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A KÉZI LŐFEGYVEREK ÉS A HADMŰVÉSZET 
(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1965. 250 o.) 

Magyarországon a fegyvertörténet 
kezdettől eléggé mostohán kezelt te
rület, ebből eredően szakirodalma meg
lehetősen hiányos. Ennek illusztrálá
sára elegendő megemlíteni, hogy a 
fegyvertörténeti kiadványok többsége 
a századfordulón jelent meg. Ezek ál
talában csupán a fegyverek valamely 
csoportjával foglalkoznak, meghatáro
zott szűkebb — főleg oktatási — cél
lal. Szélesebb olvasóközönséghez szóló, 

átfogó ismereteket nyújtó rnunkát nem 
találunk közöttük. 

Ezt a hiányt pótolja Csillag Ferenc 
könyve, melyet bizonyára örömmel 
vesz kézbe a haditechnika fejlő
dése és a fegyvertörténet iránt érdeklő
dő olvasó. A szerző, az Országos Hadtör
téneti Múzeum parancsnoka, több mint 
három évtizedes munkásságának egyik 
eredményeként jelentkezett összefog
laló művével, melyben első előfordu
lásától a XX. század közepéig tekinti 
át a kézi lőfegyverek fejlődését és an
nak a harcászatra gyakorolt hatását 
Közel félezer lőfegyver tüzetes, egyen
kénti vizsgálatát végezte el a hazai és 
jelentősebb külföldi szakmúzeumok
ban, hogy megismertesse az olvasókkal 
azokat a szerkezeti-technikai változá
sokat, amelyek a fejlődést jelzik, s 
jellemezhesse az egyes fegyvereket. 
E leíró jellegű munka értékelésénél 
nem lehet, figyelmen kívül hagyni azt 
a tényt, hogy az ismertetett anyag je
lentős részét a szerző kutatta fel ása
tások és gyűjtés során. Számos fegy
ver rekonstruálását, a hiányzó alkat
részek pótlását is el kellett, végeznie, 
továbbá mérésekkel megállapítania az 
ismertetéshez nélkülözhetetlen adato
kat. Ma már azt is csak nagyon ke
vesen tudják, hogy Csillag Ferenc al
kotta meg sok alkatrész magyar elne
vezését, amelyek azóta is elfogadottak 
a szakkörökben és átmentek a köztu
datba is. Ez a többirányú tudományos 
tevékenység adja meg a szerző három 
évtizeden át folytatott tanulmányainak 
igazi értékét, amely megbúvik a könyv-
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ben közölt, száraz tények, adatok és le
írások mögött. 

A munka három fejezetből áll. Ezek 
felölelik a kézi lőfegyverek fejlődésé
nek egy-egy jelentős korszakát. A 
szerző a fejezeteken belül egységes 
tárgyalásmódot követ. Ismerteti a fegy
verek fejlődését előidéző okokat, az új 
fajta fegyver feltalálásának körülmé
nyeit, leírását adja az új fegyvernek s 
végül foglalkozik annak a harcászatra 
gyakorolt hatásával. Részletesen tár
gyalja a lőfegyver tartozékait: a lő
szert és megjelenésétől kezdve a szu
ronyt is. Ez az egységes és logikus tár
gyalásmód nagyban elősegíti a mon
danivaló követését és helyes megér
tését, megkönnyíti a változások érzé
kelését. A kötet értékét jelentősen nö
veli a nagyszámú kép, valamint a szer
kezeti és működési vázlatok, amelyek 
kitűnően szolgálják a leírások szemlél
tetését. 

Az első fejezet az egylövetű kézi lő
fegyverekkel foglalkozik. Ezek meg
jelenése a fekete lőpor európai elter
jedéséhez fűződik, a XIV. század ele
jén. A legkorábban használt tűzfegy
ver fejlődése két irányban indult el. 
Az idők folyamán a cső hosszának és 
űrméretének fokozatos növelése kiala
kította az ágyút, az űrméret kisebbí
tése pedig a puska megjelenéséhez ve
zetett. A kézi tűzfegyver, kezdeti kis 
hordtávolsága és csekély átütőereje 
miatt, lassan terjedt el és nem hozott 
azonnali változásokat a hadviselésben. 
Megjelenését mégis mérföldkőnek kell 
tekinteni, mert tökéletesedése az idők 
folyamán gyökeresen átalakította a 
hadművészetet. 

A szerző röviden ismerteti az első 
elöltöltős, ún. „szakállas" puskák kü
lönböző fajtáit, azok kezelését és al
kalmazását. A fejlődés következő lép
csőfokát a kanócos gyújtású és kerekes 
gyújtású puskák, a „muskéták" képvi
selték, amelyek a XVI. század első fe
lében jelentek meg. Erre az időre a 
puska elnyerte végleges alakját, és sú
lyának fokozatos csökkenése fölösle
gessé tette az eddig támasztékul hasz
nált villa további alkalmazását is. 

