
KOZÁK KÁROLY 

A BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÜZEUM-VÁRMÜZEUM 
VASNYELŰ SZAKÁLLAS PUSKÁJA 

A budai vár 1952. évi ásatási munkái során számos régészeti lelet került elő, amelyet 
a Vármúzeum őriz. Ezek közül fegyvertörténeti szempontból különös figyelmet érdemel egy 
vasnyelű szakállas puska, amely a Ny-i palotaudvarban, a gyilokjáró felső rétegéből került elő1 

(7. kép 4). 
Az említett vasnyelű szakállas puska a Vármúzeum legrégibb kézi tűzfegyvere, amely 

a XIV—XV. században kialakult puskákat követte időben, kissé fejlettebb szerkezettel. 

A legrégibb kézi tűzfegyverekről, puskákról hazánkban először a XIV. század végén 
XV. század elején írt oklevelekből értesülünk. Ezekről a fegyverekről jó képet nyerhetünk az 
1396 és 1405 között készített, a göttingeni Egyetemi Könyvtár 63. sz. kódexében ábrázolt, villára 
támasztott, fanyelű puska rajzáról, amelyet egy harcos éppen tüzes vassal süt el (1. kép). Ezekre 
a kézi tűzfegyverekre a XV. század elején, a esőtorkolat közelében alul egy vas nyúlványt ková
csoltak — erről nevezik ezeket a fegyvereket szakállas puskáknak —, hogy az elsütéskor fellépő 
visszaható erőt a bástyafalra, lőrósbe vagy állványra helyezve felfogja. E puskáknál a cső végén 
kiképzett hüvelybe erősítették a fanyelet.2 Bizonyára sok hiba adódott ez első próbálkozásból. 
A vászon segítségével eredetileg jól beékelt nyél, a fa kiszáradása vagy a puska várfalra való fekte
tése következtében gyakran meglazulhatott, a rögzítésre szolgáló vasszegnél, a nyél meggyengítése 

következtében — különösen gyakori igénybevétel és gondatlan kezelés esetén — könnyen ki is 
törhetett. Ugyancsak hasonló hibákat idézhetett elő a rövidre készített, nyél beerősítésére szol
gáló hüvely is, amelynek mélysége több esetben alig éri el a 25—30 mm-t, ugyanakkor a nyél 
átmérője sem nagyobb a hosszúsági méretnél. Ebből is kitűnik, hogy gyakran egyáltalán nem 
lehetett tartós egy ilyen nyél beerősítése. A fanyéllel kapcsolatos hibák vethették fel a változ
tatás szükségességét, amely aztán a fanyelet felváltó vasnyél kialakulásával be is következett. 
Addigra azonban már más szerkezeti változások is történtek, amelyek a lövés biztonságát és 
pontosságát lényegesen növelték. 

A Vármúzeumban őrzött vasnyelű szakállas puska két főrészből áll, a csőből és a nyélből. 
A cső torkolata felé arányosan vékonyodik, majd a csőtorkolatnál hengeres, gyűrűs tagba megy 
át. I t t egy célgömb volt, a cső végén pedig, a nyélnél, az irányzéktőke beerősítésére szolgáló 
beütött mélyedést láthatjuk (3. kép). Ez előtt egy kör alakú mesterbólyeg van, előtte pedig, fent, 
a cső jobb oldalán a gyújtónyílás, amely kúpos felporzóserpenyővé bővül. A gyújtónyílástól 
a csőtorkolat irányában két-két bevésett horony díszíti a csövet. A csőtorkolattól 185 mm-re 
egy kétlépcsős, erős szakállt kovácsoltak a cső aljára (7. kép 4). 

