
ko ra új kor ha di tech ni kai for ra dal má -
nak el in dí tó ja volt és mo tor ja is lett a
mind ha té ko nyab bá vá ló ágyú. A 16.
szá zad ural ko dói szá má ra már mel lõz -

he tet len, ál la muk füg get len sé gét és had se reg ük
önál ló sá gát is sza va to ló esz köz zé lé pett elõ,
amely re ost rom ban vagy a harc me zõn egy aránt tá -
masz kod hat tak. A 17. szá za dig az igen költ sé ges,
sok fé le szak ér tel met kí vá nó mun ká val, bronz ból
ön tött lõ szer szá mok ké szí té sé re szer vez ték meg a
la ti nul armamentariumnak, arab–olasz ere de tû
szó val ar ze nál nak, né me te sen pe dig czeigháznak
(Zeughaus) ne ve zett fegy ver tá ra kat, me lyek ben
ma nu fak tu rá lis kö rül mé nyek kö zött ál lí tot ták elõ
és hal moz ták fel a meg ren de lõ had se re ge ál tal
hasz nált har ci esz kö zö ket és fegy ve re ket. 

Az ágyú kat vi asz ve szej té ses el já rás sal, egye di
for má ba ön töt ték, raj tuk a meg ren de lõ ne vét, cí -
me rét, jel mon da tát, oly kor az ön tö de ve ze tõ je s az
ágyú ön tõ mes ter ne vét, az ön tés évét is tar tal ma zó
fel irat övez te. Cí me re, fel ira tai és tör té ne té nek el -
sõ szá za da i ban na gyon gaz dag dom bor mû ves dí -
szít mé nyei a ha tal mas össze gek be ke rü lõ ágyút
va ló sá gos mû al ko tás sá, a meg ren de lõ rep re zen tá -
ci ó já nak esz kö zé vé tet ték. Tá ja in kon az ilyen lõ -
szer szá mok irán ti igényt a ko rai idõk ben több nyi -
re vá ro si ha rang ön tõ mû he lyek elé gí tet ték ki.1

Gyu la fe hér vár fe je del mi szék vá ros sá ala ku lá -
sá ban ki emelt je len tõ sé gû az ágyú ön tés hely szí né -
ül szol gá ló egy ko ri Ken der vár tör té ne te. A kö zép -
ko ri vár dél ke le ti sar kát el fog la ló épü let együt tes
ne ve vi szony lag gya ko ri a fe je del mi kor szak for rá -
sa i ban a 16. szá zad végétõl2 egé szen a vár 18. szá -
za di át épí té sé ig, utá na azon ban fe le dés be me rült,28
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s kö zel há rom év szá za don ke resz tül elõ sem for dult a vár ral kap cso la tos uta lá sok -
ban. A hely raj zi té ve dé sek bõl adó dott alap ta lan ta lál ga tá sok tár gyá vá vált, fur csa ne -
vû lé te sít mény tény le ges he lyét csak az 1980-as évek ele jén si ke rült azonosítani.3 Az
er dé lyi fe je del mi le vél tár több szö ri pusz tu lá sa ma gya ráz za, hogy tör té ne té nek meg -
raj zo lá sá ban csak köz ve tett for rá sok so vány uta lá sa i ra tá masz kod ha tunk.

A fenn ma radt for rá sok ból egy ér tel mû en ki de rül, hogy a Ken der vár a fe je del mi
bir tok köz pont ré sze volt. Leg több ször a 17. szá zad ban is em le ge tett ken der vá ri de ák
vagy szám tar tó ál tal fel ügyelt fe je del mi rak tá rak he lye ként em lí tik, fegy ver tár sze re -
pé re uta ló la tin, armamentarium ne ve azon ban már a fe je de lem ség ki ala ku lá sá val
nagy já ból pár hu za mo san, a 16. szá zad utol só har ma dá nak for rá sa i ban jelentkezik.4

