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Látogatás a Hadtörténeti Múzeumban 

 

2013. október 26-án a történelem tanárunk 

szervezésében meglátogattuk a Hadtörténeti 

Múzeumot. A Budai Várba a Széll Kálmán tér felől 

mentünk, elhaladtunk a Posta mellett, majd 

átmentünk a Bécsi kapu téren, és az Országos Levéltár 

előtt. A tanár úr elmesélte, hogy az 1956-os 

forradalom résztvevői is ezen az úton haladtak a vár 

belseje felé. 

A Bécsi kapunál megtekintettük Buda 1686. évi 

visszafoglalásának emlékművét.  

A Hadtörténeti Múzeum "Jelszavaink valának: haza 

és haladás" c. kiállítását néztük meg. A tárlatvezetés 

során az 1948-49. évi szabadságharc fegyvereivel 

ismerkedtünk meg. 

 

Az első teremben a tárlatvezető az 1848-49. évi 

szabadságharac 

előzményeiről beszélt, a 

forradalom szervezéséről 

(Pilvax kávéház), a Nemzeti 

dalról, a 12 pontról és az 

áprilisi törvényekről. 

Szablyákat, kardokat és 

Habsburg birodalmi váltópénzeket láttunk. V. Ferdinánd koronázásának festményét, 

huszártiszti tarsolyt, katonai egyenruhákat, 

sisakokat, csákókat, pisztolyokat, korabeli 

kokárdákat, emlékérmeket és a nemzetőrök 

egyenruháját is tanulmányozhattuk. A 

teremben a 12 

pont és a 

Nemzeti dal cenzúrázatlan változata is 

megtekinthető volt. A tárlatvezető az 

első magyar felelős kormányról is 

beszélt, amelynek tagjait képeken is 

megtekinthettük. A magyarok ellenfeleinek, a császári – királyi lovasság vértes katonáinak 

páncélzatáról is információkat kaptunk.   
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A második teremben a kézdivásárhelyi ágyúgyártó 

műhely makettjét, a 

tápióbicskei 1849. 

április 4-i ütközet 

jeleneteit, 

bicskákat, késeket, pisztolyokat, különböző katonai 

egyenruhákat és zászlókat, 

tiszti szablyát hüvellyel és a 

sorgyalogság egyenruháit 

mutatták be.  A tárlatvezető 

elmondta, hogy akkoriban 12 huszárezred volt (ebből csak 3-4 

volt az országban, a többi külföldön), és mindegyiknek más-

más színű volt az egyenruhája. 

A harmadik teremben korabeli fegyvereket, egy nagy 

ágyút, egy hadiröppentyűt, valamint iratokat (pl. Schweidel 

József kinevezésének 

iratát, Windischgratz 

búcsúszózatát), csákókat 

és jelvényeket láttunk. A 

tárlatvezető beszélt az olmützi oktrojált alkotmányról is. Ki 

volt téve Medve Imre Nagysallói ütközet c. festménye. 

Láttuk még Damjanich tábornok 

messzelátóját, egészségügyi eszközöket a szabadságharc idejéből, 

Görgey Artúr II. oszt. Magyar Katonai 

Érdemrendjét. A tárlatvezető a 

schwechati 

csatáról, Bem 

József 

tábornokról és 

az aradi vértanúkról (akik közül nem mindenki volt magyar) is mesélt. 

Megemlítette Görgey Artúr világosi fegyverletételét és 

következményeit, valamint Haynau rémuralmát is.   

A negyedik teremben tiszti csákókat, kardokat, ágyúgolyókat (melyeket a vártüzérség 

használt), mozsárfúró szerszámokat, 

bilincseket és a pesti 

Újépület (ennek 

udvarán végezték ki 

Batthyányi Lajost) 

lélekharangját 

láttuk. Szó esett az 

1867-es kiegyezésről is, amellyel az 1848-49-es szabadságharc elérte céljait.  
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Ezek után fegyverek és katonai ruhák bemutatása kezdődött, 

melyeket kézbe vehettünk és felpróbálhattunk:   

 zöld katonai köpeny és sisak;  

 szablya – akkoriban a huszárok legfőbb fegyvere volt, a hüvelyét 

általában cápa- vagy rájabőrből készítették; 

 pisztoly – akkoriban egy másodlagosan használt fegyver volt; 

 mesterlövész puska – vezényszóra lőttek vele („Töltésre 

kanyaríts!”), kb. 150 m-re tudtak ellőni vele, egy perc alatt csak 

4-5-ször tudtak vele lőni, a csöve nem volt huzagolt (a 

maiak már olyanok, akkoriban csak a 

vadászalakulatoknak volt huzagolt puskája), lövéskor 

a fegyver szikrázott, ezért a katonáknak el kellett 

fordítaniuk a fejüket és be kellett csukni a szemüket, 

így a keletkezett fehér füst nem került a szemükbe; 

 szurony – eredetileg medvevadászatra használták, a 

puska végére szúrták, 

később vette át a 

katonaság. 

 

 

 

E közben a tárlatvezető elmesélte, hogy korábban nem volt magyar tüzérség, a jól tanuló 

reáltagozatos egyetemistákból toboroztak tüzérséget. A magyar 

tüzérségek 8 ágyúból álltak, míg a külföldiek hatból. Ezért a 

magyarok általában tüzérségi fölénybe kerültek. A lőszert 

gyapjúból készült zsákokban tárolták. Lövedékként vasgolyót és 

gránátot használtak. A mozsárágyúk nagyíves lövésre voltak 

képesek. A hadiröppentyű egy olyan, háromlábú állványon álló 

szerkezet, amelynek lövése nem egyenes pályán haladt, így akár 

vissza is fordulhatott a lövedéke, ami lehetett vasgolyó, 

gránát vagy srapnel (ólomgolyókkal töltött, időzítve robbantó 

repeszgránát). Könnyebben lehetett hordozni, viszont kisebb 

volt az erőssége az ágyúénál. A sereg elrendezésekor a 

bátrabb, tapasztaltabb katonák kerültek előre, akik példát 

mutattak a kezdőbb katonák számára. Ellenkező esetben a 

tapasztalatlanabb és gyávább katonák meghátráltak volna a 

harc elől, amire volt is példa a történelem során.   

 

Készítette: Aliczky Zsófia 