A fegyver töltésének egyszerűsítése, 
s ezzel a tűzgyorsaság megnövelése 
Gusztáv Adolf svéd király nevéhez fű
ződik, ö rendelte el 1626-ban, a har
mincéves háború idején, hogy a kato

nákat előre kimért és papírhüvelybe 
csomagolt lőporral lássák el. A tapasz
talatok alapján a későbbiekben olyan 
papírhüvelyt készített, amely a lőpor
ral együtt magában foglalta a golyót 
is. Ezek hordására pedig bőrből ké
szült tölténytáskát rendszeresített. 

A technika fejlődésének eredménye
ként a puskán végbement változások 
lépésről lépésre átalakították a hadse
regek addigi szervezetét, harcrendjét 
és harcászatát. A muskéta elterjedése 
fokozatosan megdöntötte a korábban 
sebezhetetlen nehézpáncélos lovagi lo
vasság egyeduralmát a csatatéren. A 
csatadöntő szerepeť a zsoldos jellegű 
gyalogság vette át. A gyalogságnál a 
XVI. század elején még a lándzsáké 
volt a főszerep. A kisszámú muskétás 
feladata csupán arra terjedt ki, hogy 
védjék a lándzsásokat a lovasság ro
hamával szemben. A XVII. század ele
jén már a muskétások tették ki a gya
logság kétharmadát és a lándzsások 
feladata lett a lövészek védelme a lo
vasság támadása ellen. A lövészek 
négyszögoszlopban álltak fel és soron
ként tüzeltek. Miután az első sor le
adta a lövést, hátrahúzódott az utolsó 
sor mögé, hogy újra töltse fegyverét. 
Kezdetben 8—10 sor tüzelési ideje volt 
szükséges ahhoz, hogy az első sor újra 
tűzkész legyen. Később az újítások 
eredményeként a töltési idő egyre 
csökkent, ami fokozatosan fölöslegessé 
tette a nagy mélységi tagozódást. Az 
oszlop harcrend mindinkább vonal
alakzatot vett fel, ennek kialakítását 
követelte a tűzhatás minél nagyobb ki
használására való törekvés és a tüzér
ségi tűz elleni védekezés is. 

A vonalharcászat kialakulásának idő
szakában (melyben jelentősen közre
játszott a hadseregek emberanyagának 
megváltozása is) az eddig használt ka
nócos gyújtószerkezetet felváltotta a 
kovás gyújtószerkezet, s a XVII. szá
zad közepén már megjelent a szurony 
is, amely a csupán távolharcra hasz
nálható puskát közelharcra is alkal
massá tette. A kovás gyújtású, elöl
töltős simacsövű kézi lőfegyverek tö
kéletesítési folyamata nagyjából a 
XVIII. század közepéig tartott, Ekkor 
már megkezdődött a fegyver tömeg
gyártása is. A szerző, egy német for
rásra hivatkozva, megemlíti, hogy 
1789—1801 között, Európában 10 mil-
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lió kováspuskát készítettek az állami 
fegyvergyárak. 

Az elöltöltő simacsövű puskákat, a 
nagy szórás és kis hatótávolság jelle
mezte. E jelentős fogyatékosságok ki
küszöbölésére irányuló törekvés veze
tett a cső huzagolására és a csőfuratba 
pontosan illeszkedő lövedék alkalma
zására, ezek pedig szükségessé tették 
az eddigi kezdetleges célzóberendezés 
tökéletesítését. A huzagolt puskák ka
tonai alkalmazására először az ame
rikai függetlenségi háborúban került 
sor, ahol a terephez alkalmazkodó, 
szétszórt kis csoportokban harcoló fel
kelők pontos lövéseikkel csődbe jut
tatták a merev vonalharcászatot. Meg
született az új harcalakzat,: a lövész
raj, mely a francia forradalom hon
védő háborúiban az oszloppal párosult. 
A lövészraj laza alakzata lehetővé tet
te a lőfegyver tűzhatásának teljes ér
vényesülését, as oszlop pedig az el
söprő erejű szuronyrohamot. 

Az elöltöltő kézi lőfegyverek a XIX. 
század első felében — a durranó ké
szítmények feltalálása után, a csap
pantyú, illetve gyutacs alkalmazásával 
— érték el fejlődésük legmagasabb 
fokát. A szerző ismerteti a csappan
tyús és gyutacsos puskák különféle tí
pusait, ezek szerkezetét, működését és 
azokat, a változásokat, amelyeken a 
fentiek következtében a lövedék vég
bement. 

