A HADTÖRTÉNELMI MÜZEUM 1960. ÉVI SZERZEMÉNYEI
A Hadtörténelmi Múzeum alapvető feladatai közé tartozik,
hogy felkutassa, összegyűjtse és az utókor számára megőrizze,
illetve kiállításai révén a látogatók tömegei elé tárja a hadtör
ténelem tárgyi emlékeit; fegyvereket, zászlókat, egyenruhákat,
kitüntetéseket stb. A múzeum kiállításai természetesen nem
azt jelentik, hogy a hadtörténelem egyes korszakaiból fenn
maradt tárgyi emlékeket mechanikusan egymás mellé helyez
zük, hanem minden esetben arra törekszünk, hogy megfelelő
módon értékeljük a hadtörténelem egyes eseményeit, megvilá
gítsuk az egyes korszakok háborúinak, forradalmi küzdelmei
nek és függetlenségi harcainak jellegét, az azokban résztvett
különböző osztályok magatartását stb. Vagyis a hadtörténelem
tárgyi emlékeit nem választjuk el azoktól a tömegektől, osz
tályoktól, illetve személyektől, akik a tárgyakat használták.
A Hadtörténelmi Múzeum a jelenleg már a 110 000 dara
bot meghaladó gyűjteményét céltudatos anyaggyűjtéssel, évrőlévre jelentős mennyiségű új muzeális tárgyakkal gyarapítja.
A szerzeményezés legáltalánosabb módozatai az adományozás,
vásárlás, a más hazai és külföldi múzeumokkal végrehajtott
csere és az ásatás. Az utóbbi lehetőséget a Hadtörténelmi Mú
zeum mindeddig még alig használta ki, de a jövőben a gyűjte
ménygyarapításnak ezt az útját is járhatóbbá kívánjuk tenni.
örvendetes, h o g y az 1960. évi gyűjteményünk több mint
40 százalékkal felülmúlta a múlt évi gyarapodást, amely (a
könyv-, folyóirat- és fényképanyagot nem számítva) 2180 da
rab volt. Ugyanakkor a szerzeményezés ilyen arányú bővülésé
nek jelentőségét némileg csökkenti az a körülmény, h o g y . a z
új tárgyak egy részének muzeális értéke meglehetősen alacsony.
Az alábbiakban tekintsük át kissé részletesebben a múzeum
egyes gyűjteménycsoportjainak tavalyi gyarapodását, kiemelve
mindenütt a legjelentősebb tárgyakat.
A múzeum úgynevezett emlékanyag gyűjteményébe min
denekelőtt a hadtörténelem egyes konkrét személyeihez fűződő
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emléktárgyak tartoznak, de ide sorolunk be minden olyan t á r 
gyat, amelyek más gyűjteménycsoportokba nem iktathatok be,
pl. képeslapokat, okmányokat stb. Ez a gyűjteménycsoport?
1960-ban 809 darab új tárggyal gyarapodott, amiből 679 darab
tábori és képes levelezőlap volt. E gyűjtemény csoportba tavaly
bekerült új tárgyak közül a legrégibb egy 1836-ból származó
tárgy.
A 48-as szabadságharc emléktárgy anyaga, a szabadság
harc leverése után elítélt és az aradi várbörtönben sínylődött
ismeretlen honvédtisztek faragványaival bővült.
Az emlékanyag gyűjtemény új szerzeményeinek jelentős
része az első világháborúból származik: tüzérségi és gyalogsági
lőszerből készített különböző dísztárgyak, hamutartók, iratnehe
zék, illetményjegyzékek, tábori lapok stb. Értékesebb darab
ezek közül S ibrik Györgynek 1915. májustól decemberig írt
harctéri naplója, valamint Mancabelli Giuseppe-nek, az oszt
rák—magyar csapatok fogságába esett olasz tüzérnek 22 369.
számú személyazonossági igazolványa (Libretto Personale).
