TÖRTÉNELEM

Tóth Sándor
Fegyverkincsek Egerben
A Történeti Tárház Eger városának új múzeumai közé tartozik. 2003. március 15-én az
1848-as forradalom évfordulóján született. A gyűjtemény tulajdonosa, a múzeum alapítója Tóth
Sándor. Üzemeltetője az egri EVAT Zrt. A gyűjtemény tulajdonosa feladatának tekinti a Kárpátmedencei Magyarország hadtörténelmi, még kallódó emlékeinek összegyűjtését és bemutatását. A
kiállítás anyaga az őskortól az 1848-49-es forradalom és szabadságharc végéig mutatja be a kézi
fegyverek fejlődésének történetét. Kiemelt szerepet szánva a magyarság leghíresebb fegyvernemének, a huszárságnak történelmi relikviáiból.
Köztudott, voltak olyan időszakok, mikor ilyen
tárgyak birtoklásáért meghurcoltatás, olykor még
halál is járt. Az ősök szelleme azonban erősebbnek bizonyult a megfélemlítéstől és padlások, pincék rejtekébe dugta a történelmi javakat. Hiszen a
fegyver csak eszköz a gondolkodó ember kezében,
és mindig megfontolhatja, mire használja. A legnehezebb feladat a magyar fegyverek gyűjtése, hiszen Trianon vert kegyetlen csorbát soraiban, és
nagy részük a megszálló hatalmak áldozatává vált.
Ezért az ilyen jellegű fegyverkincsek összegyűjtése az utolsó szakaszához érkezett és egyre kevesebb lesz belőle.
A kiállításon a látogató kronológiai sorrendben szemlélheti meg a kézi fegyverek történetét.
Megismerhetjük a távoli őskortól egészen a XIX.
század derekáig a különböző harci eszközöket,
hadfelszereléseket. Láthatjuk az adott kor iparosainak szakmai tudását, művészeti irányzatait és
színvonalát. Nem nehéz rájönni, hogy a fegyverek
gyártása mindig a jellemző korszak legmagasabb
technikai szintjén állott. Díszítő művészetének kimunkálása és precizitása sem marad el más jellegű tárgyak szépsége mellett. A felhasznált anyagok értéke és a munkába fektetett energia hasonlóan magas szinten állott.
Az itt kiállított tárgyak közül kétségtelenül az
akár 100 000 éves pattintott kőkori nyílhegyek a
legrégebbiek. A vértesszőlősi előember, majd a
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Neander völgyinek nevezett ősember eszközei
több helyen megtalálhatók hazánk területén. A
halászó-vadászó ősember itt kiállított szépen pattintott nyílhegyeit a Dunában találta még a XIX
század derekán egy aranyat mosó ember. A többi
kőeszközt a középső kőkor embere használta.
Funkcióját tekintve ezek a tárgyak még inkább
eszköznek mintsem fegyvernek tekinthetők. Az őrlőkő egyértelműen a magvak, vagy gabonaszemek
törésére szolgált. Ám a marokkő használatának
szerepét már az ember választotta meg. A Kr. e. 5.
évezredben az új kőkor embere már alakította csiszolta eszközét, fegyverét. Ezeket a kőbaltákat
már kifúrta és felnyelezte, ezzel meghosszabbítva
a lesújtó erőkart, hatékony fegyvert alkotott. A keménykő kifúrását általában a vízi nád belső üregébe szórt vizes homok végezte, míg a nád maga a
fúrószár szerepét töltötte be. A fúrást íjas meghajtóval gyorsította. Egy ősszarvas agancsból készült
átfúrt eszköz is van a gyűjteményben. Hasonló
célt szolgált, mint a kőbalta.
