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"Szül<séges, hog a kapitán hagljon népet, amely har-
con Hvül óIljon, . .. a had segítségére"

Zrínyi: Wtéz hadnagl

Zimonyi Isuón|

Az 1100 éves történelmünket ürneplő millecentenáris év rendezvé-

nyeihez szorosan kapcsolódó állandó kiállítás megvalósulásának voltak
tanúi, akik 1996. decembbebr O2-árl az -ellá:űk napja'központi rendez-
vénye keretében az "Ellátók szakgrűjteménye" avatásán vettek részt.

A MH Hadtápcsoportfőnök§ég azt élozía meg, hogy a maryar ha-

dak több évszázados harcaihoz elválaszthatatlanul kapcsolódó elláó te-

vékenységét reprezentáló korabeli rtlikviák muzeális eszközökkel való
kiáltíüásával mutássa be a gyűjteményben résztvevó hét szolgálati ág

átfogó történetét, állítson emléket az ellátóknak.

A kiátlítás anyagának alapját képezték volt Hadtáp KiképzőKőz,
pont szakkabinettjének gyűjtemény e, az e|láíó szo|gálatok intézetei, rak-
iárak, javító bázisok, égészségügyi intézetek megórzött tárryai, budapesti

hadtáp nyugdíjas klub tagjainak adományai. Mindezeket egészítette ki a
Ilndtörténeti Múzeum műtár$lállománya. A gyújtómunka, a kiállítás he-

lyiségeinek felújítása, a relikviák állagmegóvása, restaurálása során meg-

hatáiozó szerepet töltöttek be a MlI EIlátó KözPontob a MH Fenntartási
Főigazgatóság valatnint a MH Közlekedési és Szállítási Főigazgatósóg

A szakgyűjtemény méltó helyet kapott a MH Ruházati Ellátó Köz-
pont immár 90 éve megépült, történelmi légkórt sugárzó műemlék ob-

l Dí.zimonyi I§tván nyá.ez,redes, a hadtudomány kándidátusa, tudományos fómunkatárs
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jektumban, ahonnan többek között két világháború magyar katonáit öl-
töztették, szerelték fel.

Az állandó kiállítás a MH Anyagi-technikai Főcsoportíőnökség tá-
mogatásával valósult meg.2

A gijtemény felépítésében követi az ellátás történelmileg kialakult
strukhinijót, az á4űzatok korok szeinti fejlődését a kezdetektől napjainkig.

A magyarnép, miután a Kárpálmedencében hazára lelt, történelme
során sokszor kényszerült szabadságát fegyverrel védelmezni. A minden-
kori vezetés szervezte a hadrakelt seregeket és gondoskodott ellátásuk-
ról.

A honfogla|ó magyar seregek létszámviszonyaira a korabeli utazók
írásaiból tájékozódhatunk - Ibn Ruszta és Gardizi feljegyzései szerint a
magyar vezér 2O 000, azaz két "tömény" lovassal vonult hadba. Ez az
egyetlen számszerű adat a 9. és 10. századra vonatkozóan, melyből kér
ségtelenül következtethetünk a harcok vezetésén belül az ellátási tevé-
kenységbizonyos szeíyezettségéíe. mely nélkül aligha lettek volna képe-
sek a több ezer kilométeres vándorlással járó harcok eredményes meg-
vívására. A magnr kalonai ellátást tehát ettől az időtól eredeztethetjük

A honfoglalás időszakában a sereg ellátását a különféle társadalmi,
katonai egységek vezetői: nemzetségfók, törxfók, késóbb a második fe-
jedelem, a gula irányította,

A nomád lovashadsereg fegyvere a zíj, a kopja és a szablya volt, szem-
léltetik a kiállított tárgyak. Számtalan lelet igazolja, hogy a magyaroknak
nagy mesterségbeli tudással rendelkező kovácsai, fegyverművesei, nyer-
gesei, íjasai, ötvösei, szíjgyártói voltak.