1564 tá ján a vár nak a vá ros töb bi ré szé tõl el szi ge telt dél ke le ti sar ká ban jött lét re
Já nos Zsig mond és ka to nai ta nács adói aka ra tá ból az er dé lyi fe je de lem ség ágyú ön tõ
mû he lye. A vá rat ott, hi he tõ leg már Castaldo ko rá tól egy föld bás tya véd te, an nak ki -
mé lyí tett vé dõ ár ká ban ke let kez he tett a fel gyûlt esõ víz, eset leg el fe le dett ró mai víz -
ve ze ték ál tal táp lált, hol fe je del mi halastónak,5 hol meg – ta lán az el ne ve zést is ma -
gya rá zó – ken der áz ta tó nak hasz nált ta vacs ka. Az armamentarium el sõ év ti ze de i nek
a te vé keny sé gét in kább csak sejt jük, de két ség te len, hogy egy Damianus Leppler ne -
vû mes ter ve ze té sé vel Já nos Zsig mond ide jé ben már ott ön töt ték a fe je de lem ség lé te
és vé del me szem pont já ból nél kü löz he tet len, az er dé lyi had se reg és vá rak fel sze re lé -
sé hez tar to zó ágyúkat.6

1571. jú li us 3-án Já nos Zsig mond vég ren de let ének vég re haj tói Gyulafehérvárat
ki mon dot tan az el hunyt fe je de lem fegy ver tá rá val együtt ad ták át utó dá nak, Bá tho ry
Istvánnak.7 A fegy ver tár mû kö dé sé nek foly to nos sá gát jel zi, hogy Ist ván fe je de lem
ural ko dá sá nak el sõ évé ben már ne vé vel jel zett ágyút is ön töt tek ott (az ön tõ for má ja
te hát 1571 jú li u sá tól ké szül he tett). A fegy ver tár szük ség le te i nek fe de zé sé re Bá tho ry
Ist ván fe je de lem, cse re ré vén, még 1575 elõtt meg sze rez te a vá ros nak az Ompoly fo -
lyó al só sza ka szán, a vá ros ha tá rá ban mû kö dõ malmát,8 me lyet ka la pács ma lom má
ala kít ta tott.

Bá tho ry Kris tóf ál tal ön te tett ágyúk ról ed dig nem me rül tek fel ada tok, de fia és
utó da, Zsig mond nagy ko rú sí tá sa után fo lya ma tos nak tû nik a mun ka a Ken der vár -
ban, az ott ön tött, kü lön bö zõ ka li be rû ágyúk kal sze rel ték fel az er dé lyi had se re get,
s az ágyúöntõház ter mé ke i bõl nem csak az er dé lyi vá rak ba, ha nem a havaselvi Mi -
hály vaj da se re gé nek is ju tott ágyú.9 E kor szak leg ne ve ze te sebb mes te re a salz bur gi
Ma u ri ti us Hass volt, aki egy se ges vá ri szász öt vös, Jeremias Aurifaber köz re mû kö -
dé sé vel ön töt te 1593-ban Zsig mond fe je de lem emblematikus, far kas köly kö ket áb rá -
zo ló dom bor mû vel s a Bá tho ryak far kas fo gas cí me ré vel dí szí tett, cso dált és ret te -
gett, ha tal mas – nyolc van pár ökör von tat ta szá non szál lí tott – Far kas ágyúját.10 A
salz bur gi mes ter a kö vet ke zõ évek ben is Er dély ben mû köd he tett, mert Mun kács vá -
rá ban a 18. szá zad ele jén õriz ték még két lö ve gét, egy hét fon tos csa ta kí gyót és egy
négy fon tos tá bo ri ágyút. Az elõbbin a MAURIT(ius) HASZ ME FUNDIT 1597, az
utób bin a MAURIC(ius) HASZ SALTZBURGIENSIS ME FUSIT. 1598 fel irat volt ol vas -
ha tó. Ama zon az össze író csak a ki emel ke dõ, pajzs sze rû kar tus ba fog lalt s ko pott cí -
mer áb rá zo lást em lí ti. Emezt, me lyen le író ja egy kõ szá li kecs két áb rá zo ló jegy re is
fel fi gyelt, úgy tû nik, Bá tho ry Zsig mond 1598. áp ri lis 8-i má so dik tá vo zá sa után, de
még au gusz tu si vissza té ré se elõtt ké szít het ték, mert hu ma nis ta szö ve ge zé sû fel ira -
ta a „Dá ci át”, az az Er délyt vissza fog la ló „is te ni” II. Ru dolf csá szárt él tet te: DIVO
RUDOL(pho) AUG(usto) DA CIA RECU(perata), S. S. NILEG. [!] CUR(avit) AN NO
M.D.XC.VIII. A fegy ver tár ak ko ri ve ze tõ jé nek a fel irat má so la tá ban rep ro du kált ne -
vét ed dig nem si ke rült azonosítani.11