A Kr. e. 3. évezredben már rézből készültek
az első fém eszközök és fegyverek. A Mezopotámia felől hazánk területére terjeszkedő népek
hozták magukkal a fémöntés technológiáját. A sumér kultúrával rokonságban álló Körös kultúra
földművelő népei valóságos rézkorszakot terjesztettek el a Kárpát-medencében, először Európában. Ebből az időből egy nagy méretű kereszt élű
csákány található a kiállításon. A vitrinbe kerülése előtt egy alföldi kút vödrén, mint merítő súly
funkcionált. Ennek köszönhető sajnos, hogy egyik
éle erősen lekopott. A meglehetősen lágy rezet hamarosan ónnal, vagy antimonnal ötvözték, így erősebb fémet, bronzot önthettek.
A Kr. e. 2. évezredből származnak a bronzkori fegyverek. Ebben az időben már jól elkülöníthetők a fegyverek jellegük szerint a többi eszköztől.
Kardot és tőrt ugyan már a rézkorból is ismerünk,
de tömeges elterjedésük a bronzkor idejére tehető.
Jellegzetes hazai típusnak számít a korongos, vagy
csészés markolatú kard. Pengéjének erős gerinc-

éle van, hosszú kétélű. Markolata csigavonalakkal
díszített. Hasonlóan vésett a másik markolatborítás nélküli úgynevezett markolat szeges kard
is. Ezeknek egykoron fából, esetleg más szerves
anyagból készítették a markolat fogantyúját, ami
természetesen már elpusztult. Ezt a kardot nálunk
Boiu típusú néven ismeri a szakirodalom. Finoman öntött és csiszolt. Pengéje még mindig borotva éles, felülete hosszúvonalakkal és csigavonalakkal vésett díszítésű. A tőrök közül kiemelkedik
egy mükénei típusú darab. Pengéje széles, hoszszan elnyújtott háromszög alakú. A ritkaságszámba menő harci fokosok főleg a vezető rétegek
státuszszimbólumai voltak. A legszebb példány
nyélcső felőli végeit csavart fonat alakot imitáló
díszítéssel készítették. A fokos egyik vége baltaszerű élben végződik, a másik egy korongból kiemelkedő kúpban zárul. Egyszerűbb változatú a
szép zöld patinás másik fokos, ami egy tipikus
bronzkori formát követ. A bronzkori lándzsák közül több lángalakot formáz. A pengéjükön húzódó
gerincél üreges. A kis fülecskével rendelkező tokos balták is a kor termékei voltak. Viaszveszejtéses magas szintű öntési eljárással készültek. Ez
jellemzi a bronzkor fémművességének egészét. A
bronzkori tárgyak legszebb változatai hazánk területéről származnak, és magukon hordozzák az
ősök üzenetének magas technikai tudását.
A kelet felől beáramló nagyállattartó preszkíta, szkíta népek hozzák be Európába az acél
erejét. Az első népcsoport hazánk területén Hérodotosz szerint, akit név szerint is ismerünk. A lovas szkíták új típusú fegyvereiből is látunk ízelítőt. A legszebb darab azonban ebből a korból ábrázolt két cserépedény, aminek palástján szkíta
harcosok domborműve látható. Az edény palástján
körbe 15 szkíta harcos mitológiai háborút vív a
csillagos égen. Jól megfigyelhető rajta a szkíták
jellegzetes kaftánja és fejfedője. A gyalogos harcosok turáni típusú íjat feszítenek. Némelyik
lándzsát vet. Szépen felismerhető a szkíta kard, az
akinakés több harcos kezében is. Baljukban kerek
pajzsot tartanak. A sebesült, pedig földre rogyva is
fújja a harci kürtöt. Rendkívül szép ez a művészi
megfogalmazás. A másik edényen lovas harcosok
mozgás dinamikája is megfigyelhető, jellegzetes
turáni hadviselési formában. Az edények a késői
szkíta korszak hellenisztikus stílusában ábrázolják a harcosokat. Ebben az időszakban a szkíták
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békésen keveredtek a keltákkal. Együttélésükre
számos régészeti bizonyíték is utal.

