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A BUDAI VÁR FELTÁRÁSÁNAK
FEGYVERRÉGÉSZETI LELETANYAGA
Kalmár

János

A második világháború után a budai királyi várpalota és a vár csaknem
valamennyi épülete az ostrom áldozatává vált — romterület volt az egész
budai várhegy.
Az újjáépítés megkezdése előtt célszerűnek mutatkozott kihámozni a ro
mok alól Zsigmond, illetve Mátyás király várpalotáját, amelynek marad
ványait nem csupán az új királyi várpalota építésekor temették be, hanem
eltűntették a föld színéről a kertek és melléképületek sora is.
A feltárási munkálatok — a Fővárosi Történeti Múzeum szakembereinek
vezetésével — 1948-ban kezdődtek meg. Ennek során sok erődítéstani elem,
középkori épületrész és várpalota-maradvány került ismét napvilágra. Ezek
alapján élénkebb képet alkothatunk magunknak a budai várpalota szépsé
géről és nagyságáról, nem kevésbé a középkori magyar építészet és kőfaragó
művészet magas színvonaláról.
A korlátozott terjedelemre való tekintettel ebben az írásunkban a budai
vár múltjával, fontosabb eseményeivel nem foglalkozunk részletesen, csu
pán az ásatás folytán felszínre került leletanyag hadtörténelmi jelentőségű,
tehát fegyverrégészeti emlékeire fordíthatjuk figyelmünket.
Budát a török 1541-ben csellel foglalta e], és 145 évig maradt birtokában.
A felszabadító hadsereg 1686-ban nehéz, véres harcok árán foglalta vissza
Buda várát.
Feltűnő jelenségként említhetjük meg, hogy a vár feltárási munkálatai
során milyen csekély számú, szinte jelentéktelennek mondható fegyver
anyagot hoztak napvilágra.
A középkori fegyverlelet csekély számára magyarázatot ad az a körül
mény, hogy a várban az ostromig nem voltak harcok. Az 1541. évi vár
foglalás ugyanis nem ostrom során történt, hanem a magyar őrséget felkon
colták a látogatás ürügye alatt beszivárgott törökök.
Az ekkori magyar fegyvertárgyakat az ellenség használta el.
A leletanyag jelentősebb mennyisége az ostromot megelőző időszakból
származik.
A vár visszafoglalására indított ostrom Buda várát romba döntötte. A tö
röktől zsákmányolt fegyvereket és felszerelési tárgyakat az egyesült csá
szári hadsereg tagjai mint hadizsákmányt, emlékként magukkal vittek.
Ezek egy részét viszontláthatjuk a külföldi gyűjteményekben és múzeu
mokban. Ami pedig a romok között maradt, azt széthurcolták a kincskere
sők, romkutatók. A még valamennyire épségben maradt szúró- és vágófegy584

véreket átalakították szerszámmá, eszközzé. Azokat a fegyvereket és fel
szerelési tárgyakat, amelyek nem kerültek szem elé, elpusztította a romok,
törmelékek között a lehúzódó nedvesség, a rozsda.
A nyugati és magyar eredetű fegyverek kevés számban kerültek a várba,
a romos falak között folyó harc ugyanis nem tartott huzamosabb ideig.
A földhányás, feltöltés alá került fegyverdarabok elpusztultak a vár újjá
építésekor.
Számunkra minden lelettárgy ereklyeszámba vehető — Buda vára hősi
korszakának emlékei ezek.
A leletanyag ismertetése
A korai távolraható fegyverek közül kevés tárgyi emlék maradt meg.
Mindössze egy számszeríj törzsének felső csontlemezbetétje, melyre a nyíl
vesszőt fektették, továbbá két csontból faragott „dió", amely a felajzott
ideget tartotta fogva. A XV. szazadból származnak,

1. sz. ábra: Sámszeríj alkatrészek (XV. sz.); nyílhegyek (XV. sz.); íjászgyűrűk
(XVII. sz.); szakállaspuska golyók, kartácstöltések, kézigránátok (XVII. sz.)
A romok alatt jelentős számú számszeríj nyílhegy maradt meg. Némelyik
példánynál még a nyílvessző csonkja is megtalálható. A nyílhegyek köpüsek, tehát a nyílhegy hátsó végén kialakított üregbe erősítették a nyílveszszőt. A XV. századból származnak. A török íjászanyagból három darab íjász
gyűrű maradt meg, ezeket a hüvelykre húzták, miáltal a kilőtt, nyílvessző
nem sérthette fel az íjász kezét.
A közelreható szálfegyverek közül a legjelentősebb darab egy „angolna
nyárs". Mátyás király zsoldos gyalogosainak fegyvere volt. Hosszú, négyélű
nyársból áll, köpüjének két oldalnyúlványa révén volt a nyelére erősítve.
Kerek, tárcsaszerű hárítólemeze nem maradt meg. A magyar szálfegyve
reket három darab huszár-kopjavas képviseli. A kopjavasak jellemzője a
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vékony, négy élű tüske, rövid kúpos köpüvel. A XVI. század végéről szár
maznak. A kopj avas alá szegezték fel a kétszárnyú lobogócskát, ami a csa
pat összetartozását jelezte.
Keleti eredetre utalnak a rövid hajító-lándzsacsúcsok.
Pengéjük levél
vagy háromszög alakú, erőteljes gerincéllel ellátva. A nyélre való erősítést
a köpü nyúlványlemezei biztosították.
A középkori lovagi tornaviadalok igen csekély számú emlékei közé kíván
kozik a két darab háromágú tornalándzsa csúcs. Lándzsatöréshez hasz
nálták.
A nyugati gyalogos harcos fegyverei közül tucatnyi alabárd került nap
fényre. Megnyúlt nyársuk négyélű, bárdlapjuk éle félhold alakú. Hátsó
tüskéjük aláhajló. A bárdlapok áttört díszítésűek. Az alabárd a legősibb tí-