2 A kiáíítás létrejötté! se8ítette a MH Humánszolgálaü c§oportfótrök§é8 pályázatáí me8nyeri
pénzü8yi rámo8atás.
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"A hadjdratokban a vadhúst és a halat száitús, fiistölés útján tarta-
lékolták" Ma]dmáshol: a hadbavonulás során 'hagr, cs apat kanca és tehén
követte őket, ieszint upnelal és tejivás végett" nőndji Balcs Leó3 a ma-
gyarokról, Ugyanakkor támaszkodtak a felvonulási terület élelmi-
szerkészleteire, lehetőségeire. Mindezekkel szilárdan megalapozták a
hadjárat élelmezését.

Ez időben kifejeze tt katonai ruházatról nem lehet beszélni. Harcban
is az általában viselt ruházatot hordták, melyek néhany változatát akiál-
lított rekonstruált öltözetek mutatják. Fejúket általában heryes bőr-,
vagy nemez kucsma védte. A felsőruházat jellegzetes darabja a köntós,
vagy kantus volt, melyet keskeny bőröv fogott össze, rajta kiilönbözó sze-
relékekkel: tarsoly, bőrtegez vagy puzdra, a szablya, stb.

Á száIlítás egytdős a hadüseléssel, ma is az ellátás nélkülözhetetlen
eleme, A hadbavonuló sereget a legszülségesebb tartalék készleteket
szállító málhás állatok, szekerek követték, első lépcsőjük 1500-3000 lé-
pésre, rajtuk a tartalók nyílvessákkel, kopjákkal stb., szemléltetik a tab-
lók.

Minden harcos éítetí a sebek góglitásához, a testbe fúródott nyíl-
hegy eltávolításához. A további kezele-st a sámdnok végezték, akik egy-
személyben papok, jósok, tanítókvoltak. A beszakított koponyából eltá-
volították a csontszilánkokat és a nagyobb nyílásokat ezüstlemezzel fed-
ték. Tanúsítják ezt a honfoglalás koii temet3kben talált leletek.a

A mas/ar történelem 11.-13. századában a királyi és nagybirtokosi
udvarokban szolgáló hivatásos katonák, valamint háború esetén a had-
rakelt sereg eltartásáról és felszereléséról uraik közvetlenül és termé-
szetben gondoskodtak, éppen úgy, mint korábban a nemzetség- és törz§-

fők,

Az lrpádkor kéziferyvereinek egye§ fajtái (szablyák, buzogányok,
harci bárdok, baltá§ stb.) a ütrinekben a korabeli ruhák mellett kaptak

3 P. A Ix, században élt bizánci császár fómüvében a Taliizában,

4 Az ásatásokról kiállított dokumentumok,

239



helyet. A harcosok öltözete továbbra is megegyezó volt a lakosságéval,
mely azonban szoknyaszerű formájával és élénk színeivel uryancsak kü-
lönbözött a honfoglalás korához képest.

Az élelem ellátás ebben a korban alapvetően természetben történt,
uryanakkor a zsoldos katonáskodással már megjelent annakpénzbeniLj-
fizetése. A had,iáratok és várak védelmének szervezésében egyre na-
gyobb szerepet kapott az ellátásban az élelem készletek felhalmozása.
Az elfoglalt területeken a harácsolás mellett a helyszíni beszerzés során
bár korlátozott mértékben, már pénzt is használtak.

. A szállításokat a hadnépen belül elkülönült "szeklrészek" végezték.
Uthálózatról ezidőben még alig lehetett beszélni, a római korból meg-
maradottakon kívül, inkább csak kitaposott ösvényekől.

A sebesültek ellótásának helyeívé mindinkább a szekértáborok vál-
tak, ahol borbélyok és asszonyok tevékenykedtek.

