
Szakmai beszámoló a „Hajdúk a Nagy háborúban” című időszaki vándorkiállításról 

Pályázati azonosító: 204106/02026 

 

I. A kész kiállítás leírása 

 
A kiállítás az I. világháború előestéjétől, a „Boldog békeidőktől” indul. Az első szekció 

bemutatja, hogy a Monarchia ideje alatt, annak különösen a közvetlenül a századforduló előtti 
időszakában milyen nagyarányú fejlődésen esett át egész Magyarország, azon belül pedig 

különösen a korábban meglehetősen vidékies képet mutató hajdúvárosok. Építkezések zöme 
zajlott le, melyek eredményeként a hajdúvárosok arculata alapvetően megváltozott. Az azt 

mai napig meghatározó épületek többségét ekkor építették. A tárlatnak ezen része 

hangsúlyozza a polgáriasodás ekkor felgyorsuló folyamatát is, melyre az 1. tárlóban 
bemutatott tárgyak utalnak. 

 
A következő szekció a szarajevói merénylet köré épül, bemutatva a világháború előtt 

Bosznia-Hercegovina annexiójával kialakult robbanásig feszült külpolitikai helyzetet, 
ami már lehetőséget adott a hajdúvárosi katonáknak a tűzkeresztségen való átesésre, 

illetve a későbbi idősebb behívott korosztály háborús tapasztalatait megadta. Ennek a 
„sima” háborúnak (a Monarchia fölényesen győzött) a majdnem ünnepi hangulatát 

tükrözik a 2. tárlóban látható tárgyak, fotók és dokumentumok, de a merényletről szóló 
tábla már előrevetíti a vészterhes jövőt, egy nagyobb háború kirobbanását. 

 
A harmadik, negyedik és ötödik szekció már ténylegesen a háborúról szól, méghozzá a lassan 

világháborúvá szélesedő konfliktusról, melyből a hajdúságiak számára legfontosabb két 
frontszakaszt, az orosz és az olasz frontot emeli ki elsősorban. A tárlók személyes emlékeket, 

fényképeket, használati tárgyakat, dokumentumokat mutatnak be, míg mindezt „alátámasztja” 

a kiállítás tulajdonképpen legerősebb tárgyi anyaga: fegyverek, katonai felszerelési tárgyak, 
érdemjelek és kitüntetések, valamint hadi emlékek formájában. A kísérő táblák és a galiciai és 

a doberdói frontokkal ismertetik meg a látogatót nem hallgatva el a veszteségeket, melyeket a 
hajdúságiakból feltöltött katonai alakulatok e két helyen elszenvedtek. 

 
Végül a hatodik szekció a háborús veszteségekkel, a hadifogság kérdésével foglalkozik az I. 

világháború egyik sajátos művészeti ágán, a hadifogoly emlékeken keresztül bemutatva azt, 
illetve a háború után a polgári és kommunista forradalom és az idegen megszállás 

eseményeit magunk mögött hagyva az egykori bajtársak továbbra is szoros együvé 
tartozásának szép kifejeződésén, a megsemmisített katonai dokumentumok híján a közös 

emlékezetből összeállított ezredkönyvek bemutatásán keresztül. A kiegészítő fali táblák a 
hadbavonultak és a csak később, vagy soha haza nem tértek arányán keresztül érzékeltetik 

azt az erőfeszítést, amit 100 évvel ezelőtt a hajdúsági férfiak vállaltak a Hazáért...sokuk 
önként. 

Terveink szerint ebben az utolsó szekcióban kapna helyet minden helyszínen a helyi 
gyűjtésből vagy a befogadó intézmények anyagából összeállított emlékanyag is 

személyesebben szólítva meg a kiállító helyszín lakosságát. 

 
 

Bár eredetileg fali táblákkal és roll-upokkal együttesen számoltunk, végül a befogadó 
helyszínek adottságai, illetve a közölni kívánt képanyag és információ mennyisége és mérete 

miatt célszerűbbnek mutatkozott csak fali táblákon feltüntetni az információkat. 
 



II. A kiállítás hasznosulásának értékelése 

 

A kiállítás összeállításánál – ahogyan arra a pályázati dokumentációban beadott 
tématervben is utaltunk – fontos szerepet játszott, hogy ez egy kompakt anyag volt, 

amiben a Hajdúsági Múzeum tárgyi anyaga, a MNL HBM-i Levéltár 
Hajdúböszörményi Fióklevéltárának iratanyaga, illetve a hajdúböszörményi lakosok 

önkéntesen felajánlott fénykép, irat és tárgyi anyaga egyaránt részt kapott. Ezen 
keresztül nem csak az első világháború hajdúböszörményi vagy a hajdúsági 

vetületének, de az előzmények részletes ismertetésének tükrén keresztül a Nagy háború 
általános bemutatására is alkalmasnak tűnt, így kollégáimmal törekedtünk az anyag 

mind teljesebb bemutatására minden tervezett helyszínen. 

Ebből a tekintetből a vándorkiállítás megvalósítása minden várakozásunkat felülmúlta. 
A kompakt, könnyen összeállítható tárgyi blokkok az információs táblákkal kiegészítve 

minden helyszínen könnyen felállíthatók, megrendezhetők voltak, pedig mind az öt 
helyszín adottságai jelentősen eltértek egymástól (termek száma, azok nagysága, 

elhelyezkedése, tájolása, körüljárhatósága, felszereltsége, stb.). 
A kiállítást maradéktalanul hozzá tudtuk igazítani az összes helyszínhez és komolyabb 

kiállítási nehézségekkel egyetlen helyszínen sem találkoztunk. 
 