2. sz. ábra: Csákányok (XVI. sz.); huszárkopja csúcsok (XVI. sz.); tornalándzsa
csúcsok (XV. sz.); balták (XVII. sz.); hullórács saruvasak (XV—XVI. sz.); sulymok (XVII. sz.)
pusú paraszti ütő-vágó-döfő szálfegyver, amelyet a svájciak alakítottak ki
a nyugati zsoldos hadseregek elleni harcaikban, szabadságuk védelmében.
Az alabárdnak a harcban hármas szerepe van: nyársával — ami a lándzsát
pótolja — döfni lehet, bárdlapja ütésre, vágásra alkalmas, hátsó tüskéjével
az ellensé£$es*lovast lehet lováról lerántani.,
A legősibb közelreható vágófegyver a kard. Mesterien kezelve legyőzhetetlenné teszi viselőjét. Honfoglaló eleink főfegyvere a kopja mellett a haj
lott pengéjű szablya volt, amelyet a nyugati lovagvilág a XI. században
szorított ki a használatból. Nyugaton a kard divatozott. A magyarság alkal
mazkodott ahhoz a törvényszerűséghez, hogy Nyugat ellen csakis nyugati
fegyverekkel lehet eredményesen harcolni, tehát harcai során átvette a kö
zépkoron át a kardalakulás minden változatát. A XV. század derekán —
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török ellen való harcra kényszerülve — ismét visszatértünk a Keletre utaló
szablyához.
A XI. századból való két kardlelet,, amelyek ebben a korban divatozó fél
kör alakú markolatgombbal, rövid keresztvassal bírnak. A XIV. századból
származik egy golyó alakú markolatgombbal, hosszan megnyúlt kereszt
vassal szerelt kardtöredék, továbbá egy markolatrészlet, amelynek markolat
gombja kiugró közepű dobalakot formáz.
A XV. század derekáról származó két kardnak ugyancsak egy-egy töre
déke maradt meg, markolatgombjuk korong alakú. Épségben maradt meg
a romok alatt egy XV. századbeli kardnak markolatborító falemeze. Korát
hosszan megnyúlt alkata jelzi. A felsorolt darabok magyar használatban
állottak.

3. sz. ábra: Alabárdok, sisakok (XVI—XVII. sz.)
Hasonlóan szegényes a nyugati harcosok kard-emlékanyaga. A legkorábbi
példány a XVI. század elejéről származik, a „Landsknecht" kard töredéke,
lapos, felfelé kiszélesedő, ún. legyező formájú markolatgombbal, S alakban
meghajlott keresztvassal. A Landsknechtek által használt kardok kereszt
vas szárainak vége hosszan megnyúlva az ellenkező oldalra ívelődnek át.
Ezáltal a keresztvas szárak széles hárítógyűrűt alkotnak.
A XVII. századi nyugati típusú vágófegyvereket a császári szolgálatban
álló dragonyosok kardjai képviselik. Megjelenik rajtuk a markolatgomb
felé ágazó markolatvédő pánt, a hárítógyűrűkkel együtt. Markolatgombjuk
golyó alakú.
Néhány kardpéldány sűrűn ágazó kosárzattal van szerelve, keresztvasuk
elöl felfelé, hátul pedig lefelé hajlik. Nagyméretű hárítógyűrűkkel vannak
kiegészítve. Markolatgombjuk csonkakúp vagy félgömb alakú. Tartalmaz a
leletanyag néhány érdekes nyugati markolat gomb példányt is. A legérdeke587

sebb számunkra egy XVI. század eleji Landsknecht kard markolatgombja,
felfelé kiszélesedik, tetejét két szemölcs alakú rátét díszíti. A gomb sok ha
sonlóságot mutat fel II. Lajosnak, a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött
kardjának gombjával.
A XVI. századbeli kardmarkolat-gombpéldányok között egy nyomott
gömb alakú példány érdemel figyelmet, amelynek teteje sűrűn bordázott
díszű. Egy hasonló korú markolatgomb példány gerezdéit díszítésű, alsó
része csonkakúp alakú. A század végét jelzi egy tojásdad alakú markolat
gomb példány, sekély magasságú élbordákkal tagolva. A XVII. századból
való egy kettős csonkakúp alakú markolatgomb. Épségben maradt meg
egy XVII. századi nyugati kardmarkolat faborítása, rézsodronnyal át
csavarva.
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4. sz. ábra: Középkori kardok, markolatgombok, nyugati típusú kardok (XVII. sz.)
A nyugati típusú kardalkatrészek közül megemlíthető még egy gyengén
,,S" alakban hajlott, vésett, tagolt gombbal szerelt megnyúlt keresztvas pél
dány, a hozzá tartozó hárítógyűrűkkel és egy spanyol típusú tőrkard áttört
művű, ezüsttel tausírozott díszű hárí tokosára (Glockendegen), továbbá egy
vasból öntött, lombozatokkal keretezett medailí ónban, férfi fejjel díszített
tőrkard hárítólemeze. Néhány kardkosár maradvány a XVII. századi dra
gonyos kardokhoz való.
A leletanyag kardpengéi közül megemlíthetünk egy meglehetősen hosszú,
XIV—XV. századbeli magyar eredeti példányt, lapjának díszítése bevésett
címerpajzs, mellette ,,P" betű bevésett képe. Magyar jellegét a penge végének
szélessége jelzi. A magyar kardcsiszárok pengéiket vágásra készítették, te
hát csaknem teljes hosszukban azonos szélességgel, a nyugatiak inkább
szúrásra képezték ki pengéiket, hosszan megnyúlt hegyben. Egy hasonló
alkatú kardpengénél a hüvely fabélésének rátapadt darabja is megmaradt.
A XVII. századot képviseli egy széles, sima kardpenge, továbbá egy hasonló
;alkatú pengetöredék, bevésett szövegéből csupán a DO(MINI) szó olvas588