A Hadtörténelmi Múzeum gyűjtő tevékenységének első
rendű szempontja, hogy felkutassa és összegyűjtse a szovjet
hatalom kivívásában és megvédésében résztvett magyar inter
nacionalista harcosoknak, az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság
Vörös Hadserege katonáinak, a spanyol polgárháború magyar
önkénteseinek és a második világháború magyar partizánjai
nak, antifasiszta harcosainak emléktárgyait. A Horthy-fasizmus
éveiben az ilyen jellegű tárgyak gyűjtése természetesen nem
folyt, sőt súlyos megtorlás várt azokra, akik e küzdelmek e m 
léktárgyait rejtegették. Az ilyen jellegű tárgyakkal 1960-ban
elég szép számmal bővült a múzeum gyűjteménye. Az 1959ben elhunyt Varga Gyula András altábornagy elvtárs, az egy
kori magyar internacionalista hagyatékából került hozzánk egy
ötágú csillag alakú sarló-kalapácsos jelvény, amelyet a fehér
gárdisták és külföldi intervenciósok elleni harcokban az egyen
ruháján viselt. Igen értékes szerzemény az a ,,Vörös katona
kötelezője" (esküje), amelyet Gyulán 1919. április 11-én a
Vörös Hadseregbe való belépéskor írt alá Moldován István.
Roboz Károly elvtárs 1919-es veterán, aki a Vörös Hadsereg
ben műszaki parancsnok volt, 17 darab különböző 1919-es iga
zolványt és okmányt ajánlott fel a múzeumnak.
A második világháború magyar partizánharcainak és a
hazánk felszabadításáért folytatott küzdelemnek anyaga Feny
ves Imre volt franciaországi magyar partizán jelvényével és
karszalagjával, valamint a felszabadító Szovjet Hadsereg pa277

rancsnoksága által 1944-ben kiadott különböző címletű bank
jegyekkel bővült.
A múzeum egyik fontos feladatának tekinti, hogy m e g 
ismertesse látogatóival a baráti országok hadseregének törté
neti fejlődését, életét. Ilyen jellegű anyagok elsősorban a baráti
országok hadtörténelmi múzeumaival folytatott csereakció
eredményeként kerülnek a múzeumba. Legújabbkori emlék
tárgy gyűjteményünkben szép számmal találhatók olyan díszes
kivitelű emléktárgyak, amelyeket a koreai háború idején és az
azt követő években a Koreában működött magyar egészségügyi
csoport tagjai kaptak ajándékba az általuk kezelt sebesült
katonáktól, vagy tömegszervezetektől. A magyar és koreai nép
testvéri barátságát szimbolizáló újabb ilyen tárgyakkal bővült
gyűjteményünk az elmúlt évben is.
Az imperialista gyarmatosítók és csatlósaik ellen vívott
ázsiai nemzeti felszabadító küzdelemnek egy másik hős n é p é 
től, a vietnámi néptől is becses ajándéktárgyak kerültek a
múzeum birtokába. A „Fegyverbarátaink" c. kiállítási terem
egyik tárolójában egy üvegtetejű, sárgára festett fadobozban
látogatóink mindössze csak egy maréknyi rozsdabarna színű
földet láthatnak. De nem akármilyen marék föld ez . . . ! Még
m a is jól emlékszik az egész világ Dien-Bien-Puh-ra, a Viet
námot leigázva tartó francia haderő kulcserődjére, amelyet
hosszú, véres, hősies küzdelem után 1954. május 7-én vettek
be Ho-Si-Minh katonái. Nos, ez a marék föld Dien-Bien-Puh
vérrel áztatott területéről származik. Az erődért folytatott küz
delem egyik epizódját örökíti meg egy művészi kivitelű fa
doboz fedelét díszítő festmény is. E tárgyak; azok közül az
ajándékok közül valók, amelyeket 1959 áprilisában Vietnám
ban járt magyar kormányküldöttség kapott ajándékba a viet
námi néptől.
Tavaly óta a múzeum őrzi azt a 8 darab koszorúszalagot,
amelyek az 1956-os ellenforradalomban mártírhalált halt Szik
lai Sándor vezérőrnagy elvtársnak 1959-ben felavatott emlék
tábláján elhelyezett koszorúkról származnak. Ugyancsak 1960ban adományozta a múzeumnak Nagy Ferenc rendőrőrnagy
elvtárs azt a karszalagot, amelyet a karhatalmi szolgálat köz
ben hősi halált halt Szabó Lajos alezredes elvtárs, volt miskolci
partizán temetésén viseltek egykori partizán bajtársai, a
MOKAN Komité-nak, a Magyarországi Kommunisták Antináci
Komitéjának tagjai. A „MOKAN Komité" feliratú, vörös szegé
lyű fehér karszalag hű mása a miskolci partizánok által 1944—
45-ben viselt karszalagnak.