A 1,4,-15. század katonai ellátásában változások következtek be a
kor társadalmi-gazdasági-technikai fejlődése nyomán, Városi mesterség-
gé vált a lőfegwerek gtártása, az áglúöntés mellett kialakult a puskamű-
vesség, a vas-, ólom- és kőgolyó, apvskapor ipai méretű gyártása. Atfu-
lók szemléltetik a korabeli kézifegyvereket (pisztolyok, elöltöltős pus-
kák, gránátok, stb.). A fegliver- és lőszerüzemek már városi á állami meg-
rendelésre dolgoztak, így például Mátyás király 1464. június 27-én ke|í
rendeletében Szeben városát utasította, ho§I lőpor- és ágyúkészítéssel
éjjel-nappal foglalkozzanak. Mátyás uryanakkor állami szinten is megin-
dította a fegyvergyártá§t, amikor 1487-ben Felhévfum víizelhajtott kala-
pácsoló múhelyt épített. Ezidóből számítjuk a magnr hadiipar megjele-
nését.

Máty.ás korát reprezentálja a kiállított"feketesere§' tuhája, mellén a
hollós címerrel, mely viselet bár inkább feltevéseken alapul, mégis kalo-
nai egtenruházat kialakulásának irányába mutat.

Uryancsak érdekessége a 5nijteménynek at4. század divatjára utaló
sarok nélküli csórős lábbeli. A cipó orrát rendkívül hosszúra készítették,
melyet bőr- és textilhulladékkal merevítettek. A rendfokozati jelzes és
egyenruha hiányrában, hogy az ellenfelek harcban megkülönböztethes-
ség eg5nnást, csapatjelet, többnfre színes v áILizalagot viseltek
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A 14-75. században a mai értelemb envetL orvosi eIIátásróI még nem
lehetett beszélni, bár a városokban már működtek kis számban orvosok.
A háborús sebesülteket továbbra is tudományos ismeretekkel nem ren-
delkező személyek (vándor sebészek, borbélyok, fürdősök) látták el. A
háborús sérüléseknél sokkal nagyobb veszteséget okoztak a járványok
(pestis, vérhas, lepra, stb.), melyekkel szemben teljesen tehetetlenekvol-
tak. 1439-ben Szalánkemennél, Albert király seregében 24000-en estek
vérhasjárvány áldozatául, köztük maga a király is.

A mohácsi vész után másfél-évszázados török hódoltság idejét a tö-
rök és a Habsburg uralom elleni harc töltótte ki.

Bocskai seregében - pénz hiján - nindaddig amíg a katona a harcban
nem tudott magának feryvert szerezni, otthonról hozott baltával, kaszá-
val harcolt. A szabadságharc hadserege a győztes hadjáratok alkalmával
jutott jelentős fegyverzethez. Nem volt jobb a helyzet kezdetben a Rá-
kóczi szabadságharc alatt sem. A fegyverszerzés forrása eleinte a meghó-
dított városok készletei voltak. Később a vármegyékt őlún. "fegverpmzt"
szedett. l-ényegesen csak Felső-Magyarország elfoglalása után javult a
helyzet, támaszkodhatott annak fejlett iparaira. Puskákat a szepességi
bányvárosokban és a kassai hadszergyárban készítették. A kardokat
Rozsnyón, Csetneken és Torockón verték. Aryúkat a besztercebányai,
dobsinai és a szepességi hadszer5lárakban öntöttéh A lőszert azűn."ar-
mame ntáiumokb a n" tát olták, melyet aZ " armamentáius ok" vezettek.

A tárlók korabeli fegyverei: szablya, buzogány, tőr, pisztoly, az elöl-
töltós, kanócos gyújtószerkezettel ellátott szuronyos puska, melynek tűz-
gyorsasága 1-2 lövés volt percenként.

Ezidőben találkozunk a hadak ellátásában azzal, hogy különbséget
tettek béke és háborús élelemjárandóság között, továbbá, hogy a hadjá-
ratok idején táboi sütőkemencéket is működtettek, ahol 2 nap alatt ké-
pesek voltak a hadsereg 3 napi kenyérszülségletét kisütni.