ható. A penge két vájatos. A kardcsiszárok pengéiket vájatok kikovácsolásával, illetve köszörülésével tették könnyebbekké és hajlékonyabbakká. Té
vesen nevezik ezeket a vajatokat vércsatornáknak.
Tartalmaz a leletanyag egy XVII. századi nyugati típusú félkész állapotú
kardpengét is. Markolat-szereléssel még nem volt ellátva.
A régi hadi múltunk emlékeit a magyar huszár szablya pengéi képvise
lik. Ha szegényesnek is nevezhető az idevágó leletanyag, számunkra azon
ban magyarságuk miatt mégis a legbecsesebbek. Az újabb magyar szablya
I. típusa Hunyadi János idejében alakult ki a nyugati ,,S" keresztvasú kard
fajtából. A markolat eredetiben való megtartása mellett az egyenes penge
helyébe hajlott pengét szereltek a magyar harcos szolgálatára.
Fegyverrégészeti szempontból igen jelentős a XV. század végéről való
magyar szablyapenge. E példány az újabban kialakult magyar szablyafajta
II. típusát képviseli. Ez a huszár szablya típus a XV. század végére, török
hatásra alakult ki, gyengén hajlott pengével, és a török szablya egyenes
markolat-alkatát átvéve került a magyar huszárság fegyvertárába.
A XVII. századot három szablyapenge képviseli. A penge lapján a fok
mentén két keskenyebb vájat fut végig. A pengék a III. magyar szablya
típushoz tartoznak, ekkor már a szablya egyenes pálcatag alakú kereszt
vasat kap — török hatásra —, kissé előre hajló markolatát ferdén ülő, elől
hegybe futó, alacsony vaskupak zárja le. A XVI. század folyamáról nem
tudunk a leletanyagból magyar szablyát felmutatni. Néhány keresztvas
került mindössze napvilágra, ezek azonban világosan példázzák a XVI. szá
zad 60-as éveinek megnyúlt idomú alkatát.
A magyar szablya keresztvasa ugyanis az 1560-as évekre szokatlan hoszszúra nyúlik meg, ezt a formát a magyar huszártornák kora érleli ki. A