A múzeum közel 700 darabból álló értékes hadizászló g y ű j 278

t e m é n y e 6 darab új zászlóval növekedett. így többek között a
7. huszárezrednek a XVIII. századból származó kék-fehér színű,
úgynevezett fecskefarkban végződő selyemzászlóját Rák Dezső
adományozta a múzeumnak. E zászló alatt sok vitéz magyar
huszár vérzett a Habsburg-dinasztia érdekeiért a hétéves h á 
ború csataterein.
A Viribus Unitis osztrák—magyar csatahajó egykori szol
gálatvezetőjének, Mayer Károlynak özvegyétől vásároltuk meg
a Viribus Unitis tekintélyes méretű (400X275 cm) főárboc lobo
góját. A piros-fehér-piros színű, vékony gyapjúszövetből k é 
szült lobogót 1918 őszén, a csatahajó elsüllyesztésekor vette
magához Mayer Károly és azt 40 évig a lakásán őrizte.
Dr. Remete Tibor, a koreai magyar orvoscsoport volt
tagja, egy kék-fehér szegélyezésű, vörös selyembrokátból k é 
szült koreai zászlót adományozott, amellyel sebesült koreai
harcosok fejezték ki hálájukat felépülésükért.
Nyomtatvány- és plakátgyűjteményünk 67 darabbal gaz
dagodott. Ezek közül legrégibb egy, a XVII. század végén n a p 
világot látott, Thököly Imre ellen írt latin nyelvű gúnyvers.
Igen értékes darab a Mária Terézia hadseregének hadrendjét
felsoroló, 1743-ból származó nyomtatvány is.
A forradalmi Franciaország elleni és a napóleoni háborúk
korából eredő nyomtatványanyag 18 darabbal gyarapodott.
Ezek többsége osztrák hadijelentés. Igen figyelemre méltó
darab a Bécsben kiadott magyar nyelvű újság, a ,,B. Magyar
Mercurius" 1796. november 15-i száma, amely többek között
Napóleon olaszországi hadműveleteiről közöl tudósításokat.
Tekintélyes 1848/49-es nyomtatványgyűjteményünket gazdagí
totta egy 1848 októberében nyomtatott kiáltvány, amely Bécs
népét felhívja, hogy a forradalom védelmére egyesítse erőit
Magyarországéval. Az új szerzemény egyik legértékesebb
darabja a Kommunisták Magyarországi Pártjának és a Kom
munista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetségének 1930 j ú 
liusában terjesztett illegális röplapja. A röplap felhívja a
Horthy-hadsereg katonáit, hogy egy újabb háború esetén for
dítsák fegyvereiket saját elnyomóik ellen.
Az egyenruházati gyűjtemény tekintélyes mennyiséggel,
70 darabbal növekedett. Az új szerzemény jelentős részét a len
gyel és csehszlovák hadtörténelmi múzeumtól ajándékba kapott
legújabb mintájú egyenruházati tárgyak képezik. Ezek egy
részét a „Fegyverbarátaink" című termünkben m á r kiállí
tottuk.
Varga Gyula András altábornagy elvtárs hagyatékából a
«család több emléktárgyat adományozott a múzeumnak.
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A Budapest felszabadításában a szovjet csapatok oldalán
résztvett Budai ö n k é n t e s Ezred egyik volt tagja, Kalászi
György elvtárs több egyenruházati tárgyat ajánlott fel g y ű j 
teményünk részére. Többek között az ezred tagjai által viselt
karszalagot is, amely talán az egyetlen fennmaradt példány.