Rdkóczi sercgében a ruházati ellátást a ruházati hadbiztosok szer-
vezték Az éves "mustrák" szemlék alapján utalták ki az ezredeknek a
posztót és kellékeket, melyet a városi szabókkal dolgoztattak fel. Even-
i<ént a katonáknak két pái csizma, két fehér ruha éi egl süveg járts. A

5 A dollnán},t é§ nadrágot 2 é!Ye, a köPen!1 3 évre kapták. (A Regulamentum elóírá§ai alapján)
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korrajellemzően zsinórokkal gazdagon díszített ruhában látható egy ku-
.nrczvitéz,

A 1ó. és 17. században miként a hadseregek, éppúgy a szállító szer-
vezetek is csak a háborúk alkalmával alakultak meg, A lőszer-, élelem-
és málhakocsik a kocsimesterek felügyelete alatt álltak. A fogatok bizto-
sítására egyrészt avármegyéket köt elezték, másrészt bérfuvarosokat vet-
tek igénybe.

A uóIlítóoszlopok sokszor mérhetetkn felduzzadása már akadályozta
a sereg mozgékonyságál. A szállítóoszlopot gyalogos- vagy lovasosztaggal
biztosították.

A kurucz seregek egészségtigi elMtásának megszervezésére mindj árt
a szabadságharc kezdetétől nagy gondot fordított 11, Rákóczi Ferenc. Az
ezredeknél 2-3 borbélyt szervezet t, melyeket az ezredpénztárból kellett
fizetni. A sebesültek további ellátására a megyei ispotályokat kötelezte,
ahol szakképzett orvosok gyógyítottak. 1705-ben már sor került néhány
" hadiispotáIy" (hadikórház) feállítására: Kassán, Besztercebán}án, Deb-
recenben és Pápán. A lábadozó sebesültek számára "curatóiumot" (gó-
gyüdülőt) állított fel Rimaszombaton és Sztubnya-fürdőn, ezek állami
költségen működtek. Az egészségüryi ellátás felépítését az egyes had-
múveletek során a kiállított tablók szemléltetik.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hadseregének ellátása
mindjárt az első napokban óriási erófeszítéseket követelt a megalakul
kormánytól, Afe gwerzÉt fedezésére a kormány haladéktalanul igénybe-
veíte a Cs.kir. hadszenárban lévő fegyvereket, megindították a külfoldi
beszerzéseket, melynek elzáródása csak fokozta a hazai hadiipar gyors
megszervezését. Először az országban előtalált mintegy 30000 puskátja-
vították meg, novembertől kezdve pedig napi 1200 újat gyártottak.

A feg;ruerellátásban kiemelkedó teljesítményt nyujto tt Gábor Áron
erdélyi öntőmester, aki pár hónap alatt '70 ágl.őt gyártott. A hadiipar
gyors felfejlődését mutatta, hogy 1949-ben már lőszertartalékkal is ren-
delkeztek. A nagyváradi"Iőszer fóraktár parancsnol<sát' látta el a fiók-, a
tábor- és hadtest lőszertárakat.

A vitinek kézifegverei, pusl<tílg szúró-, vágófegverek adnak képet a
sz ab a ds á gha r c f e gu e r e iről.
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A hadsereg élelm ezéséhez szikséges termények és vágóállatok be-
szerzését polgári kormánybiztosok végezték, akiktől a hadtestek, had-
osztályok vették át azokaí. A katonák élelem ellátásában csak kenyeret
biztosítottak központilag, az ételek elkészítése csapatoknál íöííéní aZ

éIelmező tisztek irányításával.

A ruházati ellátást az Országos Ruházati Bizotímány szervezte, az
ország egyes körzeteiben működő fiók-bizottmányokkal. A ruházati el-
látás alapját a cs.kir. hadsereg raktáraiban elótalált készletek lefoglalá-
sával biztosították. A szövetek feldolgzására " kiké s zítményi bizott s ú4ot"
állítottak fel. A szabadságharcos katonáköltözetének cikkei voltak: akö-
peny, mente, atilla, nadrág, csákó, sapka, hátbőrönd (borjú).