Szkíta cserépedény

A Történeti Tárház szkíta kardja, akinakése
formájában jellegzetes alaptípus. Kettősen karéjozott szív alakú hárítóvasa és hármas tagozódású
markolata van. A markolat gombja és a hárító rész
bronzból készült, és aranyozás nyomai figyelhetők
meg rajta. Az akinakés szóösszetételének második
tagja a kés, szkíta szó, amit ma is eredeti formájában használunk. A kiállítás szkíta nyílhegyei
bronzból készültek, változatos formában. A köpűnél látható horog a nyíl sebből való eltávolítását
megnehezítette. A római pilumra hasonlító, de rövidebb szárú dobó fegyvert a szkíták is ismerték.
Eldobásnál a vékony szár rendszerint elhajlott, így
nem lehetett azt eredményesen visszadobni. Szintén kedvelték a könnyű harci fokosokat is, amit
vasból kovácsoltak.
A másik vaskori nép a kelták emlékanyaga is
szerepel a tárlaton. Kétélű kardjukat a kelták vas
hüvelyben tartották. Az egyik ilyen jó állapotú
fegyveren a kovácsmester fegyverbélyege is megfigyelhető. A kelták igen jó minőségű acélt tudtak
kovácsolni. Az egyik vésett díszítésű lándzsa a
soha nem rozsdálló ismeretlen módszerrel alkotott
kék acélból készült. Felületét igen kemény kéreg
védi a fizikai behatásoktól. Az ívelt, karikás végű
kelta késeket a harcosok az övükön viselték. Állapotuk ma is kiváló. A kelták hagyatéka a Kárpátmedencében igen számottevő. Csaknem fél évezreden keresztül éltek nagy számban hazánk területén. Harcias, hódító népek voltak, akiknek kultúrája nem tűnt el nyomtalanul.
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MAGYAR TÖRTÉNELEM
A következő nemzedékek magukba olvasztották
tudásukat, és egyes tárgyak formavilága a mai napig is őrzi emléküket.
A hunok hagyatékából két darab kétélű kard
található a gyűjteményben. A hunok viszonylag
hosszú egyenes vas kardjuk mellett egy rövidebb
tőrkardot is használtak. Aszimmetrikus nagy
méretű íjaikból háromélű vasból kovácsolt nyilakat lőttek ki. Ezekből többféle méretű is szerepel
a tárlaton. A kiállított alán tőr is a hun korból való. A ruhák és csizmaszárak összekapcsolására
méhecske alakú cikkádát, kapcsot használtak. A
bemutatott darab bronzból készült. A kései hunok,
más néven avarok szintén kettős fegyvert viseltek.
Egyenes hosszú kardjuk egyélű, kétélű vagy fokéles változatban is készült. A kiállított avar kard
egyélű és fokéles változat. A Kárpát-medencébe
az avarok hozzák be az ívelt szablyát. Ez a fegyver
remekül bevált a pusztai népek hadviseletében.
Árpád népe is hasonló fegyverzettel és hadművészettel lépett be hazánk területére. A turáni népek
fegyverzete és hadművészete jellegénél fogva szinte azonos, hiszen rokon népekről van szó. A tárlóban látható nagy méretű szablya avar, de akár
alakjánál és rendeltetésénél fogva magyar is lehet.
A sírokban megtalált magyar szablyák azonban rövidebbnek tűnnek. Ám az eltemetett darabok nagy
többsége díszszablya, illetve hiányosak, csonkoltak. Méretük így nem minden esetben mérhető. A
honfoglaláskor legszebb szablyáját Bécsben őrzik. Sokáig Osztrák koronázási kardnak használták, és Nagy Károly tulajdonának vélték. Sokan Attila Hun nagykirály személyével is azonosították. Ám az említett urak korában nem szablyát, hanem kardot viseltek. A bécsi szablya egy
magyar nemzetségfő tulajdona lehetett. A körte
alakú kengyelpár a IX. századból való. A kengyelt
az avarok hozták be Európába. Segítségével a lovas magasra húzott térdekkel biztosabban ül a
nyeregben, illetve ha a harci helyzet úgy kívánja,
a kengyel segítségével fel is tud állni. A magyarok
híres csoda fegyveréből a félelmetes hatású reflex
íjból sajnos egy ép példány sem maradt fenn. Csupán az íj szerkezetének csont lemezeit ismerjük.