A szá zad for du ló ese mé nyei szét szór ták az ön tõ ház mes te re it, he lyét, a Ken der vá -
rat pe dig el bi tan golt mar hák bú vó he lye ként em le get ték a ko ra be li források.12
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1617-ben ré gi fegy ver tár, „arx armamentaria vetus, vul go Ken der vár” né ven
említik.13 Az ot ta ni ön tõ mû hely te vé keny sé gé re néz ve azon ban mind ed dig in kább
csak köz ve tett ada tok kal ren del ke zünk. A vá ros mal má val kap cso la tos, idõ köz ben
el pusz tult ok le ve let Beth len Gá bor már 1614-ben meg újí tot ta, va ló szí nû te hát, hogy
szán dé ká ban áll ha tott a vá ros sal cse rélt ka la pács ma lom és így a fegy ver tár mû kö -
dé sé nek a meg újí tá sa is. Ön tõ te vé keny ség re vo nat ko zó uta lást Beth len Gá bor ural -
ko dá sá nak el sõ éve i vel kap cso lat ban elõ ször Szalárdi Já nos mû vé ben ta lá lunk. Sze -
rin te Gá bor fe je de lem a szé kes egy ház ál ta la 1614-ben hely re ál lí tott dé li, il let ve az
1618-ban új já é pí tett észa ki tor nyá ba ha ran go kat he lyez te tett. Ez utób bi ak kö zül
egyet – je gyez te fel a Si ral mas kró ni ka szer zõ je – Vá rad ról ho za tott, de nem szól a
to rony má sik hat, kü lön-kü lön is rész le te zett sú lyú, te hát va la mi lyen ál ta la lá tott
fel jegy zés bõl is mert tö me gû ha rang já nak az ere de té rõl. A Vá rad ról ho za tott ha rang
min den bi zonnyal az ép pen ak kor le bon tott kö zép ko ri szé kes egy ház egyik nagy ha -
rang ja le he tett, a töb bit vi szont hely ben kel lett ön tet ni, mert szál lí tá suk nak bi zo -
nyá ra nyo ma ma radt volna.14 Szalárdinak ez a ké sõi, az 1660-as évek ele jén szü le -
tett fel jegy zé se nem fe di tel je sen a va ló sá got: Vá rad ról ugyan is 1619 augusz-
tusában15 és 1623 jú ni u sá ban is szál lí tot tak egy-egy ha ran got Gyulafehérvárra.16 Az
utób bi le he tett az az „öreg”, az az nagy mé re tû, 40 „má zsás” harang,17 ami az észak -
nyu ga ti to rony ha rang há zá ba ke rült, Ko lozs vá rott ugyan is 52 ök röt, az az 26 pár ból
ál ló fo ga tot ren del tek to vább szál lí tá sá ra. Az is mer te tett kö rül mé nyek alap ján még -
is fel té te lez he tõ, hogy azt a mû helyt, ami ben 1618 után öt-hat kü lön bö zõ, köz tük 5
ton nát is meg ha la dó mé re tû ha ran got ön tet he tett a fe je de lem, az er dé lyi had se reg
szá má ra élet be vá gó je len tõ sé gû ágyú ön tés hív hat ta élet re a har minc éves há bo rú
ele jén. Úgy vél jük te hát, hogy e ha ran gok ra vo nat ko zó uta lás leg tá gab ban az 1618
és 1623 kö zöt ti idõ re kel te zi a Ken der vár-bé li ön tõ mû hely te vé keny sé gé nek az új -
ra in dí tá sát. Ez a meg úju lás pár hu za mo san folyt a vár nak az ön tõ há zat ma gá ba fog -
la ló, dél ke le ti sar kát vé dõ Ken der vár- vagy Szász-bás tya 1618-ban el kez dett és
1627-ben be fe je zett építésével.18 Az új já a la kí tott fegy ver tár ban ta lál ha tó tá bo ri
ágyúk ra utalt 1619-ben ma ga a fe je de lem egyik, Rhédey Fe renc váradi ka pi tány hoz
in té zett levelében.19