A hadseregszervezés terén és ezen belül az ellátásban az idő és a
szűkös anyagi-pénzügyi körülmények szorításában a csapatok fe}öltözte-
tése terén nehézségbe ütközött az egységes megjelenés biztosítása, első-
sorban a ruházat színe vonatkozásában,

Az általánosan elfogadott barna posztó hiányára a Honvédelmi Bi-
zottmány egyik rendelete is rámut atott: "Az újon alalatló honvéd zászló-
aljak ruhdzatának rögtóni kiállítása miatt nem lévén elegendő szabályszeni
bama posztó: a honvédek atillái, s egÉb ruha nemei, mds színú posztóból
is rendeltettek készíttetni..." (Pest, november 6. 1848.),

" Üvegezett szekrényben látható, hog a császái csapatokfrakk és rövid
dolmány viseletével szemben a honvédek hosszú bama atillát, szürke kö-
penyt, tovúbbá ldbrafeszülő zsinóros kék nadrógot viseltelg fejükön nemzeti
színű s a pkarózs á s c s ákóv a l-"

A szabadságharcos sereg gyors felállása közepette ugyanakkor tar-
kította a honvédek öltözetét az osztrákoktól örökölt ruházat. Igy előfor-
dult, hogy ugyanabban az ezredben eglmás mellett harcokak fekete-sárga
szinóros dolmányban és piros-zsinóros zekében.

A tábori raktárak anyaga|t a hadtest szekerészet szállítoííd külön sze-
kerészparancsnokág alatt. Hatalmas teljesítmén},t nyijtott a szállítás,
amikor 1949. első napjaiban Pestról ki kellett üríteni a hadikészleteket
és hivatalokat, majd a csapatok gyors előrenyomulása következtében
végrehajtani a Tiszántúlról a Pestre való üsszaköltóztetést, végül ráhá-
rult a készletek júliusban Szegedról Aradra való kimenekítése.
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A magyar honvédségegészségüge 1848 decemberében különült el a
polgáritól. 1849 tavaszától már minden hadtestnek volt egészségüs/i fő-
nöke, akik irányították a zászlőaljak csapatorvosait. A zászlóaljaknál,
osztályoknál eg]-egy főorvost és kettő-kettő alorvost rendszere§ítettek.
A sebesültek a csapatoktól ideiglenes táboi kórházakba kerültel1 abon-
nan a rendezó főorvos irányításával szállították tovább az állandó tábori
kórházakba.

Az 1848-49-es szabadságharc vezetése rendkívüli kórülmények kö-
zött eredmónyesen biztosította a hadsereg minden oldalú ellátását, tel-
jesítménye a katonai ellátás legszebb példái közé sorolható.

A huszadik század elején a hadművészet és haditechnika t'ejlődésé-
nek eredményeképpen jelentősen megváltoztak a háborúk méretei, ez-
zel egyitt anyagszükségletei, addig nem tapasztalt terjedelemben megnö-
vekedtek az ellátás feladatai, A hagyományos fegyverzeti, élelem és ru-
házatiellátás rnellett új anyagféleségek megjelenése következett be, mint
műszaki-, híradó-, gépjármú, repülő-, vegyi, üzem- és más anyagfólesé-
gek.

1867-ben kialakult a dualista államszetvezet, amelynek sajátossága
volt a kozö kül-, had- és az ezek működését biztosító pénzüg5,rninisztórium,
A közös hadsereg mellett létrejötl a maglar királyi honvédség is.

Mindezek meghatározták a katonai ellátás rendszerét, működését a
Monarchia milliós hadseregén belül. Elkiilönült maryarellátási rendszerről
nem beszélhetünk, csakis az osztrók-mag)ar haderó ellátó szolgálatáról,
amit a szakgyűjteményben látható anyagok, dokumentumok is tükröz-
nek. A honvédség fegyverzete és felszerelése teljesen azonos volt a Mo-
narchia hadseregével, csupán a ruházat egyes jegyei fejezték ki a nemzeti
hovatartozást, a zubbony zsinórzata, az aíillaviselet utal a honvédségre.
19091ől a színes ruhát lényegében változatlan formában a csukaszürke
váltotta fel. 1916_tól a hadiruházatot a tábori szürke váltotta fel, A kész-
letek átfestésére Miskolcon ruhafestő intézetet !éLesítettek.