5. sz. ábra: Huszárszablyapengék, keresztvasak (XVI—XVII. sz.); kardpenge
(XVII. sz.); kések (XV. sz.); tőr (XVII. sz.)
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lovas jelleget igyekeztek ily módon kidomborítani, mivel a szablya pengé
jét nem növelhették, erősebben hangsúlyozták ki a keresztvasat. Ebben a
korban a magyar huszárszablya keresztvasa a 280 mm hosszúságot is eléri.
Zrínyi Miklós Bécsben őrzött és B ebek György, a Nemzeti Múzeumban
őrzött szablyája példázzák a legbeszédesebben az e korban használt magyar
huszárszablya típusát.
A század végére szablyáinkon a keresztvas szárak hosszának csökkené
sét figyelhetjük meg. Ez az állapot a Rákóczi-szabadságharc idejéig, sőt a
XVIII. század első negyedéig változatlanul megmarad. A leletanyag szablyakeresztvasamak hossza 190, 222 és 230 mm.
A tőr nem tartozott a magyar harcos fegyvertárába, tehát a leletanyag
idevágó példányai, nyugati harcos tulajdonából származnak. Egy épségben
maradt tőr-példány markolatgombja felfelé ágazóan félhold alakú, kereszt
vasa hasonló alkatú, azonban lefelé hajló szárakkal. Kora a XVI—XVII.
század fordulója.
Ugyancsak nyugati harcosok fegyverzetéhez tartoztak a XVII. század fo
lyamán a tőrkardok. Ezek pengéi csupán szúrásra voltak igénybe véve.
A XV. század jellegzetes paraszti vágófegyvere a kés. Önvédelmi eszköz,
eléggé vastag, egyélű, hegybefutó pengével. Keresztvasuk nincs, csupán
egyes esetekben — az övbe akasztás céljából — rövid, makkalakú gomb
helyezkedik el a markolat tövénél. Markolatuk egyenes, mindkét lapja
fával borított, teteje ívben, vagy pedig tetőszerűen végződik. A pengék
hossza igen változatos. Gyakran a szablya méretét is eléri. A kés kialaku
lását a középkorban a személyi biztonság gondjai segítették elő. E támadó
fegyverek pengéje rendszerint közelharcra szánva könnyű volt, hogy vise
lésük ne okozzon alkalmatlanságot. A késeket a kard és a szablya közötti
átmenetnek tekinthetjük.
Feltűnő jelenség, hogy mikor a szablya kezd Keletről előszivárogni, je
lenik meg a kés is, nyilván szintén keleti átvételként. Azonban nem köz
vetlenül Keletről, hanem Genua és Velence felől jut el Európába. Magyar
országon a kés a XV. század elején a huszita háborúk folyamán terjedhe
tett el, a szlávok közvetítésével. A XVI. század eleji török hatás szorította
ki a használatból ezeket a vágófegyvereket. Baloldalon, az övbe dugva
hordták.
Buzogányfej mindössze egy példány került elő a romok alól. Török ere
detű zúzófegyver a XVI. századból, nyolcgerezdes üreges vasöntvény. A
lovas harcos ütő-zúzó fegyvere volt.
A XIV. század vége felé, a lemezvértezetek, nehéz sisakfajták elterjedé
sével kapcsolatban, Európaszerte szüksége mutatkozott olyfajta támadó
fegyvernek, amely átüthette az erős, a harcos testét mindinkább elfedő vér
tezetet, valamint az elnehezült sisakokat is. Erre a célra a megnyúlt élű
bárd vagy a balta nem mindig mutatkoztak eredményesnek. A balták foka
tehát mindinkább megnyúlik és kihangsúlyozottabbá válik, az éllap helyén
megjelenik a tüske. A csőralakú, kissé ívelt tüskej ű csákány a XV. századra
széltében elterjedt. A század végén a fok már nem tömör kialakulású, ha
nem karcsú nyakon ülő, karélyozott vagy négyzetes talppá alakult. A tüske
tömör és mérsékelt ívben aláhajló. A XVI. századra a tüske jelentős mér
tékű megnyúlását figyelhetjük meg. Huszárságunk kezében az így kiala
kított csákányfokos e korban már széltében otthonos.
A leletanyag XVI. század eleji csákány példányai élénk tanúi e korban
divatozó magyar csákány fajtának. Tüskéjük csőrszerűen gyengén lefelé
ívelődik. A század derekára rögzíthető csákány példányunkon megjelennek
a köpű oldalából kiágazó oldalnyúlványok is, amelyek a nyélen való elfor
dulást akadályozták meg.
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Balta nagyobb számban került napfényre a romok alól. A középkorban
gyakran találkozunk fegyverként alkalmazott nehezebb fajtájú ütő-, vágó
szerszámokkal, a fejszével, a bárddal, baltával, amelyek azonban nem min
den esetben sorolhatók a fegyverek közé, mert egyaránt használták fegy
verként és szerszámként. A paraszti fegyverek csoportjába oszthatók be.
A balta kisebb és könnyebb vágóeszköz, pengelapja az él felé rendsze
rint kiszélesedik, azonban az él hossza mindig kisebb a pengelap hosszánál.
A baltát harci célokra gyakran felhasználták. Foka rendszerint négyszög
keresztmetszetű vagy pedig karcsú nyaka talppá szélesedik. Pengelapjának:
formája változó, nyaka egyenes, vagy mérsékelten lefelé hajlik. Éle ívelt,.
vagy egyenes vonalú, esetleg aláhajló. A megnyúlt fokú példányokat fokos
baltának nevezzük. A balta és fokosbalta török eredetű népektől kerülhe
tett a magyarság fegyvertárába.
Török harcosé volt két XVI. századból való baltapéldányunk, az egyik
nek az éle egyenes, a másiké pedig ívelt. Fokkiképzésük is elüt a Magyar
országon használatos példányoktól, az egyiké homorüan kialakított, állap
jának alsó vonala a fok felé haladva jelentős jmèrtékben keskenyíti meg
a balta nyakát. A másik példányunk foka a vége felé kiszélesedik, állapjának alsó vonala egyenesen halad a nyak felé. Az éllapot és a fokot rozettaszerű áttöréssel díszítették.
A XVII. századra utaló balták három csoportba sorolhatók. Az éllap az
él felé alig szélesedik ki, élük egyenes vagy gyengén ívelt. Az éllap aláhajlik, az él hosszabb lesz, a nyak elkeskenyedik. Végül pedig a keskeny nyak
ból hosszabb éllap nyúlik előre, a fok vége tömör, kissé megszélesedő. Ezek
a fokosbalták, vagy fokosok. A fokost különösen a hajdúk kedvelték, azon
ban a magyar huszárnak is rendszeresen használt fegyvere volt.
Leletanyagunk egyik legnépesebb csoportjába tartoznak a tüzifegyverek
maradványai. Valóban csupán maradványokról írhatunk, mert épségben
egyetlen pisztoly, puska vagy ágyú nem maradt meg napjainkra. Azonban
a leletanyag szűkös maradványai alapján is pontosan tudunk következtetni
az ekkoriban használatban volt tüzifegyver fajtákra.
A puska a XV. században még igen gyér számban szerepelt a harctere
ken, sőt a XVI. században is megmaradt nehézkes kezdeti formájában.
Fejlődésében bizonyos megülepedést figyelhetünk meg. Oka ennek a nehéz
kes előállítási lehetőségekben, másrészt pedig hatástalanságukban rejlett,
az akkori távolraható fegyverek az íj és a számszeríjjal szemben. Előreha
ladást jelentett a puska fejlődésénél a kakas megjelenése, az 1440-es évek
ben, amikor a kakas fejébe izzó kanócot erősítettek, amellyel begyújtották
a puska töltését. Az 1480—1500 közötti években a kakas már a ravasz meg
húzására működött. Ez volt a kanócos gyújtású puska,. Ez a puskafajta
egyszerűségénél fogva — könnyű előállítása által és olcsósága miatt is —
hosszú időn keresztül megbízható kézi tüzifegyvernek bizonyult, emiatt a
katonák a XVII. század végéig, sőt hazánkban még a XVIII. század elején
is nagy előszeretettel használták.
Leletanyagunk tartalmaz kanócos lakatszerkezetet,
letört kakassal, to
vábbá egy külön kakast is, meglehetősen ép állapotban. Korát a XVII. szá
zad derekára helyezzük.
Gazdagabb már a leletanyag kanócos puskacsöv>ekben, a legtöbb példá
nyon a cső oldalára forrasztott felporzó serpenyő is helyén maradt.
Találunk a leletek között két darab török eredetű kanócos csövet is, eze
ken feltűnik a cső díszített külseje, továbbá a cső fenéklemeze csúcsívben
felemelkedik, amelybe célzónyílás van fúrva. Jóval kisebb űrméretűek a
császári hadsereg puskáinál. A csövek — rövidségük után ítélve — lovaskarabélyokhoz tartoztak.
10*
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6. sz. ábra: Puskacsövek, kanócos és keréklakatos gyújtószerkezetek
(XVI—XVII. sz.)
Korszakalkotó lépést jelentett a kézi tüzifegyverek történetében a kerék
lakat alkalmazása. A gyújtást egy forgó acélkerék és a pirit dörzsölésekor
kicsiholt szikra szolgáltatta. A keréklakatos puskaszerkezet leglényegesebb
része egy lapos, rovátkolt peremű acélkerék, amelyet rugóhatás alatt tar
tott lánctag forgat meg. A források bizonysága szerint a kerekes puskákat
Miskolc környéki hámorokban már 1503-ban gyártották.
Leletanyagunk többféle keréklakatos szerkezetet tár elénk. A legkorábbi,
esetleg a XVI. század végére keltezhető példány hosszú téglalap alakú lakat
lemezzel, széles kakassal szerelt. A XVII. század első feléből származnak
azok a példányok, amelyeknél a rövid lakatlemez mindkét vége hegybe fut,
középen a keréknél félkör alakban szélesedik ki. E leletcsoporthoz még egy
épségben maradt kakas tartozik, négyszögletes fejű csavarja révén lehet a
pirit, vagy kovakőszilánkot az ajkak közé szorítani
A keréklakatos puskacsövek — rövidségük után ítélve — dragonyos kara
bélyokhoz tartoztak. Előkerült egy pisztolycső is, markolatának vaskupak
jával együtt. Találunk az idevágó anyagban egy török keréklakatos puska
csövet is, célzónyílása ugyancsak a cső felemelkedő nyúlványán van fúrva.
A puska elsütésénél jelentkező meglehetősen nagymértékű visszaható erő
felfogására alakították ki a XIV. század második felében, a cső torkolata
alatti „szakállt". Ez a szakáll a cső alsó szintjére forrasztott yasnyúlvány,
amelyet elsütéskor bakhoz, vagy pedig a várfal lőrésébe akasztottak be. Az
ily módon kialakított szakállas puskákat főképpen megerősített helyek védel
ménél alkalmazták. A szakállasok igen változatos méretekkel készültek. A
könnyebbek kézipuskaként, a nagyobb, nehezebb példányok ágyúként tár
gyalhatók. A szakállas súlya kb. 10 fontnyi volt, 4 latos golyót lőtt. A ket
tős szakállasok, a kétszeres-kettős szakállasok nehezebb fajta lövőfegy592

