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Történelem 

 

A Bécsi Fegyvert{r 

Szacsky Mih{ly 

(első közlés 1990/3 Venatus) 

Bécsben a Ringből nyílik egy sug{rút, az Arsenal, amelynek egyik oldal{n egy nagy 

park közepén {ll névadója, az Arsenal, azaz a Fegyvert{r. A piros tégl{ból emelt 

saj{tos stílusú épületegyüttesben kapott helyet az osztr{k központi hadtörténeti 

levélt{r, könyvt{r és múzeum.  

A t{rgyi gyűjtemények a XVI. sz{zadtól mutatj{k be a Habsburg birodalom 

hadtörténeti emlékeit. A XV. sz{zad előtti fegyverek, p{ncélok nem itt, hanem a 

Burg, fegyvergyűjteményében kaptak helyet. A múzeum épülete, eredetileg arzen{l, 

azaz hadszert{r célj{ra készült. A központi hadszert{r felépítését m{r a XVII. 

sz{zadban tervezték, azonban csak a XIX. sz{zadban készült el.  

1891. m{jus 25-én Ferenc József nyitotta meg a Cs{sz{ri és Kir{lyi Történeti 

Fegyvermúzeumot. 

 

Ferenc József (Albrecht Adam festménye) 
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 A múzeum impoz{ns épületébe belépve csod{latos előcsarnokban tal{ljuk 

magunkat, ahol nagy hadvezérek m{rv{nyszobrai l{thatók. A történelem híres 

katon{inak sorfalai között a főlépcsőn haladva t{gas terembe érünk, ahol hatalmas 

freskókban gyönyörködhetünk. Az első emeleten helyezték el a legkor{bbi 

korszakokra jellemző viseleteket és fegyvereket, amelyek közül különösen 

kiemelkednek a XVI. sz{zadi gyalogs{gi felszerelések és p{ncélok. A ki{llít{s 

egészére jellemző a képi emlékek hihetetlen mennyisége, így péld{ul sok 

fegyverhaszn{latot szemléltető képsorozatot l{thatunk.   

 

                

 

A ki{llít{s rendezők kitűnő érzékkel oldj{k fel a hihetetlen mennyiségű fegyver 

okozta bőségzavart gyönyörű festményekkel. A képek szigorúan igazodnak a 

bemutatott korhoz, és annak híres csat{it szemléltetik. A XVI-XVII.sz{zadi török 

fegyvergyűjtemény igen gazdag m{s európai múzeum anyag{hoz képest. A 

teremben l{tható nagyméretű - 2,5x4 méteres - "Bécs ostroma" festményen a harc 

szinte minden eseménye megtal{lható.  
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Külön teremben {llítanak emléket a híres hadvezérnek, Savoyai Jenőnek. 

 

Savoyai Jenő hercegről elnevezett dragonyos ezred z{szlaja 

 

A XVIII. sz{zadban a hidegfegyverek helyett a tűzfegyverek kerültek előtérbe. A 

Buda visszavételekor is haszn{lt kezdeti üveg gr{n{tok is ezt az időt idézik fel. A 

teremben körbej{rható török s{tor is l{tható. A  s{torral szemben, {llított{k fel azt a 

kis mozs{r{gyút teljes felszerelésével, amellyel 1717. augusztus 14-én a törökök 

kezén lévő Belgr{d v{r{ban a lőport{rat felrobbantott{k. 

A M{ria Terézia kor{t bemutató résznél külön szob{ban néh{ny érdekes puska, 

valamint a bayonett szinte teljes történetét bemutató t{rló van. Itt kapott helyet a 

híres Girandoni szélpuska néh{ny darabja és a ritk{n l{tható légsűrítő berendezés is. 
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A nagy teremben az osztr{k, magyar, cseh, szerb és it{liai alakulatok fegyverei, 

egyenruh{i l{thatók. 

A XVIII. sz{zadtól rendszeresített és a Habsburg hadseregben szervezett gyalogs{gi 

és lovas ezredek katon{inak kicsinyített, mindenben tökéletes figur{it is bemutatj{k. 

Készítőjük Kraus Helmuth, pontos történelmi ismeretekkel tervezte meg az apró 

alakokat, amelyek teljes illúziót nyújtanak a kor katonai viseleteiről.  

 A XIX. sz{zadi teremben a szép husz{r ruh{kban gyönyörködhetünk. Teljes és 

tökéletes gyűjtemény {llít emléket Ferenc Józsefnek és kor{nak. A színes, szinte 

vid{m hangulatú terem ut{n egy egyszerű, szürke következik, amelyben egy, a 

vil{got megr{zó esemény relikvi{i l{thatók. Középen Ferenc Ferdin{nd golyóütötte 

zubbonya, a fal mellett a nyitott Gr{f-Stift autó a becsapód{s nyomaival. Ebben a 

teremben Szarajevó 1914. június 28-a elevenedik meg. 

  

 

A gépkocsi, amelyben a trónörököst és feleségét a hal{los lövések érték Bécsi Hadtörténeti Múzeum 

 

Az I. vil{gh{borút felidéző termekből minden kor{bbi pompa, kellemes hangulat és 

romantika hi{nyzik. A fegyverek önmagukért beszélnek. Jól elkülöníthetők az 

európai hadszíntéren harcoló különböző nemzetek fegyverei és egyenruh{i. 
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Megdöbbenve {llnak a l{togatók a nagyméretű kézigr{n{tlövő sz{mszeríj előtt 

ugyanúgy, mint a vil{gh{borúban haszn{lt buzog{nyok, boxerek előtt. 

 

 

Az utolsó termekben a tüzér gyűjtemény meghökkentő, monument{lis darabjait 

tal{ljuk: a fő helyen egy 1916-ban készült 38 centiméteres Skoda {gyú 81 000 

kilogrammos tömegével. Néh{ny magyar emléket is tal{lhatunk a "Magyar 

Ágyúgy{r" termékei közül.  

 

 

 

Az osztr{k-magyar tengeri flott{nak is emléket {llítottak. Sz{mos kitűnő modell 

szemlélteti a hadihajók fejlődését. Hosszú időt lehet eltölteni a vil{g legnagyobb 

hajómodelljének metszete előtt is.  

Az utolsó terem a korai katonai aviatik{nak {llít emléket. 

 

PP közlés 2011. febru{r 20. 