A Jelmezkölcsönző Vállalattól csere útján került gyűjte
ményünkbe egy 1914-ből származó osztrák—magyar csuka
szürke tábornoki köpeny. Egy, az 1910-es években készült kö
zös huszártiszti mentéhez és köpenyhez, valamint az első világ
háború idején viselt honvéd tüzértiszti dolmányhoz, zubbony
hoz, pantallóhoz és két pár tüzértiszti csizmához vásárlás útján
jutottunk.
A katonai felszerelési anyagcsoport 1960-as gyarapodása
65 darab. Az új tárgyak zöme az első világháború idejéből szár
mazik; rohamsisakok, jelentő tömbök, orosz tábori kulacs,
osztrák-magyar gyalogsági ásó stb. A tervezési stádiumban
levő középkori magyar hadtörténeti kiállítás szempontjából is
igen jelentős, hogy vásárlás útján több XII—XV. századi sar
kantyúval bővült a gyűjtemény. Említésre méltó szerzemény
még egy porosz mell- és hátvért 1815-ből, valamint a Központi
Hadtáp Anyagjavító Üzemtől kapott 1947. M. lovagló felsze
relés.
Fegyvergyűjteményünk 42 új tárggyal gyarapodott, ebből
9 darab tűzfegyver, 33 darab pedig szálfegyver volt. Az új
fegyveranyagnak kétségkívül a legértékesebb darabja egy
1250 forintért vásárolt XVII. századi 14 mm. űrméretű, kerék
lakatos pisztoly, úgynevezett „puffer". A „puffer" elnevezésű
pisztolytípusra jellemző a cső végén erősen lefelé hajló tusa és a
rajta alkalmazott nagy gomb, amely a hátralökés ellensúlyo
zására szolgált. Ez a tekintélyes 2,80 kg súlyú pisztoly igen
díszes kivitelű, fémrészei külső felületébe emberi, állati és
növényi alakok vannak bevésve, a tusát és az ágyat sárgaréz
és csontberakások díszítik és a tusagomb oroszlánfejben v é g 
ződik. A pisztoly teljes hossza 52 cm.
A szálfegyver gyűjtemény 1960. évi gyarapodására az a
jellemző, hogy az új tárgyaknak egy jelentős része középkori
eredetű. Ez a körülmény azért jelentős a múzeum számára,
mert a felszabadulás előtt a gyűjtés korszakhatára a XVIII.
század eleje volt, s így jelenleg korábbi időből származó a n y a g 
gal alig-alig rendelkezünk. Ugyanakkor látogatóink egyre n ö 
vekvő igénye az egész magyar hadtörténetet felölelő kiállítás,
valamint a fegyverek fejlődésének lehetőleg minél részlete
sebb és teljesebb bemutatása iránt szükségessé teszi, hogy fo
kozott igyekezettel derítsük fel és gyűjtsük össze a magyar
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hadtörténet középkori emlékeit. Ez nem könnyű feladat és az
említett problémát csak részben oldja meg. Gyűjteményünk e
hiányosságának hatékonyabb orvoslását — véleményem sze
rint — elsősorban a más múzeumokkal végrehajtott méltányos
és ésszerű csere útján remélhetjük.
E kis kitérő után — amivel csupán fegyvergyűjteményünk
tavalyi gyarapodásának jelentőségét kívántam jobban meg
világítani — nézzünk meg néhány jelentősebb darabot a szál
fegyver gyűjtemény 1960-as szerzeményeiből. A pálma kétség
kívül azé a XV. századi áttört buzogányfejé, amelyet derék
szögben egymásra hajló vaskarikákból képeztek ki. A vaskari
kákból oldalt kifelé és összeillesztésüknél egy-egy vastüske áll
ki. Ez a formája u t á n csatacsillagnak is nevezett buzogányfej
egy 12,5 cm hosszú, fokozatosan kiszélesedő vasnyakkal volt
a nyélhez erősítve. Az igen ritka buzogányfej átmérője 9,5 cm.
Gyűjteményünkbe került egy, ugyancsak a XV. századból
származó törött pengéjű kard is. Ezt a Duna és Rákospatak
összefolyásától északra fekvő öbölben találták 1959-ben. Meg
vásároltunk egy, a XIV. századból származó csatabárd-fejet
(kiskőrösi lelet) és több, ugyancsak az 1300-as évekre datál
ható, számszeríjakhoz használt nyílhegyet is.