Ar ra néz ve, hogy a gyu la fe hér vá ri Ken der vár ban is mét je len tõs mun ka erõ össz -
pon to sí tá sát kí vá nó mun ká la tok in dul tak, a vá ros la kók szá má ra 1625-ben ki adott ki -
vált ság le vél ben is ta lá lunk utalást.20 Az er dé lyi vi szo nyok kö ze pet te rend kí vül elõ -
nyös nek szá mí tó ki vált sá gok kal fel ru há zott vá ros la kó i tól a fe je de lem azt kí ván ta,
hogy a ken der vá ri mun ká la to kat ese ten ként, ami kor „va la mi lyen mû ké szül” ap ró -
mû ve sek kel (nap szá mo sok kal) és „se gít sé gek kel” is tá mo gas sák „a ko ráb ban is kö ve -
tett” – az az a Bá tho ryak ide jé ben meg ho no sí tott – „szo kás sze rint”. Az ágyú ön tés
ugyan is köz is mer ten nagy energiabefektetést igény lõ ma nu fak tu rá lis te vé keny ség
volt, amely a kép zett mes te rek, ágyú ön tõk, öt vö sök, asz ta lo sok, ácsok, ko vá csok, fa -
ze ka sok mel lett nem nél kü löz het te a kép zet len nap szá mo sok, ap ró mû ve sek se re gé -
nek a mun ká ját sem. Ez az in téz ke dés egy részt a ken der vá ri mun kák azo nos jel le gé -
re utal a Bá tho ryak és Beth len Gá bor ide jén, más részt pe dig már össze füg gés be hoz -
ha tó azok kal az ada tok kal is, me lyek sze rint 1624-ben a fe je de lem ágyú ön tõ né me -
te ket kül dött Kas sá ról Gyulafehérvárra.21 Kö zé jük tar toz ha tott Thomas Wenningh
ágyú ön tõ, „fusor tormentariorum [ti. tormentorum – KA] bellicorum”, akit a fe je de -
lem pa ran csá ra 1624. má jus 24-én in dí tot tak út nak Kas sá ról Er dély be, s aki nek úti -
költ ség ét jö ven dõ fi ze té se ter hé re a Kas sai Ka ma ra elõ le gez te meg.22 Áp ri lis ele jén fi -
zet tek Kas sai Már ton mes ter nek öt darab,23 au gusz tus ban az ugyan csak kas sai
Heringh Má tyás mes ter nek egy ha to dik, vagy na gyon ér té kes, vagy na gyon nagy mé -
re tû, 40 fo rin tot érõ vas ros tá ért az er dé lyi tü zér szer tár („domus artellariae
Transsilvanica”) szá má ra.30
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Ezek az ada tok azon ban csu pán köz vet ve tá mo gat ják a bi zo nyos ra ve he tõ gyu la -
fe hér vá ri ágyú ön tés re vo nat ko zó fel té te le zést, mind ed dig e mun ká la tok nak sem
meg in du lá sá ra, sem le fo lyá sá ra néz ve más ada tot nem is me rünk.