verek voltak, ezek 8, illetve 16 latos ólomgolyót lőttek ki. Ezek inkább
falak védelmére szolgáltak.
Szakállaspuska ugyancsak kevés példányban található a leletanyagban.
Van egy nyélbeütős és egy vasnyelű kettős szakállas. Koruk a XV. század
második fele. A nehéz kettős szakállasak közül az egyik nyolcszögletes
csövű, két másik hengeresre kovácsolt. Az utóbbi két példány már ágya
zatba volt fektethető. A nyélbetütős szakállasnál a cső hátsó végén kiala
kított üregbe volt a fanyél beerősítve.
A magyar tüzérség történetének igen jelentős emléke az „ágyúkamra".
Az ágyútöltés idejének megrövidítésére már a XIV. század utolsó negye
dében olyan igyekezetet találunk, hogy a puskaport külön kamrában he
lyezték el, amelyet a cső hátsó végében kialakított csatornába fektettek.

7. sz. ábra: Szakállas puskák (XV—XVI. sz.); gyújtóbomba váza (1686); ágyú
kamra (XIV. sz. vége)
A század legvégén már vasból készített hátultöltő kamrás-ágyúról is isme
rünk adatokat.
Leletanyagunk őriz egy vasból készült ágyúkamrát. A kamra teste nyolc
szögletes, felül két vasfogantyúval, hossza 290 mm, átmérője 110 mm.
A kézi tüzifegyver lövedékeiből kevés példányt nyújt az emlékanyag.
Ennek oka, kis méretük, a törmelék anyagban nehezen láthatók meg. A nap
világra került puska és pisztolygolyók ólomból vannak öntve, átmérőjük
14,6 és 17 mm. Egyetlen példány átmérője 12 mm. A szakállaspuska és kisebb
ágyúgolyókból, amelyek vasból vannak öntve, már több példány került
felszínre. Átmérőjük 31, 46, 47, 50 és 70 mm. A nagyobb ágyúgolyók 80,
90, 95, 140, 150, Í60 mm átmérőjűek.
Előkerültek olyan szakállaspuska golyók, amelyek gömbölyded folyami
kavics maggal, ólomból vannak öntve. Ezzel az eljárással a meglehetősen
drága ólommal takarékoskodtak. Az ólomból öntött szakállas, illetve kisebb
ágyúgolyók átmérője 38, 56 mm.
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Az ágyúgolyók, átmérőik után ítélve a következő ágyúfajták lövedékei
voltak :
Szerpentinéi 1 fontnál kisebb vasgolyót lőtt 50 mm-nél kisebb átm-vel;
Falkonett
1 fontos vasgolyót lőtt
52 mm átm-vel.
Kettős Falkonett
2 fontos vasgolyót lőtt
65 mm átm-vel;
Ezred löveg
3 fontos vasgolyót lőtt
75 mm átm-vel;
Kis csatakígyó
2,5—3,4 fontos vasgolyót lőtt 7—7,5—r8,2 mm átm-vel;
Falkon
6—7 fontos vasgolyót lőtt
95—100 mm átm-vel;
Csatakígyó
16—18 fontos vasgolyót lőtt
130—135 mm átm-vel;
Félkarthaun
22—24 fontos vasgolyót lőtt
145—150 mm átm-vel;
Karthaun
30—48 fontos vasgolyót lőtt
160—190 mm átm-vel.
Kartács lövedéke volt egy lekerekített sarkú vaskocka, 40 x 40 mm méret
ben, továbbá hat darab 20 mm, és egy darab 26 mm átmérőjű vasból öntött
golyó.
A kezd tüzifegyver golyójának öntésére szolgált a leletanyag fogóalakú
öntőformája, továbbá két fél öntőpofa, amelyek fogó ágai közé voltak erő
sítve.
Kézigránát nagy számmal maradt meg a várrom törmelékei között. Vala
mennyi vasból öntött, átmérőjük 70, 74, 75, 76, 80 mm. Szájnyílásuk a fagyújtócső számára 15, 18 mm. Némelyik példányban még a fa-gyújtócső is
épségben maradt. A kézigránátot — elég későn — csupán 1670 körül vezet
ték be a császári hadseregbe, a felsőmagyarországi katonai expedíció alkal
mával.
Az ágyú kiszolgálásához tartozó eszköz volt a kis vas „felporzó kanál",
amellyel a gyújtócsatornába öntötték a felporzást. A felporzó kanalat 1680
körül használaton kívül helyezték.
Két darab vasból öntött üreges bomba került napvilágra, átmérőjük 300,