Fegyvertörténeti kiállításunkban kapnak majd helyet az
1960-as gyűjtés legrégibb tárgyai is, egy paleolit-kori lándzsa
hegy, több neolit-kori nyílhegy, valamint egy bronzfokos és
egy bronz lándzsahegy. Valamennyi budapesti lelet.
A bélyegző anyagcsoport mindössze 5 darabbal gyarapo
dott ugyan, de ezek között van az 1960-as új szerzemény egyik
legbecsesebb tárgya, a miskolci partizáncsoportnak sárgarézből
készült MOK AN Komité feliratú bélyegzője is, amely a közel
jövőben átrendezésre és kibővítésre kerülő felszabadulási k i 
állítás partizán emlékei között kap majd helyet.
A kitüntetés, érem, plakett és jelvénygyűjteménybe 31 új
tárgy került. Az Elnöki Tanács Titkárságától, illetve a Hon
védelmi Minisztérium illetékes szervétől sikerült megkapnunk
több olyan, népköztársaságunkban jelenleg is adományozásra
kerülő érdemrend és emlékérem egy-egy példányát, amelyek
gyűjteményünkből eddig hiányoztak. Ugyancsak a gyűjtemény
kiegészítése végett megvásároltunk néhány, az első és második
világháború idején használatos kitüntetést is. A Csehszlovák
Néphadsereg Múzeumának ajándékaként került gyűjtemé
nyünkbe a „Csehszlovák Köztársaság Hősének Arany csillaga"
elnevezésű érdemrend.
1960-ban volt a százéves évfordulója annak, hogy az olasz
népnek Olaszország egyesítéséért és függetlenségéért folytatott
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Risorgimento (megújhodás)-mozgalma diadalmaskodott. Ehhez
jelentős támogatást nyújtott az olasz népnek a magyar nép
is; az olaszországi Kossuth-emigráció a 48-as szabadságharc
honvédéiből és tisztjeiből légiót szervezett az olasz független
ségi" harc támogatására. A legendás hírű Garibaldi vörös ingesei között harcoló Türr István, Tüköry Lajos és mások a két
nép közös hőseivé váltak. A centenárium megünneplésére
tavaly Magyar Risorgimento Emlékbizottság alakult. A bizott
ság ünnepségeket és kiállítást rendezett és emlékplakettet is
adott ki. A bronz plakett egyik példánya gyűjteményünkbe
került. A plakett előlapján Kossuth és Garibaldi arcképe lát
ható, körirata: „Magyar Risorgimento ._Emlékbizottság —
Kossuth—Garibaldi". Hátlapjára háromlábú, égő kandelláber
van bevésve 1860 és 1960-as évszámok közé, körirata pedig:
„IN MEMORIA DEGLI ERŐI CADUTI PER Ľ U N I T A E
L'INDIPENDENZA DEL POPOLO ITALIANO". A szöveg ma
gyar fordítása: ,,Az olasz nép egységéért és függetlenségéért
elesett hősök emlékére."
A festmény és grafikai gyűjtemény 1960-as növekedése 269
darab volt. Ebből olaj- és vízfestmény, valamint pasztell kép
29 darab, a többi ceruzarajz, réz- és acélmetszet, kőnyomat,
színes reprodukció, nyomat és mélynyomat. Az olajfestmények
közül inkább történelmi jelentőségénél, mint művészi értéké
nél fogva kiemelkedik Medve Imrének az 1849. április 14-i
nagysalloi ütközetet ábrázoló festménye. Az 1851-ben készült
122X91 cm nagyságú kép előterében a honvédcsapatokat ve
zénylő magyar tábornokok láthatók lóháton, továbbá eldobált
osztrák fegyverek, szétlőtt császári ágyúk és egy sebesült hon
véd. A kép hátterében vörössipkás honvédek és huszárok roha
mozzák a császáriakat. A rohamozókat részben beburkolja a
csatatér felett gomolygó füst. A meglehetősen jó színérzékről
tanúskodó festmény alakjai — különösen az előtérben láthatók
— erősen elrajzoltak, egyik-másik szinte torznak hat és ki
ütköznek a festő perspektivikus látásmódjának gyengéi is.