A nyél az irányzék mögött laposra kovácsolva csatlakozik a csőhöz. A cső hengeres végén 
két ferde lemunkálás alkotja az átmenetet a nyéllel. A nyél a cső végétől ívesen aláhajlik, majd 
kissé felfelé tartó vonalat követ. A nyél vége letörött, amit a törésfelület ós az összehasonlításul 
közölt ép szakállas puska vasnyele világosan bizonyít (7. kép 5). A cső közelében a nyélen két 
kör alakú nyílást találunk, amelyeken a vasnyelet egykor borító fa nyélrészt erősítették fel a 
nyílásokon átütöt t szegek segítségével. Lehetséges, hogy az egyik nyílás kanócos lakatszerkezet 
felerősítésére szolgált, de erre egyelőre biztos adatunk még nincs, csak a cső felső, jobb oldalán 
elhelyezkedő, kúpos felporzóserpenyővé bővült gyújtónyílás helyzete alapján következtetünk 
arra. Ugyanis a nagyméretű, kúpos felporzóserpenyőben a puska elsütéséhez szükséges lőport 
a feltételezett kanócos lakatszerkezet kakasa jól elérhette és meggyújthatta. A XV. század végén 
a külföldi szakirodalom már említ kanócos lakatszerkezeteket,3 s nálunk 1499-ben egy „lőfegyver-
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1. kép. Fanyelű puskából tüzelő harcos. XIV—XV. sz. fordulója 

hez való kulcs-(zár)ért" 10 dénár kifizetését említik,4 amely feltehetően ugyancsak egy kanócos 
lakatszerkezet lehetett. Feltevésünket bizonyos fokig erősíti az irányzék kialakulása, amely 
ezen és az ezzel egyező formájú, szerkezetű, vasnyelű szakállas puskákon minden esetben meg
található, illetve bizonyítható. Az irányzék használata feltételezi az elsütő szerkezetet, ugyanis 
a célzás és a lőpor meggyújtása egy időben csak elsütő szerkezet segítségével történhet. 

A leírt szakállas puska főbb méreteit a mellékelt táblázaton közöljük, hogy a hasonló 
vasnyelű szakállas puskákkal könnyebb legyen az összehasonlítás. 

Ezekután vizsgáljuk meg a vasnyelű szakállas puskák kialakulását és azt, hogy ebben 
a fejlődésben hol is van a helye a magyarországi vasnyelű szakállas puskáknak. 

A hazai és külföldi fegyverrégészeti szakirodalomban alig találni utalást a vasnyelű 
szakállas puskákra, főleg azok kialakulására vonatkozólag. P . Sixl, a kézi lőfegyverekről írt 
értékes dolgozatában meglehetősen ritka darabokként említi a vasnyelű szakállas puskákat.5 

A Berni Múzeum Fegyvergyűjteményének leírásakor közölnek néhány vasnyelű szakállas puskát,6 

ós R. Forrer is említést tesz erről a típusról egyik dolgozatában,7 de a szakállas puskák fejlő
désének menetébe nem helyezik bele a vas
nyelű szakállasokat. 

A hazai szakirodalomban egy helyen 
közölnek ugyan három szakállas puskát, ezek 
Mohácsról kerültek be a Nemzeti Múzeumba 
a múlt század végén, de adataik közlésén és 
egy hozzávetőleges korhatározáson kívül nem 
foglalkoztak ezek ismertetésével.8 

A fent említett puskák közül kettő vas
nyelű szakállas, csak letörött a nyelük, egy pedig 
egy fejlettebb típus, ágyazatba erősíthető szakál
las puska, amelynek már oldalán van a gyújtó
nyílása ós elsütése lakatszerkezettel történt. Vé
leményünk szerint is biztosra vehető, hogy ezek 
a fegyverek az 1526. augusztus 29-i, hazánkra 
oly sok szenvedést hozó vesztett mohácsi 
csata emlékei. Fegyvertörténeti szempont-

n , , ,„ , ,„ , ,n ,, ,„ , ból ez számunkra igen becses adat. Ez is 
2. kep. Vasnyelű szakállas puskából tüzelő lovag. • _ 

XV sz első fele megerősíti azon feltevésünket, hogy a vas-
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nyelű szakállas puskákat a XVI. század elején egy újabb rendszerű „modern" kézi tűz
fegyver követi. 