Ezek alapján sikerült valamennyire rekonstruálni
formájukat. Az erős, viszonylag könnyen kezelhető
íjakból lőhették ki a tárlóban is bemutatott nyílcsúcsokat, amelyek vesszői 80 cm hosszúak voltak. A pusztai népek közkedvelt harci fokosából is
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látunk egy példányt. Szintén használták a lovassági kopjákat, melyek csúcsa alá kis zászlócskát
tűztek. Távoli célra gerelyeket, magyaros néven
kelevézt vetettek. A pusztai népek fegyverzete és
fegyelmezettséget követelő hadművészete nagy
meglepetést okozott Európában. Számtalan csatában bizonyították erejüket, és helyet követeltek
népüknek a Kárpát-medencében. A Hun és Avar
Birodalom után a jogos örökükbe lépő Magyar
Nagyfejedelemség, majd királyság katonai ereje
hosszú időre biztosította a Kárpát-medencei hazát,
a 907. évben megvívott pozsonyi csata megnyerésével. A győzelem olyan elsöprő volt, hogy német
területről Magyarországot csak 123 év elteltével
érte újabb támadás. A pozsonyi csatában elesett a
hadjáratot vezető Liutpold őrgróf, Theotmar salzburgi érsek, huszonkilenc gróf, három püspök két
apát és számtalan német és frank katona. Magyar
részről Jutas, Üllő és Tarhos herceg, valamint itt
kapott sebébe halt meg később maga Árpád nagyfejedelem is. Zsolt nagyfejedelem a győzelem után
kitolta a nyugati magyar határt az Enns folyóig. Ismerjük meg tehát az ősök fegyverzetét, történelmét és legyünk büszkék a dicső múltra, hogy
szebb jövőt építhessünk a következő nemzedék
számára.
Szent István uralkodása gyökeresen átváltoztatta a magyar hadművészet és fegyverzet sajátosságait. A Gizellával érkező német lovagok segítségével szervezett új típusú hadsereg nyugati mintára szerveződött. Fokozatosan áttértünk a páncélos nehéz mozgású, ugyanakkor a régi turáni hadművészettől teljesen idegen német típusú hadviselésre. A kiállításon jól szemléltetett nehéz egyenes kétélű kardok váltották fel a könnyű szablyákat. A kardok végén lévő gomb, mint ellensúly
szolgált, megkönnyítve a nehéz kardok kezelését.
A kardok zöme német és norman területről került
hazánkba. A Prágában őrzött Szent István kard
„Ulbert” feliratú pengéjét német területen valószínűleg Passauban verték, de csontból készült markolata viking típusú. Ezeknek a kardoknak a típusát és korát, főleg a gombjuk alapján különböztetjük meg. A legrégebbiek az osztott gombos viking
és norman esetleg kijevi típusú darabok. A kiállítás félgömb és kúp alakú gombbal szerelt
kardjai a XII-XIII. századból valók. A kardok
súlya három-négy kilógrammot is elérte.

A nehéz kardok ellen sisakot és láncból font
esetleg pikkely páncélt viseltek. A vitrinben látható úgynevezett üst sisak nehéz vastag lemezből
lett kovácsolva. A nehéz vértezett lovagok leküzdésére a lándzsák mérete és súlya is jelentősen
növekedett. Úgyszintén a könnyű fokosokat súlyos
csatabárdok és harci balták váltották fel. A nehéz
fegyverzet miatt a lovasok mozgása lelassult, hatótávolságuk jelentősen lerövidült. A tatárok elleni
küzdelemben meg is bosszulta magát a nyugati
fegyverzet és harcmodor átvétele. A tatárok a miáltalunk már feledésbe merült pusztai népek hadművészetével és fegyverzetével győzedelmeskedtek felettünk. Az Árpád kori vitrinben látható három bronzból készült buzogányt, szokás a kunbesenyő etnikumhoz kötni, de feltűnően nagy számuk miatt valószínűleg a magyarok is kedvelték.