A kö vet ke zõ évek ben sincs több sze ren csénk, mert az 1627. és az 1628. év re vo -
nat ko zó ko lozs vá ri szám adás ok tel jes egé szük ben hi ány za nak, s ilyen ter mé sze tû
gyu la fe hér vá ri mun kák ra nem utal nak má sik fon tos for rá sunk ban, a fe je del mi kan -
cel lá ria és a besz ter cei ta nács le ve le zé sé ben sem.

1629 ja nu ár já ban ol vas ha tunk is mét a ben nün ket ér dek lõ té má ról: ágyú ön tõ né -
me tek nek ez út tal Gyu la fe hér vár ról Vá rad ra uta zó csa pa tá ról szól a ko lozs vá ri sá fár -
pol gár egyik be jegy zé se. A fe je del mi ud var ban ki ál lí tott út le ve lük alap ján úgy tud -
ta, hogy a fe je de lem ágyút ön te ni küld te õket Váradra.24 Ve lük egy idõ ben in dult ha -
za (?), Besz ter ce bá nyá ra egy „rézmies ágyú ön tõ” is, akit ko ráb ban a fe je de lem ho za -
tott Erdélybe.25 1629. au gusz tus 25-én Ko lozs vár ról Gyu la fe hér vár fe lé uta zott a fe je -
de lem pa ran csá ra egy „ha rang ön tõ né met”, az ágyú- vagy ha rang ön tés tech no ló gi á -
já ban mes ter sé gé nél fog va bi zo nyá ra ugyan csak jár tas Öt vös Dá vid ne vû mes ter és
le gé nye társaságában.26 Le het, hogy õró luk van szó szep tem ber 27-én is, ami kor is -
mét át utaz tak Ko lozs vá ron: „Ér ke zé nek Feieruarrol két rézmiesek, edgyiknek ne ve
HaranghEönteö Mik lós, har mad ma gok kal Vá rad fe lé men nek” – je gyez te fel a ko -
lozs vá ri sáfár.27 Té mánk szem pont já ból per dön tõ a fe je del mi pre fek tus nak,
Debreczeni Ta más nak egy le ve le, ami bõl ki de rül, hogy az év kö ze pén hu szon négy, a
fe je de lem ál tal ön te tett lõ szer szám alá ké szül tek tal pat épít tet ni Gyulafehérváron.28

Az már el kép zel he tet len, hogy eze ket az ágyú csö ve ket Kas sá ról vagy Vá rad ról hur -
col ták vol na Gyu la fe hér vár ra. Ha ugyan is más hol ön töt ték vol na az ágyú csö ve ket,
ott bi zo nyá ra tal pat is ké szí tet tek vol na alá juk, s fo ga tol va szál lí tot ták vol na az új lõ -
szer szá mo kat a fe je del mi szék vá ros ba.

A Ken der vár sze mély ze té vel kap cso lat ban sem de rül ki sok a for rá sok ból. 1626-
ban em lí tik Michael Literatust – Mi hály De á kot – „procurator Kendervariensis” / ken -
der vá ri gond vi se lõ címen.29 1628-ban már az utó da, Sebessy Bol di zsár le ve lez a
besz ter cei bíróval.30 1629-ben ugyanõ kel te zett egy ki mu ta tást a Gyulafehérvárott ki -
adott és Radnótra ad mi niszt rált [vas]kohi és [vajda]hunyadi ön tött vas ról, a sok kal
hang za to sabb „omnium operationum Serenissimi Principis magister” – „a fen sé ges fe -
je de lem összes mun ká la ta i nak mes te re” cí met hasz nál va. Kincs tá ri tiszt vi se lõ ként
te hát a Ken der vár ban õr zött ér té kes nyers anyag ok fel ügye le te és az ot ta ni mû he lyek
irá nyí tá sa há rul ha tott rá.31