8. sz. ábra: Bombák, repeszdarabok, ágyúgolyók
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illetve 450 mm. Falvastagságuk 30, illetve 40 mm. Ezeket mozsárból lőtték
ki. A bombák tetején, a gyújtónyílás mellett két vasfül a mozsárba eme
lésre szolgál.
1686 januárjában a bécsi haditanács 600 darab gyújtóbomba-váz elkészí
tését rendelte el. A feltaláló beküldött rajza alapján a vázak két méretben
készültek, 356 'és 236 mm magassággal és 278 és 191 mm átmérővel. A na
gyobb méretűből 500 darabot, a kisebből 100 darabot rendeltek meg. A ki
sebb méretű bombavázból egy példány a romok közül napvilágra került,
amely méreteiben megegyezik a haditanács által megrendelt darabok mé
retével. Ez a bombaváz vaspántokból van összeszegecselve, tojásdad alak
ban, akárcsak a korábbi, zsinórhálóval átkötött példányok. A vasváz a gyúj
tóbombákat a szétrepedés ellen védte meg.
A nehezebb ágyúcsöveket az ágyútalpból kiemelve, kocsira rakva szál
lították. A csövet emelőgéppel (caper, oapra) emelték ki, majd a működési
helyén a kocsiból visszaemelték az ágyútalpba. Ilyfajta emelőgépeknek
voltak az alkatrészei azok a felvonó csigahorgok, amelyek nagy átmérőjű
lapos vastárcsára vannak erősítve, továbbá az a horogpár, amelynek ten
gelyén az emelőbak gerendavasalása is megmaradt. Ez utóbb ágyútalp vasa
lása is lehetett.
A védőfegyverek ugyancsak kevés számmal vannak képviselve a lelet
anyagban. A sisakok közül a legkorábbi példány az ún. Maximiliánus
sisak, amely az 1500—1530-as évek között divatozott. Felemelhető arcvértje
— vizár — sűrűn tagolt, közben látó és levegőnyílásokikai áttörve. A XVI.
század második feléből való egy magas taréjú, elől-hátul előre ugró csúcsú
sAsakpéldány, tollbokréta tartó tokkal. Egy hasonló sisaknak csupán a ha
rangja maradt meg.
A XVI. század végén divatozó magyar huszársisak XVII. századi változata,
melyet ekkor a császári dragonyosok viseltek, négy példányban került nap
világra. Harangjuk félgömb alakú, szemellenzőjükön feltolható arcélvédő

9. sz. ábra: Agyúemelő bak vasalásai (XVII. sz.)
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pánt halad keresztül. Fülvértjük áttört, nyakvértjük rákozott, mozgatha
tóan összerótt.
Ugyancsak szegényes a vértezet anyagunk is, amit azonban érthetővé
tesz az a körülmény, hogy a vékonyra kalapált vaslemez a nedvességnek
kitéve könnyebben rozsdásodik. Szerencsés körülménynek vehetjük, hogy
a leletanyagunk két darab, a XV. század első feléből való mellvasat tartal
maz. A két ún. golyóalakú koragótikus mellvas azonos külsejű, mindket
tőnek a jobb oldalára lándzsatartó horog van felerősítve. Ifjabb Stibor
János, Zsigmond király főkamarás mesterének az 1430-as években készült
síremlékének mellvasával tartanak rokonságot.

10. sz. ábra: Mellvasak (XV—XVII. sz.); maximilianus sisak (XVI. sz. eleje)
A császári hadsereg felszereléséből származó mellvas példányok egyike
német dragonyosé, egy példány pikás gyalogosé, majd pedig három példány
utászé volt. A mellvasak simák, mindössze egy sekély gerincéi halad végig
a mell közepén.
Az emlékanyag török eredetű vértezete sodronnyal egybefűzött köralakú,
bordázott díszű hasvért, felső és oldalszárnyakkal egybeépítve. Kora a XVI.
század eleje. Ugyancsak török eredetű, egyetlen épségben maradt sodronyingünk, amely szokatlan alakja miatt részletesebben tárgyalható. Széles
nyakrésze sűrűbb szövésű. Mindkét oldala kivágott, úgyhogy az egész sod
rony a mell és a hát előtt húzódó 500,mm hosszúságú, 200 mm széles sáv
ból, majd pedig az alsó testet körülvevő 250 mm magas és '640 mm széles
alsórészből áll. A XVI. századból származik. Tartalmaz a leletanyag egy
összerozsdásodott sodronying részletet, erről részletesebben nem írhatunk.
A táborövezet védelmét szolgálta âz elszórt súlyom. Ugyanúgy szórták
azonban a várárokba és a falak tövébe is. A súlyom nevét a hasonló kül
sejű vízinövénytől nyerte, négy tüskéből áll — az egyik minden esetben
felfelé. A gyalogharcos vagy a ló lábába fúródva súlyos sebet ejtett. A lelet- .
anyag kétfajta sulymot tár elénk, egy horgos és egy "sima tüskéjűt.
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11. sz. ábra: Török sodronying és mellvértezet (XVI. sz. első fele)
Közvetlenül a vár védelméhez tartoztak a hullórács vasalásai. Kétféle
külsővel kerültek a felszínre. Az egyik fajta négyszögletes gúlaalakú, a
másik pedig kúpalakú. A hullórács gerendáinak alsó végébe, erőteljes tüs
kéjük révén voltak beverve. A hullórácsot vékonyabb gerendákból rácsszerűen rótták össze, hogy — ha a várkapu nyitva állott — az ostromló
ellenség ne juthasson be a várba. A rácsozat aljába bevert vas saruk a kü
szöbgerenda nyílásaiba illeszkedtek.
A lovasfelszerelés a leletanyag jelentősebb részét teszi ki. Ezt a körül
ményt a vár erődítési munkálataival kapcsolatos fuvarozások folytán el
hullott patkók és egyéb lófelszerelési tárgyak magyarázzák meg. A lovas
felszerelési leletanyag a nyereg, kengyel, zabla, sarkantyú és patkó. A török
és a magyar anyag meglehetősen keverve fordul elő a vár visszavételének
időpontjáig.
A nyerget félholdalakú kápavas képviseli. Az ív hajlása után ítélve ma
gas kápájú török nyeregre gondolunk. A magyar nyereg alacsony kápájú
volt.
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A nyereg tartozéka a kengyel. Bőven találunk belőlük a leletanyagban.
A kengyelvas részei a fül, a függesztőszíj számára, a két szára és a talpaló.
Legkorábbi példányunk gótikus, asszimetrikus szárú példány, a XIV—XV.
század fordulójából való. A XIV. században jelentkeznek kengyelvasainkon
az asszimetrikus száralakulások, amikor is a kengyelvas belső szára nagyobb
mértékben nyúlik meg, ezáltal a talpaló kitér a vízszintes helyzetéből és
ferdén halad lefelé. Ez a változás szükségszerűen történt. Ugyanis a lovagi
lándzsa mindinkább nehezebbé válása folytán a nyeregben való biztosabb
ülés csak úgy volt lehetséges, hogy a test tartását a láb előrenyújtásával
ellensúlyozták. Az előrenyújtott láb kívánta meg a talpaló vonalának meg
változtatását, a talp természetes állásához való alakulását.