Ez a buzogány típus még a könnyű fegyverzetű
pusztai népek hadviselésének maradéka.
I. Károly király, majd Nagy Lajos király idejében a lovagok páncélzata teljesen zárt nehéz
páncélzattá alakul. A páncélzat komoly védelmet
jelentett ugyan, de mozgásában nagymértékben
akadályozta a harcost. Sőt már a harci paripák is
páncélt viseltek. Ilyen a ló fejét védő páncél látható a tárlaton is. Ez a darab valamelyik főúr kastélydíszletéhez tartozhatott. A kardok még nehezebbé válnak, mint az Árpád korban. Hosszuk és
súlyuk jelentősen megnövekedik. A tárlóban látható kardok úgynevezett másfélkezes változatok.
Ezeket már csak úgy lehetett forgatni, ha a másik
kézzel időnként rásegítettek. A réz berakású mesterjelek alapján az egyik, amelyiken egy úgynevezett futófarkas stilizált alakja látható Passauban
készült. A másikon az ismert magyar címerpajzsos
ábrázolás figyelhető meg. A harmadik érdekessége, hogy megmaradt az eredeti fa markolat borítása is. A kardok a XIV-XV századból valók. A
buzogányok súlya is jelentősen megnövekedik, és
megjelennek az úgynevezett tollas buzogányok. A
mi magyar típusú ütő fegyverünk héttollú, ami
nemzeti kultikus számunk. A másik buzogányunk
könnyebb változat, amit tollas botnak is neveznek.
A hegyes gótikus stílusú hajóács bárd is a
ritka fegyverek közé tartozik. A többi bemutatott
bárd szintén a kor tipikus darabjai közé sorolható,
főleg gyalogos csapatok fegyverei lehettek. A lovak ösztökélésére ekkor csillagkerekes sarkantyúkat használtak. A lovagi lándzsák közül is talá-
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lunk itt egy párat. A harci változatok erős páncéltörő hegyben végződnek. A lovagi tornák lándzsái azonban tompított általában négyes tagozódású a páncél áttörésére alkalmatlan formában
készültek, mivel nem volt cél a lovagi játék ellenfelének megölése. Ezt a fegyverzetet használták a
hunyadiak korában is. Az ék alakban támadó nehéz fegyverzetű lovasság félelmetes erejével szakíthatta át a könnyebb felszerelésű török hadrendet. Ám mint ismerjük az erő nem minden. A
könnyű fegyverzetű törökök ellen szükség volt egy
hasonló adottságú fegyvernemre is, amit zseniális
uralkodónk Hunyadi Mátyás ismert fel. A minden
huszadik telek után kiállított könnyű lovas lett a
huszár, ami nemzeti múltunk leghíresebb fegyvernemévé vált. Jellegében a huszárok hadművészete
és fegyverzete visszatérést jelentett az ősi pusztai
hadviseléshez. Lassan kibontakozó újabb fegyverváltás ezt az irányt követte. A mohácsi csatavesztést elszenvedő magyarság fő fegyverneme a későbbiekben a huszárság lett.