A hazai és külföldi szakirodalom főbb adatainak említése után, a rendelkezésünkre álló 
adatok alapján, megkíséreljük felvázolni a vasnyelű szakállas puskák kialakulását, fejlődését, 
és ezen belül meghatározni a magyarországi vasnyelű szakállasok helyét. 

Mint már bevezetőként említettük, a fanyelű vagy nyélbeütős szakállas puskáknál elő
adódó gyakori, a fanyóllel kapcsolatos hibák tették szükségessé egy biztonságosabb, erősebb 
nyél kialakítását, amely aztán a vasnyelű szakállas puskák megjelenésével be is következett. 
Szerkezeti szempontból az általunk ismert darabok közül azt a vasnyelű szakállas puskát tartjuk 
a legrégebbinek, amelynek kópét Párizsban találhatjuk meg a Bibliothèque Nationale Codex 
lat. 7239. sz. kéziratában (2. kép). Ez a kézirat 1450 körül készült.9 Ezt igazolja a lovag testét 
teljesen befedő vértezet ós fegyverzete is. A lovag sisakja fölött koronát látunk, ami nemesi szár
mazást bizonyít. Ez azért érdekes számunkra, mert ebben a korban a lőfegyver nem tartozott 
a lovagi fegyverzethez, s még később, a XVI. században is, általában a gyalogság használ kézi 
tűzfegyvereket. A koronás lovag égő kanóccal egy vasnyelű puskát süt el, amelyet egy nyereg-
kapához erősített villára támasztott, hogy a szakáll felfogja a visszaható erőt, a vasnyól végén 
kiképzett gyűrűn átfűzött kötél pedig nyakába akasztva tartja a nyél végét. A puska gyújtó
nyílása fent, középen van, mint a legrégebbi puskáknál általában.10 A puska formája is igen 
régies, nagyon hasonlít a Müncheni Városi Könyvtárban őrzött Codex, lat. 197. sz. kéziratban 
ábrázolt, állványra helyezett szakállas puskára (7. kép 6). Ez a kézirat 1420 és 1430 között készült.11 

Boeheim is közli egy teljes vórtezetben levő, nyereghez erősített, villára támasztott puskából 
tüzelő lovag rajzát, korát 1460 körül határozza meg,12 és A. Demmin is közöl egy hasonlót a XV. 
századból.13 Ezek után a Codex lat. 7239. sz. kéziratban ábrázolt ós az ahhoz hasonló vasnyelű 
szakállas puskák korát, s egyben a vasnyól megjelenését az 1430 ós 1450 közötti évekre hatá
roznánk meg. 

Fejlettebb szerkezetet ós formát mutat már egy Nürnbergben őrzött szakállas puska, 
amelynél a csőüreg hosszának és átmérőjének aránya lényegesen nagyobb, mint a fenti, lovag 
által használt szakállas puskáé, így a lövés biztonságosabb volt ezzel a fegyverrel. Ennek is még 
fent, középen van a gyújtónyílása, vasnyelét hullámvonalszerűen, vége felé vékonyodóan ková
csolták (5. kép). Ennek a vasnyelű szakállas puskának korát 1440—1460 körül kereshetjük. 