12. sz. ábra: Magyar huszárkengyelek (XVI. sz.); török kengyel (XVII. sz); patkók
(XV—XVII. sz.)
A XV. század végén a magyar huszárok használatában találjuk azokat a
'körtealakú kengyeleket, amelyeknél a talpaló külső széle függönyszerű
nyúlvánnyal bővül. A XVI. századból származó két rongált példányunk
erősen kiszélesedő, ívben hajlott talpalóval bír, különösen feltűnő a fül erős
kiszélesedése, ami a függesztőszíj szélességét jelzi.
A XVI. század derekáról származó magyar huszár kengyelpéldányunk,
ugyancsak széles fülű, körte alakú szárakkal, talpalója középen kör alakban
kiszélesedik, alatta hengeres hüvely díszként foglal helyet. A XVII. szá
zadra kengyeleink megtartják a körtealakú szárakat, fülük külön kihang
súlyozott, keskeny függesztőszíj hoz való, a talpaló közepe négyzetesen vagy
(koraiakban szélesedik ki, alatta plasztikus rozettadísz kap helyet.
Török kengyel csupán töredékes állapotban került napvilágra, széles
szárú, széles talpalójú külsővel. Ez a széles talpalójú kengyelfajta a török
lovaglási móddal függ össze, akik a nyeregben szinte álló helyzetben lova
goltak.
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A zabiák legegyszerűbbike az ún. csikózabla, csuklósan kapcsolódó két
féltengelyből és a gyeplőszár tartó karikákból áll. A csikózabiák az egész
középkoron át nyomon követhetők. A XVII. századra némi változást figyel
hetünk meg csikózabiáinkon, oldalkarikájuk egyenes pecekkel bővül. Az
oldalpecek végének ellaposodása a század második felére utal.
A leletanyag feszítőzabiái XVII. századi eredetűek. A feszítószárak rend
szerint hajlott alkatúak. Találunk kétszeresen meghajlított szárú példá
nyokat is. Némelyik szárpéldány a tengellyel együtt maradt meg. A feszítő
szár felső végén levő szívalakú nyílás a kantár számára szolgál. A tengely
vagy tömören, vagy pedig lemezből van kúposán kialakítva. A leletanyag
ban egyenes feszítőszárú példányt is találunk. Itt a tengely közepe meg
törve felfelé ívelődik, amelyre nyelvizgató gyűrűk vannak felhúzva.

13. sz. ábra: Nyeregkápa vasalása, csikózabiák, feszítőzabiák (XV—XVIT. sz.)
Külön csoportba sorolhatók a török eredetű „a la Genette" típusú feszítő
zabiák. Ezek lényege abban áll, hogy a tengely közepe megtörik és a szá
rakkal párhuzamosan felfelé nyúlik, a végébe pedig vaskarika van befűzve.
Ez a karika a ló állát öleli körül. A gyeplőszár meghúzásakor a feszítő
hatás olyan erős, hogy a lovat a legerősebb vágtában is azonnal megállásra
kényszeríti. Nevét a „ginete" nevű könnyebb spanyol lófajtától nyerte.
A sarkantyú a lovas felszerelési tárgya, amellyel lovát gyorsabb futásra
serkenti. Alkatrészei a félkörben meghajlított fülben végződő szár, a köze
péből kiinövő tüske, vagy .pedig forgó taréjjal ellátott nyak.
A sarkantyúk a XIII. századig tüskével voltak ellátva, a XIII. század
második felében, szinte egy csapásra jelenik meg a merev tüske helyett a
forgó taréj. Ez már a ló oldalát kíméletesebben érinti, mint a hegyes tüske.
Leletanyagunk legkorábbi példányai ún. koragotikusak, a XIII. század végé
ről származnak. Taréjuk elpusztult, mindössze a szár és a nyak maradtak
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épségben. A szár végén kis kerek fül látható. A XIV. században a sarkan
tyúkon nagyméretű taréj jelenik meg, száruk erősebben ívelődik. Egy ép
taréj is napvilágra került. A XIV. század végén az ún. gótikus sarkantyú
szárainak végén kettős fülnyílást találunk, majd pedig a nyak tövénél
hegybeugró profilált csúcsot.
A XIV. század második felében a lemezvértezetek széles körben való el
terjedése idején a láb előrenyújtott helyzete kívánta meg a sarkantyú szá
rának megnyújtását. Ezért a későgotikus sarkantyú két méretben ismeretes.
Vértezethez szükségszerűen hosszú nyakút, vértezet nélkül pedig a lovag
láshoz az alkalmasabb rövid nyakú sarkantyút csatolták.
A XVI. században újabb sarkantyú típus alakul ki, az ún. reneszánsz sar
kantyú. Jellegzetessége a nyak és a taréj alakulásában nyilvánul meg.