Már a fe je de lem ha lá la után, 1630. ja nu ár 20-án kelt, de nyil ván alat ta is mû kö -
dött ken der vá ri hi va tal nok hû sé ges szol gá la ta it ju tal maz ta egy Bran den bur gi Ka ta lin
ál tal ki adott ne mes le vél. Ve le a Pécsváradról Er dély be szár ma zott Ba ra nyai Váradi
Literatus Pé tert, a gyu la fe hér vá ri Ken der vár gond vi se lõ jét emel te ki a nem te le nek
sorából.32 Ka ta lin ural ko dá sa alatt, 1630. jú li us 2-án fi zet ték ki a má so dik cantorát
(ne gyed évi rész le tét) „az Ken der vár ban la kó Pat tan tyús Já nos”, az az az 1624. au gusz -
tus 22-én Er dély be kül dött kas sai Lang János33 pat tan tyús je len tõs össze gû, 60 fo rin -
tos évi fizetésének.34

A fe je de lem ha lá lát kö ve tõ hó na pok ban bi zo nyá ra szél nek eresz tet ték Beth len
Gá bor ágyú ön tõ it is. Va ló szí nû azon ban, hogy I. Rá kó czi György nek már nem kel lett
min dent elöl rõl kez de ni, mert az ágyú ön tõ mû helyt fel sze rel ve, ké szen ta lál hat ta.
Csak így ma gya ráz hat juk azt, hogy I. Rá kó czi György nek a ko ra be li kö rül mé nyek hez
ké pest igen ha mar, már a fe je de lem mé vá lasz tá sát kö ve tõ év ben si ke rült
Gyulafehérvárott ágyú kat öntetni,35 sõt õ már a gyu la fe hér vá ri mû hely re és egy Er -
dély ben mû kö dõ mes ter re tá masz kod va in dít hat ta el Sá ros pa ta kon is az ágyú ön tést.

A Ken der vár ban Beth len Gá bor és utó dai ide jé ben rak tá rak, mû he lyek, ol vasz tó -
ke men cék, tech ni ka tör té ne ti szem pont ból két ség te le nül fi gye lem re mél tó, de épí té -
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sze ti te kin tet ben igény te len épü le tek áll hat tak. A gyu la fe hér vá ri min tá já ra lé te sí tett
sá ros pa ta ki mû hely ben ön tõ há zat, ke men cét és fú ró há zat kü lön böz tet tek meg.36

Gyulafehérvárott az 1658-as pusz tu lás sal sza kadt meg az ágyú ön tés, s ké sõbb, hasz -
ná la ton kí vül az épü le tek is el ro mo sod tak. Pusz tu lá su kat 1687 után be te tõz te a csá -
szá ri hely õr ség zsol do sa i nak a ga ráz dál ko dá sa, akik jobb hí ján, a vár épü le te i nek a
vas al kat ré sze i vel ja vít gat ták fel sze re lé sü ket. Eb ben az ál la pot ban ta lál ták a Ken der -
vá rat az 1696-os lel tár szer zõi is:

„En nek mel let te volt az ágyú és ha rang ön tõ mû hely nek ké mé nye, melyis most le -
ron ta tott, ma rad ván mos ta ná ra csak pogonos [ti. ár kád ív vel össze kap csolt – KA] kõ -
lá bai [ti. a ké mény alj pil lé rei – KA], mellyekis az bennek le võ nagy vas ru da kért igen
ruináltattak. Eh hez kö zel, azon egy kõ ke rí tés ben va gyon más ké mény is alat ta le võ
mû he lyé vel egy ben, eze ken kí vül több egyéb épü le tek ezen KenderVárban […?] fe de -
lek nél kül va ló pusz ta kõ fa lak az ken der vá ri ka pi tány gond vi se lé se alatt vadnak.”37