A Történeti Tárház huszár fegyvereinek gyűjteménye a XVI. századtól mutatja be a különböző
harci eszközöket. Védőfegyverek közül egy láncinget mutatunk be. A kiállított rákfarkas huszársisak Magyarországon kifejlesztett darab. Tőlünk
vették át a környező országok. A németek még a
nevét is magyarosan használják. A huszárok vértezetéhez tartozott még egy lemezsávokból készült,
szintén rákozott mellvasnak nevezett páncél. Ezt a
Dobó István sírköve alapján általam készített páncél másolaton figyelhetjük meg. A lemezsávokból
kovácsolt és összeállított vértezet engedett némi
mozgást viselőjének, a merev vértezetekkel szemben. A huszár pajzsok négyzetes csúcsban végződő úgynevezett huszártárcsák voltak. Ezek a fából
készült védőfegyverek igen ritkák, nálunk csak
másolatban tudjuk bemutatni.
A Történeti Tárház Múzeumának huszárszablya gyűjteménye gazdag. A XVII. századi darabok
közül a csont markolatú szablya pengéje Genovában készült, mint azt a csipkés félholdas kardcsiszár mesterjeléből látjuk. A penge hármas vércsatornával kovácsolt, és a hegyénél egynegyed
részben kétélű, úgynevezett fokéles. A bronz keresztvasú darab Hatvan környékéről származik.
Formáját tekintve a korai úgynevezett gótikus
szablyák csoportjába tartozik. A Dobó páncéljánál
kiállított darab érdekessége, hogy éle a fokél alatt
5
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hullámosan kiképzett, lángolt. Ezzel, mint egy
meghosszabbították a vágóélt. Alakját nézve a tipikus magyar szablyák sasfejes változatának képviselője. A XVII. századi darabok között egy erősen ívelt darab napformájú mesterjelei alapján
Nagyszombat városában lett kovácsolva.
A többi szablya markolat típusa alakján a karabellák csoportjába sorolható. A madárfej alakú
karabellákat a törökök, lengyelek használták legfőképpen, de a magyarság számára is divatos fegyver típusnak számított. A csipkés félholdas genovai pengéken kívül hazai gyártmányok is vannak
természetesen. Az egyik legszebb darabnak a fa
tokja is eredeti. A tok veretei vaslemezből készültek, de néhány bordázott rézpánttal is megerősítették. Maga a szablya penge Kassán készült, mint
azt a fokán látható nyílvessző formájú mesterjel
bizonyítja. A markolat borítása szaruból van. A
másik kassai nyilas pengével kovácsolt karabella
szablya többszörös vércsatornával lett kialakítva.
Ezáltal a penge rugalmas, erős, ugyanakkor könynyű lett. A keresztvas alatt a pengetőn, reneszánsz
díszítés figyelhető meg.

Rovás kard
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A következő karabella típusú szablya rendkívül egyedi darab. A penge lapján ugyanis székely rovásírás jelei sorakoznak. A felírat a turulmadártól jobbról balra olvasható. Miszerint: „Jó
öreg istenünk neve van ide felróva”. A feliratot
Friedrich Klára nagytekintélyű rovásírás szakértőnk olvasata alapján ismerjük. A díszes rajzolatú
szokatlanul cifra rovás, régi írás kincseink közé
tartozik. A turulmadár és a rovás között magyaros
„vitézkötés” vonal szimbolikája figyelhető meg. A
fegyver ismeretlen helyű erdélyi műhelyben készülhetett. Egyetlen eddig ismert rovás feliratú
fegyver a Kárpát-medencében. Éppen ezért kultúrtörténeti szempontból felbecsülhetetlen eszmei
értékű darab.
A gyűjtemény érdekes darabja egy magyar
pengés, ám perzsa markolattal szerelt szablya, ami
talán, mint hadizsákmány lett ily módon átalakítva. A penge lapja két széles csatornával lett kovácsolva. Díszítésének fő motívuma egy szablyás
magyar nemes ábrázolása. Fölötte latin szöveg
olvasható „Vincere, Morire Hungarie”(Győzni, és
meghalni Magyarországért).