Általában az egész képből bizonyos primitívség ütközik ki,
mindamellett mégis igen jelentős a múzeum számára, mert
éppen az 1849-es tavaszi hadjárat csatáiról tavalyig egyetlen
egy festménnyel sem rendelkeztünk.
1919-es kiállításunk számára festettettük meg Landler
Jenőnek, a Vörös Hadsereg parancsnokának arcképét.
A vízfestmények és pasztellképek közül kiemelkedik An
toine J e a n Gross párizsi művésznek I. Sándor orosz cárról a
XIX. század elején készített portréja, valamint Garay Ákos
nak „Huszárok" című pasztellképe, amely 1910 körül készült.
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A grafikai anyag legjelentősebb darabjai: Tyroler 1848b a n készített rézmetszete Kossuthról és Batthyányról, Kaiser
Sándornak Péterváradról készített kőnyomata, valamint A.
Rohn „Zrínyi esküje" c. kőnyomata 1860-ból. A Csehszlovák
Néphadsereg Múzeuma 21 darab a Csehszlovák Néphadsereg
gel kapcsolatos színes reprodukciót, kőnyomatot és litográfiát
ajándékozott múzeumunknak.
Szoborgyűjteményünk 4 darabbal gyarapodott. A Román
Néphadsereg Központi Múzeumának ajándékaként
került
gyűjteményünkbe V. Barabás és V. Sulschi alkotása: Eftimie
Croitonu román katonának, a Román Népköztársaság Hősének
.gipszszobra. Croitonu 1944-ben részt vett a magyarországi fel
szabadító harcokban és Tiszalöknél egy elsodródott aknát ön
maga feláldozásával tett hatástalanná.
Megvásároltuk a Budavár 1849-es ostromában hősi halált
halt honvédek emlékére a Várban 1893-ban felállított honvéd
szobor kicsinyített mását is. (Az eredeti jelenleg is ott áll a
Várban a Dísz téren.) A carrarai márványalapzaton álló 54 cm
magas bronzszobor Zala György szobrászművész alkotása.
A müszergyűjteménybe 17 új darab került. Ezek zöme a
második világháborúból származó látcső, távmérő és célzó
készülék.
*
A közelmúltban létrehozott modell- és makettgyűjtemény
csoport, amely eredetileg csupán néhány restaurált első világ
háborús hadihajó- és repülőgép-modellből, valamint 2—3 újabb
készítésű vármakettből állt, tavaly vásárlás útján számottevő
mennyiséggel, 800 darabbal bővült.
A modell, makett végeredményben nem muzeális tárgy, de
rendkívül érdekes, szemléltető és tegyük hozzá, nélkülözhetet
len anyaga a. modern felfogásban rendezett kiállításoknak. Sok
esetben csak az írásos források, vagy rajzok után készített
rekonstrukciós modell alapján tárhatók a látogatók elé a múlt
egyes tárgyai, emlékei, máskor az anyagi lehetőségek korlátai,
vagy éppen az eredeti tárgy rendkívüli méretei (pl. csatahajó)
teszik szükségszerűvé modell alkalmazását. Az 1960-as évi új
modellanyag több, az első és második világháborúban használt
repülőgép, csatahajó, katonai gépjármű mellett, a legmodernebb
rakétafegyverek kicsinyített mását is tartalmazza. Mind a
katonai egyenruházat és felszerelés, mind a harcmód szemlél
tető bemutatása szempontjából jelentősek az úgynevezett cin
figurák vagy ólomkatonák. Tavaly például több száz színes
cinfigurával gyarapítottuk modellgyűjteményünket.
A múzeum fény képarchívuma 1823 darab új fényképpel
növekedett. Az új anyagból kiemelkedik az a 85 darabból álló,
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a Dorog felszabadításáért vívott harcokban résztvett szovjet
katonákról készített portrésorozat, amelyet a Dorogi Múzeum
adott át. A baráti néphadseregek fejlődését, életét bemutató
fényképanyagunk nagyszámú csehszlovák, román és vietnámi
fényképpel bővült. Az új fényképanyag tekintélyes része az
első és második világháborúból származik. Említésre méltó az
a. három fénykép, amelyek 1943. július 25-én a Mussolini buká
sát ünneplő római tömegeket ábrázolják. A „Néphadsereg" szer
kesztősége a lap részére néphadseregünk életéről készített fel
vételek negatív anyagát, kb. 40 000 darab filmkockát adott át
gyűjteményünk részére.