Az idé zett lel tár egy má sik he lyén az egy más mel lett ki ala kí tott két sze kér ka pu von -
ja ma gá ra a fi gyel met, ame lyek nem csak az agyúöntõház, ha nem bi zo nyá ra a bás -
tya nyak két ol da lán el he lye zett ka za ma ták fe lé ve zet tek. Sem ezek bõl, sem a 18.
szá za di fel mé ré se ken lát ha tó épü le tek bõl nem ma radt meg sok. Je len leg több szö rö -
sen ala kí tott, a 18–19. szá zad ban emelt, de ké sõbb is mo der ni zált s az utób bi évek -
ben szál lo dá vá ala kí tott épü le tek áll nak ben ne, ame lyek egy re ke vés bé em lé kez tet -
nek az együt tes egy ko ri ka to nai szerepére.38

Beth len Gá bor fe je de lem ál tal ön te tett ágyú tu do má sunk sze rint nem ma radt
fenn napjainkig.39 A fe je de lem ágyú i ról szó ló, szûk sza vú for rá sa ink pe dig so ha nem
je lö lik meg ön té sük he lyét, a kas sai, eset leg a váradi vagy a gyu la fe hér vá ri ön tõ há -
zat. Még is, ami kor azt ol vas suk 1632-ben, hogy a fogarasi ne gye dik, „az üd vö zült
urunk [ti. Beth len Gá bor – KA] épít tet te har ma dik új bástyán”40 ta lál ha tó öt lõ szer -
szám ból négy új, egyi kük, a har minc öt má zsás, Fü le mü le ne vû 10 fon tos, a má sik
há rom pe dig húsz-húsz má zsás, ezek 6 fon tos go lyó val lõ nek, va la mennyi az el -
hunyt fe je de lem cí me re alatt, ak kor min den kép pen en nek a gyu la fe hér vá ri ön tõ dé -
nek a ti pi zált ter mé ke i re kell gondolnunk.41

Vá rad vá rá ban ugyan ab ban az év ben vi szony lag tar ka ere de tû ágyú par kot ír tak
össze. A lõ szer szá mok egy ré sze a 16. szá zad ból szár ma zott, má sik ré szük a fel vi -
dé ki had já rat ok ban ara tott gyõ zel mek so rán ke rült a fe je de lem birtokába.42 Beth len
Gá bor fe je de lem nek ki lenc ágyú ja sze re pel eb ben a lel tár ban: az ál ta la 1627-ben be -
fe je zett s ké sõbb ró la el ne ve zett nyu ga ti, Új bás tya fegy ver ze té hez négy azo nos mé -
re tû, 10-10 fon tos ágyú tar to zott, a vár ka pu má sik ol da lát õr zõ Cson ka bás tyán
egyet len, 5 fon tos falkony, míg az Ara nyas bás tyán négy da rab 5-5 fon tos falkony vi -
sel te a fe je de lem cí me rét vagy feliratát.43

Az ágyúöntõház egy sé ges kon cep ció sze rin ti mû kö dé sé re vall, hogy a fogarasi-
akkal és váradiakkal egye zõ ka li be rû lõ szer szá mo kat lel tá roz tak fel Mun kács vá rá -
ban. Jó fél év szá zad dal a fe je de lem ha lá la után, 1688. feb ru ár 28-án négy da rab 10
fon tos, Beth len Gá bor cí me ré vel ön tött ágyút ta lál tak ott. Ket tõ jü kön – for rá sunk sze -
rint – 1629-es év szám is volt; mel let tük még egy év szám nél kü li, 6 fon tos falkony vi -
sel te a fe je de lem címerét.44

Kö zel ne gyed szá zad dal ké sõbb, 1711-ben az össze író már csak há rom lõ szer szá -
mot ta lált a nagy fe je de lem ál tal ön te tett ágyúk közül.45 En nek az össze írás nak az
ada ta it azon ban ér de mes kü lön is meg vizs gál ni, mert szer zõ je, Johann Sebastian
Bickel tá bo ri tûz mes ter lel ki is me re te sen le je gyez te a fel ira ta i kat is.

