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Kalandos időutazás, melynek során végigjárhatják az 1848–49-es forradalom és 

szabadságharc jelentős színtereit, megismerhetik annak legfontosabb eseményeit, szereplőit. 

1. állomás 

Buda város rendőri hivatala (földszinti aula) 

Korabeli íróasztalok mellett az írnokok tintával írt útlevelet állítanak ki a látogatók számára, 

melyet ezt követően minden állomáson, az adott feladat sikeres teljesítése után lepecsételnek a 

szigorú hivatalnokok.  

2. állomás 

Kecskeméti honvédtoborzás (első emeleti aula) 

A forradalmi hadseregbe belépő újoncok eldönthetik, melyik fegyvernemben akarnak 

szolgálni, ennek megfelelően kell kiszínezniük a kapott egyenruharajzokat. A legkisebbek 

foglalópénz gyanánt mézeskalácsból készült krajcárokat kapnak. A toborzásban részt vesznek 

honvéd hagyományőrzők is, akik emellett a rendezvény során a többi helyszínen is időről 

időre felbukkannak. 

3. állomás 

Az önkéntes mozgó nemzetőrség váci tábora (első emeleti aula) 

A besorozott honvédek itt kapják meg a szükséges kiképzést. A puskatöltés fázisainak ábráit 

helyes sorrendbe állítva kell bizonyítaniuk, hogy már tökéletesen tudnak bánni a 

fegyverükkel. Hagyományőrző honvédek segítségével egyenruha felismerés és 

fegyverismeret. 

4. állomás 

Pákozd (kutatóterem) - Kézműves foglalkozások 

A hadba vonuló honvédek megkapják a felszerelésüket. A gyerekek kemény kartonból 

elkészíthetik az eredetihez megszólalásig hasonlító tölténytáskájukat, illetve huszár figurákat 

hajtogathatnak színes papírból. 

Pihenőhely (kutatóterem) 

A megfáradt honvédek itt megpihenhetnek, és közben megtekinthetik a kivetítőn 

folyamatosan futó prezentációt a szabadságharc hadi eseményeiről. 

5. állomás 



Kossuth írnoka (kutatóterem) 

A szabadságharc jeles szereplőjének leveleiből néhány szó kimaradt, az eredeti kéziratokat 

elolvasva ezeket kell pótolniuk tintával a vállalkozó kedvűeknek. A leveleket ezután boríték 

formában összehajtjuk és gyűrűs pecsétet viaszba nyomva lezárjuk.  

6. Állomás 

Nagyvárad, a hadiipar központja (második emeleti aula) 

A látogatók játékos formában ismerkedhetnek a korabeli céhes mesterségekkel. 

7. állomás 

A szabadságharc csataterein (második emeleti aula) 

Március 15-e és 1848–49 legfontosabb helyszíneinek és eseményeinek beazonosítása korabeli 

metszetek alapján. 

8. állomás 

A háború sérültjei (második emeleti aula) 

Egészségügyi kérdések, betegápolással kapcsolatos kirakók. 

9. állomás 

Komárom (földszint 21. szoba) 

A próbák többségét sikeresen teljesítők saját névre kiállított komáromi menlevéllel 

hagyhatják el az épületet. 

 

Az első emeleti Lovagteremben az intézmény őrizetében lévő eredeti 1848–49-es iratokat 

(függetlenségi nyilatkozat, Petőfi-kézirat, Leiningen-Westerburg Károly aradi búcsúlevele 

stb.) tekinthetnek meg a látogatók. Ugyanitt háromóránként meseolvasás a legkisebbeknek. 

 