A múzeum könyvtára 1960-ban 1315 kötet könyvvel és
17 évfolyam különböző folyóirattal gyarapodott. Az új köny
vek közül csak egy, muzeális szempontból is igen érdekes és
ritka könyvet emelek ki; IT. Rákóczi Ferencről és a szabadság
harcról 1707-ben Párizsban: „HISTOIRE DU PRINCE RAGOTZI, OV LA CUERRE DES MECONTENTS SOUS SON
COMMANDEMENT" címen megjelent művet, amelyet a R á 
kóczi-szabadságharcot bemutató kiállításunkban fogunk el
helyezni.
Az 1960-as „új szerzemény, a vázlatos áttekintése nyomán
is levonhatjuk azt a következtetést, hogy a Hadtörténelmi Mú
zeum tavalyi gyűjtőmunkája általában eredményes volt. E
gyűjtőmunka eredményeként 2180 darab, eddig zömmel m a 
gánszemélyek által őrzött muzeális tárgy került méltó és biz
tonságos megőrzési helyére, és ezzel egyben közkinccsé is vált.
Űj szerzeményünk egyes darabjai — amint arra több esetben
is rámutattam — már jelenleg is helyet kaptak kiállításaink
ban, nagyrészüket pedig a múzeum kiállításainak további át
rendezése és kibővítése során ismerhetik meg látogatóink.
Végezetül a múzeum gyűjtőtevékenységének két hiányos
ságára kívánok rámutatni. Az egyik hiányosság az, hogy a
gyűjtőmunka nem elég aktív, sőt megfordítva, inkább passzív
nak, mint aktívnak mondható. A múzeum munkatársainak
viszonylag sokrétű lekötöttségét és az anyagi lehetőségek kor
látait figyelembe véve sem állíthatjuk, hogy az országban még
bizonyára nagy számban fellelhető hadtörténeti vonatkozású
muzeális tárgy felkutatása és összegyűjtése végett teljes m é r 
tékben kihasználtuk volna a kínálkozó lehetőségeket.
A másik hiányosság — amire éppen az 1960-as új szerze
mény kiértékelése is fényt vet — az, hogy az utóbbi években
viszonylag igen kevés olyan tárgy került a gyűjteményünkbe,
amelyek a Magyar Néphadsereg történetét, fejlődését lennének
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hivatva dokumentálni a jövő, de a jelen számára is. Lássunk
ezzel kapcsolatban egy igen jellemző példát:
A Honvéd Kossuth Akadémia első tisztiavatására több
száz példányban adtak ki díszes külsejű meghívókat. Akkori
ban, 1948-ban bizonyára könnyen lehetett volna szerezni ezek
ből akár egy tucatot is . . . Mégis az történt, hogy az azóta el
telt 12 év alatt egyetlen ilyen meghívó sem került a múzeum
ba és csak 1961-ben sikerült — adományozás útján! — meg
szereznünk egy példányt.
Ez utóbb felvetett problémát csak a múzeum munkatársai
— bármennyire igyekezzenek is a jövőben — önmaguk nyil
ván nem oldhatják meg. Ehhez szükséges, hogy a parancsno
kok és elsősorban a párt és politikai apparátus kellő figyelmet
fordítson a csapathagyományok ápolására, a csapatemlékek
összegyűjtésére és megőrzésére. A Hadtörténelmi Múzeumnak
pedig az a feladata, hogy egyrészt különböző formákban t u d a 
tosítsa néphadseregünkben a csapatemlékek gyűjtésének m u 
zeális jelentőségét, ahhoz mindenekelőtt a csapatmúzeumok
létrehozásához segítséget nyújtson; másrészt hogy a csapat
múzeumok patronálása, azok anyagának nyilvántartása révén
rendszeresen és tervszerűen gyarapítsa a központi gyűjteményt.
Kerekes
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