebben fordí-
totta a saját érdeklődéséhez közelálló témák kutatására, feldolgozására, közreadásá-
ra, amiben idővel igen komoly eredményeket ért el. Meglehetősen érzékenyen érin-
tette, amikor a múzeum vezetése részéről gyakran és ismételten kritika érte azért,
hogy szorosan vett munkahelyi kötelességei nem a publikációs tevékenységben
merülnek ki. Ezért tevékeny, több mint évtizedes múzeumi munkája után, 59 éves
korában megbántva és rossz érzéssel eltelve ment nyugdíjba.

Kutatásait, publikációs tevékenységét, előadásait, nyugdíjazását követően,
ameddig ereje engedte, még jó ideig folytatta. Egyik kedvenc témája volt saját csa-
ládja, rokonsága kutatása. Ezen témakörben igen kiterjedt levelezést folytatott (rész-
ben német és francia nyelven) különböző (jórészt külföldi) levéltárakkal, plébánia-
hivatalokkal. Később szélütés érte, fél oldala megbénult. Bár lassan és nehezen,
idővel mégis összeszedte magát annyira, hogy járókeret segítségével képes volt
még az utcán is, igaz inkább csak lakóhelye környezetében közlekedni. Baráti be-
szélgetésekre, sztorizásokra, bolondozásra való kedvét azonban még ezután is meg-
őrizte. Boldog volt, ha magányában néha egy-egy ismerőse rá nyitotta az ajtót.
Hetvenéves születésnapját, 2003 szeptemberében, a Megyei Könyvtár épületében a
Veszprém Megyei Honismereti Szövetség rendezésében ünnepeltük meg. Jól
emlékszem, egészen elérzékenyedett, meghatódott a számos gratuláció és erőteljes
ovációk hatására.

Múzeumi tevékenységének felidézésekor – tőlem telhetően – egyaránt igyekez-
tem bemutatni pozitív és negatív tulajdonságait, erényeit és fogyatkozásait. Bár,
mint minden ember, ő sem volt hibáktól mentes, értékes életművet hagyott maga
után. Publikációi közül nem egy, azóta is fontos alapmunka, múzeumunk modern
kori militária gyűjteményének megalapítása pedig nagyrészt az ő érdeme. A gyűjte-
mény militária tárgyainak nagyjából 1/3-át ő gyűjtötte. Az általa összegyűjtött anyag
révén múzeumunk a megyei gyűjtőkörű múzeumok között mára már viszonylag ran-
gosabb ilyen jellegű műtárgy együttest mondhat a magáénak.

Vörös karszalag, 1919
(LDM TGy ltsz. 82.39.1.)
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