Wegeli már idézett munkájában közölt vasnyelű szakállas puskák közül a 2199. számú
nak csőüreg hossz- ós átmérő közti aránya már nagyobb, mint a fenti szakállas puskáé.14 Fej-

3 — é. kép. Vasnyelű szakállas puskák mester jegyei 
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lettebb voltára mutat a cső végébe erősített rúdszerű vasnyól is, amelynek végét gyűrűs fogan
tyúvá alakították ki. A gyújtónyílás ugyan még ennél is fent, középen van, de ha összehason
lítjuk az ugyanott közölt 2202. sz. vasnyelű szakállassal, amelynek már fent, oldalt van a gyújtó
nyílása, feltűnik a nagy formai hasonlóság, főképpen a rúdszerű vasnyélnél. E két hasonló vas
nyelű szakállas puskán láthatjuk a gyújtónyílás oldalra való tolódását, a szerkezet fejlődését. 
Korukat a leírtak alapján 1450 és 1470 között határoznánk meg (6. kép 1—2). 

A fanyelű vagy nyólbeütős szakállas puskáknál is ez időben kezdenek feltűnni a fent, 
oldalt elhelyezett gyújtónyílások, s valószínűleg ekkor kezdik meg a régi gyújtónyílások elzárását 
és azok helyett fent, oldalt elhelyezett új gyújtónyílás fúrását. 

Wegeli közöl még egy vasnyelű szakállas puskát, amely a legfejlettebb az általa leírtak 
között. ívesen aláhajló, laposra kovácsolt vasnyolét kétoldalt egykor fa borítás fedte, amelyről 
a nyélen látható nyílások tanúskodnak. Egyenletesen vékonyodó csövének alján lépcsős szakáll 
van, hátul a nyél közelében, fent, oldalt elhelyezett kúpos serpenyőjű gyújtónyílást látunk, 

előtte pedig két-két bevésett, körbefutó vonalat (6. kép 3). A gyújtónyí
lás közelében Wegeli egy jelet említ,15 amelyet Forrer részletesebben is 
leír.16 Lelőhelye a Bodensee környéke. Wegeli a puska korát a XV. 
sz. második felére teszi, Forrer 1480—1500 körül készült darabnak 
tartja. Wegeli rajza ós Forrer leírása szerint kör alakú mélyedésben egy 
kereszt, abban egy B betű látszik. A lelőhely és a bélyeg alapján For
rer svájci műhelyre gondol. 

Ez a Wegeli és Forrer által közölt vasnyelű szakállas puska 
mind formailag, mind szerkezetileg — több esetben részleteiben is — 
teljes azonosságot mutat a Vármúzeum vasnyelű szakállas puskájával 
(7. kép 4), a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Múzeum Mohácson 
talált ós Nagy Géza említett dolgozatában leírt két vasnyelű szakál
lasával (7. kép 1—-2), de legszembetűnőbb a hasonlatosság az előbbi 
két fegyverrel együtt őrzött, teljesen ép, vasnyelű szakállas puskájával 
(7. kép 5).17 Ezen utóbbi fegyveren világosan felismerhető a Wegeli és 
Forrer dolgozatában leírt, előbb említett mesterbélyeg, amelyet az ed
dig említett magyarországi vasnyelű szakállas puskákon is megtalál
hatunk — gondos vizsgálat után — a gyújtónyílás és a vasnyél között, 
közvetlenül az irányzék vagy ahol az hiányzik, az irányzóktőke beerő-
sítósóre szolgáló bevésés előtt (4. kép). Még egy ilyen szakállas puskát 
találtunk a Győri Xantus János Múzeumban, amelynek vasnyelét 
— valószínűleg miután letörött — úgy alakították át, hogy egy csavar 
segítségével ágyazathoz erősíthették (7. kép 3). A dolgozatunkban fel
sorolt vasnyelű szakállas puskák az azonos mesterbélyeg és szerkezeti 
jellegzetességek alapján kétségtelenül egy csoportot képeznek, másfajta 
vasnyelű szakállas puskát hazánkban ez ideig nem ismerünk. Mint
hogy a külföldi szakirodalom egy, esetleg két darabot említ ebből a 
fajta szakállasból, nálunk pedig eddig már öt darabot találtunk és 
további darabokra is számíthatunk, Forrer véleményével szemben az 
a feltevésünk, hogy ezek a vasnyelű szakállas puskák egy hazai műhely 
készítményei. Feltevésünk támogatására megemlítjük, hogy ezeknek a 
puskáknak sem a csőtorkolat közelében kovácsolták fel a szakállt, ha
nem a csőtorkolattól számított kb. első negyednél, mint azt már a 
fanyelű, nyélbeütős szakállasoknál is láttuk.18 