A hadsereg a hadműveletek kezdetén majdnem klrázó|ag az után-
szállításokból élt. A hátországból az élelern típusvonatokon érkezett a
Monarchia nagyobb élelmezőraktáraiból, mint Bécs, Brünn, Királyhida,
Budapest (Lehel u.), Temesvár, mutatják a korabeli térképek. A háború
a vártnál hosszabb elhúzódása, a készletek nag}.ínérvű csókkenése azon-
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ban mindinkább a megszállt területek készleteinek kihasználására ösztö-
nözte a hadvezetést.

Szdmos korabeli tárgt, fénykép és rajz dokumentálja az élelmezés
re ndsz e rét, működé s é t.

Telepített állapotban szemlélhetik a látogatók az 1909-ben rend-
szeresített fakerekú fogatolt mozgókonyhát, a korabeli főzőütöt és fő-
zőIádákat. Láthatí az 1901. mintájú ugyancsak lóvontatású tábori sütö-
de, mely az 1818. miatáj(l"Peyer" féle hordozható elemes tábori §ütödét
váltotta fel. Mindezeket egészíti ki aZ egyidős tábori vágóhíd készlet lát-
ványa.

A Monarchia milliós hadserege napi többezer tonnás anyagszükség-
letének forrása meghatározóan a hátország volt, melylek utánszállítása
nagy feladatot jelentett. A hárország és a front köZött a §Zállítás a xx.
század eleién kiépült vasúthálózatra támaszkodott. A vasúti végállo-
másokról a szállítás főeszköze a fogatolt jármű volt (kocsi, társzekér, ta-
liga), melynek különböző típusait a tablók ábrázoljúk. Az eredeti málha-
nyergek (1895. és 1915. mintájúak) a málhásállatok felszerelését szem-
léltetik. Ugyanakkor nem nélkülözhették a kutyák vontatta kiskocsikat,
szánokat sem a keskeny hegyi ösvényeken.

Egre na5lobb számban jelentek m ega szállításban a gépkocsk Míg a
háború elején összesen 48, avége íe|é már 230 tehergépkocsi oszloppal
rendelkeztek,

A kornak megfeleló életszerűen berendezett zászlóalj-segélyhely
látványa tárul a látogatók elé, Egyedi darabja a gpijteménynek ery 1916-
ból származó lóvontatású tábori fertőtlenító koc§i. A nagyszámú egyidős
orvosi műszerek, az 1905-ös tábori fogorvosi fúróállvány mutat az orvclsi
ellátás színvonalára. A sebesúltek ellátásának és kiürítáének rendszere
elveiben ma sem sokat változtak.

A II. világháboruban az ellátást a ma§/ar és a német vezetés által
kótött megállapodásnak megfelelően - speciális lőszer- és anyagellátáson
kívül - beleértve az élelmet is a németek biztosították. A magyar hadiipar
által gyártott fes,,verek különbözó okokból (licenc, stb.) elmaradtak a kor
színvonalától, különösen érezhető volt a harckocsik és páncélelhárító
eszközök terén.
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Ez utóbbiakkal való ellátást a németek kapacitás hiányában nem,
vagy csak jelentéktelen mértékben tudták teljesíteni.

A német élelmezési normában szereplő cikkek nem tették lehetővé
a maglar ízlésnek megfelelő főzést. Agondot enyhítő un. magyaros pótlék
(szalonna, paprika, pálinka) pedig gyakran nag, késá§el érkezett meg. Az
élelem ellátás technikai eszközei (mozgókonyhák, íőzőládák, tábori sü-
tödék, stb.) az I. világháborúban használtak voltak. Csupán annyibankor-
szerűsítették azokat, hogy a kerekes eszközöket a gépesített alakulatok-
nál gépkocsi vontatásra tetiék alkalmassá (gumikerekek).