14. sz. ábra: Sarkantyúk (XV—XVII. sz.)
A lábszárak vértezésének mozgékonyabbá tétele és a lovaglási mód meg
változtatása miatt nem volt szükség a hosszú sarkantyúnyakra, tehát lénye
gesen megrövidült. A szárak sekély ívelésűek, a nyak negyedkörívben hajlik
alá, vagy megtört alkatú. A XVII. században a fejlődés irányzata a cél
szerűség és az egyszerűség.
Patkó jelentős számban került napvilágra a romok alól. Mondhatjuk,
hogy a XIV. századtól kezdve képviselve van a patkó fejlődésének minden
mozzanata. A patkó a lovasfelszerelés nélkülözhetetlen kiegészítő része.
A patkó két szárvégének visszahajlításával alakítják ki a sarkot, a felszegezés a szárakba ütött nyílásokon keresztül történik. A szegfejek kopását
csökkentik a szárakba mélyített csatornákkal.
À XIII—XIV. századból származik az a szélesen alakított példány, amely
nek csúcsba futó szárvégei nem hajlanak fel sarkot alakítva, hanem a pata
felé hajlanak vissza. A XIV—XV. századbeli patkók hasonló alkatúak,
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azonban a csúcsba futó szárvégek felhaj lanak, háromszög alakú sarkot al
kotnak. Felszegezésük három vagy négy nyíláson át történt. A nyílások
ekkor még nincsenek süllyesztett csatornába ütve. A XV. században gyakori
előfordulású a még ugyan kisméretű, alacsony, csonkagúla szerű sarok,
a szegnyílások már süllyesztett csatornába vannak ütve. A XVI. századi
patkópéldányainkon egymástól eltérő sarokalakulást találunk. Ekkorra a
sarok már rendszerint tömör alakítású. Az egyik példányon beütött kovács
bélyeggel is találkozunk, köralakú mezőben félhold alatt pontot.
A XVI. század második felébe helyezhetők azok a patkók, amelyeknél a
szárak elkeskenyedve élbe futnak, négyszögletes csonkakúp alakú sarok
kal. Ez a sarokfajta a XVII. században is rendszeresen megtalálható pat
kóinkon.
A XVII. századi példányokon már látunk a patkó elejére eső, kiemelkedő
körmöt, ami a ló kapaszkodását segíti elő. Ebben a korban ismeretes a
patkó kapája i#, ami a patának a patkóban való elcsúszását akadályozza
meg. A leletanyag nagyobb méretű patkói igavonó lovakhoz tartoztak. Van
a leletanyagban egy szamárpatkó is.
A XIV—XV. század folyamáról származó patkók között feltűnik egy
szokatlanul széles fajta, amelyet a Kelettel igyekeznek összefüggésbe hozni.
Ezeket a patkókat azonban nálunk is készítették, tehát nem kapcsoljuk
minden esetben a keleti eredettel. Jellegzetességük, hogy a szegnyílásuk
nem négyszögletesek, hanem köralakúak, a szárvégek nem futnak hegybe,
hanem szélesek maradnak, nem kovácsolták, hanem megfelelő vastagságú
vaslemezből vágták ki.
A leletanyagban három típus jelenik meg. Az első esetben szegnyílásuk
négyszögletes, a szárak közötti nyílás kerek, tehát üllő szarván alakították
ki, a másik típusnál a szegnyílások köralakúak. A harmadik típus a leg
gyakoribb, szegnyílásuk köralakú, a szárak közötti nyílásuk három- vagy
négyszögletes. Előfordulásuk a XIV. századtól egészen a XVI. századig tart.
Bő számmal találunk a leletanyagban török patkót. Ezek csaknem kör
alakúak. A szárak végei olymódon laposodnak el, hogy egymásra feksze
nek, lapolódnak. A szárak közötti kivágás majdnem köralakú. Szegnyílásuk
is köralakú.
Buda várának erődítési munkálataihoz tartoztak a különféle és fajta kő
fejtő és kőfaragó szerszámok, acél ékek, vasbunkók, amelyek bő számmal
kerültek a romok közül napvilágra. Ugyancsak az erődítési munkálatokhoz
kapcsolódnak a szekerek megmaradt vasalásai, a nagyszámú kapák, ásók,
lapátok, bárdok, fejszék, amelyek a földhányásoknál, fal- és bástya javítások
nál kaptak szerepet.
Azonosan bő számmal állnak rendelkezésünkre az erődítések fa- és tető
anyagának, gerendázatainak szerszámai, a fúrók, vésők, kétkezes kések, vala
mint a jelentős számú nagyméretű szögek.
Ezek azonban az eszközök és szerszámok csoportjába tartoznak, így ezek
kel most részletesebben nem foglalkozunk.
A várásatásból származó leletanyagot a Budapest Főváros Történeti Mú
zeumának vezetősége teljes egészében szakszerűen konzerváltatta, tehát
fennmaradását kellő módon biztosította. Ezáltal a későbbi részletkutatás is
lehetővé válik, mivel ez a dolgozat csak nagy általánosságban foglalkozik
a leletek közreadásával, kiértékeléséYel.

601