Táblázaton közöljük az említett vasnyelű szakállas puskák fon-
tosabb adatait (1. 210. old.). A táblázat adatai és a közölt vasnyelű szakál
las puskák képei világosan bizonyítják, hogy a magyarországi vasnyelű sza-

5. kép. Nürnbergi vas- kállasok egy műhely — feltehetően hazai — készítményei. Legerősebb bi-
nyelu szakállas puska. ,-, • i , , r , ^7 , 

XV sz közepe zonyitek az azonos mesterjegy, a szerkezet es a torma hasonlósága. 
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6. kép. 1—3. Vasnyelű szakállas puskák. XV. sz. második fele. 4. Kanócos lakatszerkezetű puska 

7. kép. 1—5. Magyarországi vasnyelű szakállas puskák. XV. sz. vége. 6. Szakállas puska állványon 

14 Gerevich : Budapest régiségei " 2 0 9 



A VASNYELŰ SZAKÁLLAS PUSKÁK FONTOSABB ADATAI 

Vármúzeum MNM Történeti Múzeum Győr Bern 

Lelt. sz.: 51.2065 55.3606 55.8627 55.3646 - 2198 

A puska hossza mm-ben 1190 1535 880 820 1020 1510 

A puska súlya kg-ban — 12,5 11,2 8,9 — 14,5 

Csőüreg átmérője mm-ben 22 25 24 24 24 21 

Gyújtónyílás távolsága a csőtorkolattól mm-ben 730 820 765 785 780 905 

Csőüreg átmérőjének és hosszának aránya 1 : 33,1 1 :32,8 1 : 31,8 1 : 32,7 1 : 32,5 1 :43 

Gyújtónyílás helye fent 
j . o. 

fent 
j . o. 

fent 
j . o. 

fent 
j . o. 

fent 
j . o. 

fent 
j . o. 

Szakáll távolsága a csőtorkolattól mm-ben 185 215 180 kb. 180 175 kb. 230 

A csőtorkolat gyűrűs megvastagodásának hossza 
mm-ben 35 55 35 37 35 kb. 55 

Minthogy a magyarországi vasnyelű szakállas puskák a közöltek legfejlettebb csoportját 
alkotják, kialakulásukat az 1470 és 1490 közötti évekre tesszük. Ekkor ugyanis már megjelenik 
hazánkban a fanyelű vagy nyélbeütős szakállas puskák mellett egy másfajta szakállas puska,19 

mely nem más, mint a vasnyelű szakállas. Néhány évtized múlva azonban már ismernek egy 
még fejlettebb szerkezetű puskát, az ágyazatba erősíthető, lakatszerkezettel és irányzékkal 
ellátott kézi tűzfegyvert, amelyet 1526-ban a mohácsi csatában a vasnyelű szakállasokkal együtt 
használtak. A vasnyelű szakállas puskák még a XVI. század közepén is nagy számban találhatók 
váraink leltáraiban, amikor pedig már az ágyazatba erősíthető, lakatszerkezettel működő kézi 
tűzfegyverek is elterjedtek országszerte. A török háborúk által okozott nehéz gazdasági hely
zetben lassan ment a régi, részben elavult szakállas puskáknak fejlettebb fegyverekkel való 
kicserélése. Jó példa erre a sümegi vár, ahol 1568-ban 33 régi fanyelű, 51 vasnyelű ós 32 fejlettebb 
prágai szakállas puska volt.20 Még a század végén is gyakran találkozunk vasnyelű szakállasokkal 
a magyar várak leltáraiban. 
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K. K03AK 