Az elvonulók ruházata összességében hasonlított az I. világháborús
öltözethez, Változást jelentett azonban a szín, amely tábori barnára vál-
tozott, a gyalogsági nadrág helyébe a pantalló lépett, melynek szfuait a

bakancs felett bőr bokakötő fogta össze. Aposztó ruházat nyáronnagyon
meleg volt, télen nem nyújtott védelmet a zord hideg ellen még a téli
óvócikkeknél (bőrmellény, melegalsó, bőrkucsma) sem. A bakancsok nem
állták ki a próbát a vizes, havas időjárásban (gyakori lábfagyások).

A hadsereg lezetésének folyamatosan gondot okozoít a szóllítás. Csa-
pattagozatban kizárólag lovas kocsik voltak, de a hadosziályok is csak
20-25 vegyes típusú tehergépkocsival rendelkeztek, amikor a német had-
osztályok közel 400 gépkocsival tervezhettek. A szállítás elégtelen esz-
kózei és más okok miatt a szállítmányok át|ag2-3 hónap alatt érkeztek
meg a hátországból, okoztak ellátási zavarokat.

A hadsereg motorizáltságának alacsony színvonala mellett is állandó
gondot okozott aZ íkemanyag-ellinis, mert a német fól csak rendszertelenűl
és csökkentett mértékben iett eleget ellátási kötelezettségének. Így pl.
A2. hadsercg illetménye napi70 mJ ellátmányábólalig 45-_50mJ-t kapott.

Az állandó hadsereg létszámának növekedésével, az általános had-
kötelezettség bevezetésével ugrásszerűen megnőtt a csapatok elhelyezé -

sének igénye, nyomában a kaszárnyák, laktanyák, tárintézetek, taninté-
zeíek, kórházak és más katonai objektumok építése. Kialakult azok ter-
vezését, fenntartását biztosító szakállomány. Lassan megszűntek - bár
még a XIX. századközepén sem volt ritkaság - a bekvártéIyozás, beszál-
Iásolás, akatonák lakosságriál való elhe|yezése. Makeftelq tárlók öröHtik
meg az építési, elhelyezési tevékenységet. Budapesten is több, ma már ka-
tonai műemléknek számító, objektum épült, mint pl.: a Daróczi úti
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m.kir.ruhatár, a maga tekintélyt parancsoló méteres falaival, a Zsoinai
gyárban készült pirogránit homlokzati díszítményeivel, oldva a művészet
eszközeivel a szerkezet robusztus jellegét.

A tárlól vitrinek a íovábbiakban kiá|Iított relikviák napjainkig
követik a katonai ellátás fejlődését, történetét.

A gttijtemény nem tekjntjük beíejezettnelg tovdbb folyik fejlesztése. Az
ezái teruek kizött szerepel többek között, hogl az ellátás múr említex kerekes

eszközeine]r, köáük a mtzgókonyhák vallmennyi típusának (1909lól), a ke-

nyér-, htls-, és vízszáIlűó gépkxsfu az egészségügli táboi eszkózölg az iizem,
anyagszállító- és töltő kocsiN a speciális utánfutóN stb. bemutatásúra a kiál,
lítás réuekmt eg szín megépítése, uglancsak a Ruházati Ellátó Központ te-

rületen.

A magyar hadak ellátásának a honfoglalástól napjainkig tartó sike-
rekkel és kudarcokkal teli, történelmi mértékkel is hatalmas ívű sok év-
százados küzdelmeinek számos üzenete van a mának, a ma ellátóinak.
Mindezek feltárásához és hasmosítísábozKván segí*éget nyljtani a szak-
glűjtemény relikviáival, műtárgyaival és dokumentációjával, mind a mai
gondokkal küzdők, rnind a tudományos kérdésekkel foglalkozók számá-
ra.

Az áltandó kiállítás megnyitása jó al*almat adott arra is, hogl a
jelenkor emléktrábla áIlításávat tisztelegjen az ellátás magnr katonái-
na\ melyet először ez alkalommal, nrajd ezután minden óvben - mintegr
has/ományt teremtve - megkoszorúzzanak az ellátók napján.
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