A vár Komlósi-ütegében az elõb bi ek ben em le ge tett ágyúk egyi két, egy 10 fon tos
ágyút ta lál tak. Az ágyú del fi ne ket for má zó fü lei mö göt ti fel irat ban Beth len Gá bor vá -
lasz tott ma gyar ki rá lyi cí me it, va la mint a Ma gyar or szág meg Er dély cí me ré be fog lalt
kis ko szo rú ban az iktári Beth len-cí mert tar tal ma zó he ral di kai kom po zí ci ót ír ták le.32
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Ezt a lõ szer szá mot így 1620 és 1622 kö zött ön töt ték, a nikolsburgi bé ke kö tés után
ugyan is ezt a cí mert s a ve le össze füg gõ cí me ket a fe je de lem töb bé nem használta.46

Mel let te egy 12 fon tos csa ta kí gyót lel tá roz tak fel, ha son ló fel irat tal és 1622-es
évszámmal.47 A fel irat tar tal má val össze csen gõ, így hi te les nek tû nõ év szá mot a fen -
tebb idé zett má sik, ko ráb bi for rás szer zõ je (?) vagy má so ló ja (?) még 1629-nek ol vas -
ta! A har ma dik, a Porkoláb(?)-üteg egyik 11 fon tos, ne gye des kí gyó já nak a dí szét az
össze író fi gyel met le nül ugyan Rá kó czi -cí mer ként ha tá roz ta meg, a lõ szer szám ál ta -
la le jegy zett fel ira ta vi szont egy ér tel mû en Beth len Gá bor ál tal ön te tett ágyú ra utal.
A fur csa és va ló szí nû leg hi bá san má solt cím zés alap ján – ami ben a bi ro dal mi és er -
dé lyi fe je del mi cím után lo gi ku san kö vet ke zõ OPVLIAE ET RATIBORIAE DVX cím
he lyett, a fel irat hi bás ol va sa tá ból adó dó, ma gyar ki rá lyi ti tu la tú ra kö vet ke zik –
min den kép pen a nikolsburgi bé ke kö tés után ön tött ágyú ról le he tett szó.48

A görgényi vár „ke rek” bás tyá já nak tü zér sé gi fel sze re lé sé ben 1652-ben két „öreg”,
az az na gyobb ka li be rû, Beth len Gá bor fe je de lem ál tal ön te tett ágyút lel tá roz tak az
összeírók.49

Mind össze ennyi, amit Gá bor fe je de lem gyu la fe hér vá ri ágyú ön tõ ma nu fak tú rá já -
ról és ágyú i ról a szû kös for rá sok át te kin té se alap ján el mond ha tó. Ezek a sze gé nyes
ada tok azon ban jól il le nek a nagy ra lá tó fe je del mi meg ren de lõ vel és ki vá ló szer ve zõ -
vel kap cso la tos ké pünk be, de azt is ért he tõ vé te szik, hogy mi kép pen si ke rült I. Rá -
kó czi György nek igen rö vid idõ alatt új ra in dí ta ni a gyu la fe hér vá ri ön tõ mû hely mû -
kö dé sét. Ab ban már csak re mény ked he tünk, hogy a Gyulafehérvárott fo lyó ré gé sze -
ti ku ta tá sok egy szép na pon, a né hány éve fel fe de zett sá ros pa ta ki ágyúöntõmûhely-
hez ha son ló an, a Ken der vár ban is fel tár ják majd Beth len Gá bor és a két Rá kó czi
György ön tö dé jé nek a nyo ma it, eset leg a cse rép pé ége tett, ön tés után össze zú zott dí -
szes ön tõ for mák tö re dé ke it is.
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