A fejlődés újabb állomása már a há
tultöltés problémájának megoldása 
volt. Az első, tömegméretekben elter
jedt egylövetű hátultöltős puska meg
szerkesztése Dreyse porosz fegyvergyá
ros nevéhez fűződik. Az 1841-ben rend
szeresített fegyver javított kiadását a 
francia Chassepot készítette el, s 1866-
ban ezzel szerelték fel a francia had
sereget. 1860—1885 között számos fajta 
és egyre tökéletesebb zárszerkezetű 
egylövetű hátultöltő fegyver készült a 
különböző országok hadseregei részére. 
A fejezet részletesen tárgyalja és jel
lemzi az egyes fegyver- és zárszerke
zet típusokat. 

A hátultöltő fegyver első alkalma
zására az 1866. évi osztrák—porosz há
borúban került sor. Ekkor a Dreyse-
féle gyutűs puska sikert hozott a po
roszoknak az elöltöltő fegyverrel fel
szerelt osztrákokkal szemben, de a 
harcászat megváltoztatására az 1870— 

1871. évi porosz—francia, majd az 
1877—1878. évi orosz—török háború
ban került, sor, mikor a hadseregeket 
már mindkét hadviselő fél hátultöltő 
puskákkal fegyverezte fel. Ez lehetet
lenné tette a tömör oszlopban végre
hajtott szuronyrohamot, a tömeges cél
zott tűz lett (a tüzérség mellett) az el
lenség megsemmisítésének fő eszköze 
és módszere. E két háború volt az 
utolsó példa, amikor a puska döntő 
szerepet játszott a hadművészet fej
lődésében. A későbbiekben — bár a 
pu-ka még jelentősen tökéletesedett — 
már más fegyverek és harceszközök 
tömeges alkalmazása hozott változáso
kat a hadművészetben. 

A könyv második fejezete az ismétlő 
kézi lőfegyvereket tárgyalja. Mint a 
szerző megállapítja: „Az egylövetű há
tultöltős puska még alighogy megszü
letett, már elavulttá is vált. A mind 
gyorsabb tüzelésre irányuló igény 
olyan fegyverek készítésére ösztönözte 
a fegyverszerkesztőket, melyeknél egy
szerre több töltény helyezhető el a pus
kában és azok a zárszerkezet mozgatá
sával tölthetők a csőbe." 

A tölténytár elhelyezése szerint rö
vid idő alatt, három ismétlő rendszer 
alakult ki: a tusatáras, az előágytáras 
és a középágy táras. A fejezetből meg
ismerjük mindhárom ismétlőrendszer
hez tartozó puskák különböző típu
sait, szerkezetét, működését s jellemző 
tulajdonságait Tárgyalja a szerző az 
ismétlő kézi lőfegyverek katonai alkal
mazásának tapasztalatait is. 

A harmadik fejezet az önműködő 
kézi lőfegyverekkel foglalkozik. Ebbe 
a kategóriába tartozik az ismétlő pisz
toly, az automata puska, a géppisz
toly és a gépkarabély. Ezek különböző 
típusait, mechanizmusát, főbb adatait, 
alkalmazásának módját részletesen 
elemzi és értékeli a szerző. 

A könyv anyagának e vázlatos át
tekintése is mutatja, milyen hatalmas 
ismeretanyag rendszerezett összefog
lalása található benne. A munka érté
kelését röviden megtettük az ismer
tetés elején. Az ott mondottakat azzal 
egészítjük ki, hogy Csillag Ferenc ú t 
törő jellegű vállalkozása sikeres mind 
a mondanivaló rendszerezése, mind pe
dig a közlés módja tekintetében. Hasz
nos kézikönyvet adott az érdeklődők 
kezébe ezzel a munkával a Zrínyi Ka-
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tonai Kiadó, s csak örülni lehet a hír
nek, hogy tervbe vette más fegyver
történeti kiadványok megjelentetését 
is. 

Ám ez is arra késztet, hogy hangot, 
adjunk az ismertetett mű hadművé
szet történeti részeivel kapcsolatos 
hiányérzetünknek. A kézi lőfegyverek
nek a hadművészet fejlődésében be
töltött szerepét csupán érzékelteti a 

szerző, s eltekint az összefüggések ala
posabb feltárásától és elemzésétől. Ez
zel önmaga korlátozza azt a lehetősé
get, hogy témáját sokoldalúbb megvi
lágításban helyezve tárja az olvasó elé. 

E kétségtelen hiányosságával együtt 
Csillag Ferenc könyve értékes darabja 
a marxista fegyvertörténeti irodalom
nak, s jól betölti feladatát. 

Tóth Sándor 
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