ПИЩАЛЬ С ЖЕЛЕЗНОЙ РУКОЯТКОЙ В КРЕПОСТНОМ МУЗЕЕ 
БУДАПЕШТСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

В ходе работ по уборке развалин и у-
стройства местности, проводимых в 1952 г. в 
крепости Буды, было обнаружено много архе
ологических находок, находящихся ныне в 
Крепостном музее. С точки зрения истории 
оружия среди этих памятников особое вни
мание заслуживает пищаль с железной руко
яткой, которая была обнаружена на западной 
стороне горы Вархедь, в верхнем слое потай
ного прохода. 

Упомянутая пищаль с железной рукоят
кой представляет из себя древнейшее огне
стрельное ручное оружие Крепостного музея, 
которое по хронологии следовало за огне
стрельными оружиями, оформленными в XIV— 
XV вв., за пищалями с деревяной рукояткой. 

О первых ручных огнестрельных ору-
жиях, о ружьях, в Венгрии мы впервые имеем 
сведения из документов, составленных в кон
це XIV и начала XV вв. В начале XV в. на 
нижнюю часть ствола наковали железный 
выступ — отсюда венгерское название этих 
оружий «szakállas puska» (бородатое ружье), 
— причем прикованный выступ бойцы клали 
на крепостную стену, в бойницу или на под
ставку, чтобы выступ перенял противодейст
вующую силу, возникающую при выстреле. 
Деревянную рукоятку прикрепляли в муфту, 
оформленную на заднем конце ствола. Разу
меется, при первых попытках обнаружива
лось много недостатков. Вследствие высыха
ния рукоятки, частого применения и прочих 
недостатков конструкции рукоятка легко сло-

Илл. 1. Боец, стреляющий из пищали с деревянной 
рукояткой. На рубеже XIV—XV. вв. 

Илл. 2. Боец, стреляющий из пищали с железной 
рукояткой. Первая половина XV. в. 

Илл. 3—4. Клейма пищалей с железной рукояткой 
Шл. 5. Пищаль с железной рукояткой. Середина 

XV. столетия. Нюрнберг 

малась. Эти недостатки вероятно и выдвинули 
необходимость смены деревянной рукоятки же
лезной. До тех пор, однако, последовали уже 
и другие конструкционные изменения, — за
травочное отверстие переместилось на бок — 
оформлялись прицел и спусковой механизм, 
что в значительной степени повышало надеж
ность и точность выстрела. 

Автор на основе известных нам данных 
из венгерской и зарубежной литературы дати
рует появление железной рукоятки 1430— 
1450 гг. Венгерские пищали с железной ру
кояткой, изготовленные предположительно 
в отечественной мастерской — на что указы
вают идентичность клейма, как и сходство 
форм и конструкции — составляют самую 
развитию группу описанных автором пища
лей с железной рукояткой. Их можно отнести 
к 1470—1490 гг. Однако, несколько десятиле
тий позже, в исторических источниках нахо
дятся сведения о пищалях с еще более развитой 
конструкцией. Это по всей вероятности пи
щали, прикрепленные к подставке, снабжен
ные замочным механизмом и прицельным 
приспособлением. Само собой разумеется, что 
пищали с железной рукояткой — да даже на 
многих местах и такие с деревянной рукоят
кой — продолжали употреблять дальше ; 
одна из причин этого кроется в трудном эко
номическом положении, обусловленном ту
рецкими войнами. Даже в конце XVI. столе
тия в инвентаре венгерских крепостей часто 
приведены пищали с железной рукояткой. 

Илл. 6. 1—3. Пищали с железной рукояткой. Вторая 
половина XV. столетия 
4. Пищаль с фитилем и замочным механизмом 

Илл. 7. 1—5. Пищали с железной рукояткой из 
Венгрии. Конец XV. столетия 
6. Пищаль на подставке 
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