A kiállítás koncepciójának része volt az is, hogy ahol erre igény és lehetőség 
mutatkozik ott kiegészítsük a vándorkiállítás anyagát a helyi gyűjtemény anyagával, 

vagy helyben összegyűjtött első világháborús anyaggal. Erre elsősorban Hajdúnánásom 

a Móricz Pál Helytörténeti Gyűjteményben adódott lehetőség, ahonnan azonban volt 
olyan tárgy (egy első világháborús rohamsisak és egy századkürt) amit mi magunk is 

kölcsönkértünk és további helyszínekre is magunkkal vittünk. Ezzel a terveken 
túlmenően egy negyedik közintézményt is sikerült belevonni a vándorkiállításba, ami 

úgy gondolom a fenntarthatóság egyik fontos eleme lehet a jövőben és mint ilyen 
követendő példa. 

 
A kiállítás tervezésekor minden helyszínen átlagosan legalább 500 látogatóval 

számoltunk előzetesen, így a tervezett látogatói létszám a vándorkiállítás végére 2500 

fő volt. 
Büszkén mondhatom, hogy a „Hajdúk a Nagy háborúban” időszaki vándorkiállítás a 

kiállítási helyszíneken olyan nagy érdeklődésre tartott számot, hogy csak az utolsó 
helyszínen, a püspökladányi Karacs Ferenc Múzeumban 2584-en látták, így az 5618 

fős látogatói összlétszám messze meghaladta a várakozásokat és már lezárultáig 
felvetődött az esetleges további helyszínekre történő utaztatása. 

Ennek nyilván oka lehet az is, hogy a vándorkiállítás meglehetősen gazdag tárgyi 
anyaggal rendelkezik, ugyanakkor az első világháborús emlékévek miatt még legalább 

két évig aktualitása lesz. A fenntarthatóság tehát ezen a téren is megmutatkozik. 

 
Összességében a kiállítás időszaki vándorkiállításként az öt vidéki helyszínen előzetes 

megállapodások szerint nem lett külön belépőjegyes kiállítás. Az egyes helyszíneken a 
látogatók a múzeumok és muzeális intézmények általános belépőjegyének megváltása 

után ezt a kiállítást is külön díj fizetése nélkül megtekinthették, így külön bevételi 
adatok nem állnak rendelkezésre. 

 
Múzeumpedagógiai foglalkozások kidolgozására nem került sor a tematikán belül, de 

akadt olyan helyszín (az ebesi Széchényi Ferenc Tájmúzeumban és a hajdúdorogi 

Görög Demeter Művelődési Ház és Helytörténeti Gyűjteményben) ahol a helyi 
kollégák a vándorkiállítás anyagát is felhasználták múzeumpedagógiai 



tevékenységükhöz, így külön erre írt tematika ugyan nem született, de mégis voltak 

ezzel kapcsolatos múzeumpedagógiai foglalkozások. 

 
A kiállításhoz több helyszínen is kapcsolódtak rendezvények. Például Hajdúnánáson a 

megnyitó alkalmával nyílt meg a neves hajdúnánási első világháborús hős, Daróczi 
Ambrus emlékfala, aki a magyar katonai repülés jeles hőse és az első világháború első 

arany vitézségi éremmel kitüntetett katonája volt. 
Link: http://onkormanyzat.mti.hu/hir/42582/hajduk_a_nagy_haboruban 

 
Püspökladányban, a Karacs Ferenc Múzeumban pedig a megnyitó után két héttel 2016. 

május 14-én első világháborús konferenciát tartottak a kiállításban „Karcolatok a Nagy 

háborúhoz” címmel. 
Link: http://puspokladanyanno.hu/category/vilaghaboru/konferencia-puspokladanyban/ 

 
A kiállítással kapcsolatos sajtóanyagok: 

 
http://www.haon.hu/a-nagy-haboru-emlekezete/2958129 

 
http://puspokladanyanno.hu/category/itt-jartunk/hajduk-a-nagy-haboruban/ 

 
http://www.hajdunanas.hu/hirek/aktualis-hirek/2235/hajduk-a-nagy-haboruban/ 

 

http://onkormanyzat.mti.hu/hir/42582/hajduk_a_nagy_haboruban 
 

http://ebes.hu/blog/2016/03/19/hajduk-a-nagy-haboruban/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q0oVDuW0DLg 
 

http://ebestv.hu/hajduk-a-nagy-haboruban/ 
 

 

 
Következzen néhány kép a vándorkiállításról: 

 

http://puspokladanyanno.hu/category/vilaghaboru/konferencia-puspokladanyban/
http://www.haon.hu/a-nagy-haboru-emlekezete/2958129
http://puspokladanyanno.hu/category/itt-jartunk/hajduk-a-nagy-haboruban/
http://www.hajdunanas.hu/hirek/aktualis-hirek/2235/hajduk-a-nagy-haboruban/
http://ebes.hu/blog/2016/03/19/hajduk-a-nagy-haboruban/
http://ebestv.hu/hajduk-a-nagy-haboruban/


 
 

 



 
 

 













 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
         Kopócs János 

            történész-muzeológus 
 

 
 

 

 
Hajdúböszörmény, 2016.07.29. 