Mint láthattuk a Történeti Tárház ebből a
korból származó huszárszablyái főleg egyszerűbb
szerelésű katonai fegyverek. Mind a tíz darab
azonban egyedi készítésű, és rendkívül ritka darab. A szablyákon kardvágások, „kardozások”
nyomai ritkán látszanak. Valójában nem is vívtak
ezekkel a fegyverekkel. A vágásokat elhajlással,
elkerüléssel, pajzzsal hárították csak nagy ritkán
a szablyák keresztezésével. A lovak mozgása ezt
nem is tette volna lehetővé. A harcot a gyorsaság
és az ügyesség jellemezte. A huszár amennyiben
elvétette a vágást, a szablyán lévő fokéllel még
korrigálhatott, és visszafelé is okozhatott így sebesülést.
A huszár is kettős fegyvert viselt. Fő fegyverét, a szablyát az övére szíjazva hordta, míg a ló
bal oldalára egy hegyestőr vagy nehezebb pallos
volt felmálházva. Láncinges ellenséggel szemben
a hosszú hegyestőrt használhatta sikerrel. A tűhegyes tőr szétfeszítette a láncing karikáját és hegye
behatolt az ellenség testébe. A Tárház hegyestőre
igen korai darab, a XVI. század elejéről származik. A meglehetősen ritka darab pengéje négyélű,
és több mint egy méter hosszú. A későbbi hasonló
tőrök hossza még a 130-140 cm-t is elérte. A mi
hegyestőrünk markolatgombja nyolc cikkre osztott

körte alakú. Kézvédő pántja fekvő nyolcas formát
alkot. Alatta díszes, a hüvelyre rázáró hengeres
kupakja van. A fegyver markolat szerelése acélból
készült, amit ezüst bevonat díszít.
Az ütő és sújtó fegyverek között, tollas és gerezdes buzogányok szerepelnek. A gótikus tollas
buzogányok a török idők harcait is végig szerepelték. A nyélcsőre forrasztott lemezlapok sok esetben áttöréssel, nemesfém berakásokkal díszítettek. A körte, vagy gömbfejű gerezdes darabokat
hadnagyi buzogánynak is nevezték a huszárok. A
Tárház egyik hadnagyi buzogánya körte alakú, és
tizenkét gerezdes. A körte fejét egy gömb zárja le,
míg alsó részén többszörös gallérral csatlakozik a
vas nyélcsőhöz. A nyélcső bordázott gyűrűkkel,
deltoid alakú mértani lapokkal díszített. Ezek a
buzogányok egy kiló körüli súllyal bírnak. Nem
csak harci eszközök, hanem vezérlő jelvények is
voltak egyfelől. A díszesebb ezüstből készült aranyozott, ékköves példányok hatalmi jelképek voltak. Sok esetben, mint a királyi jogar, az uralkodói
jog elismerését is jelentették.
A Történeti Tárház másik hadnagyi buzogánya tizenkét gerezdes és bronzból öntötték. A fej
alatt díszes gyöngysoros gallérsor fut körbe. Rézből készült nyélcsöve csavart fonatos mintával díszített. Ezek a hadnagyi buzogányok a XVII. századból valók. A Tárház harci buzogánya vasból
öntött. Hordó alakú testén négyzetes szemölcsök
fokozták az ütés hatékonyságát. Ez a típus ritka,
és kora egészen az Árpádok idejétől a XV. Századig számítható.
A másik fontos ütőfegyver a katonák kezében
az úgynevezett huszárcsákány. A XVI-XVII. századból a gyűjteményben három ilyen darab szerepel. Ezeket a vasból kovácsolt fegyvereket igen
kedvelték a huszárok. Hegyes csőrükkel a vértezetet is átütötték, még tompa kalapácsuk csak elkábította az ellenséget, így fogságba vethették. A
huszárcsákány kora egészen a szkíták idejéig vezethető vissza, nem csak alakjuk, de méretük
számtani középértéke is megegyezik. Voltak azonban szokatlanul hosszú csőrű darabok is, díszes
nemesfém berakással. Ezek közül Kemény János
erdélyi fejedelem harci csákánya a Magyar Nemzeti Múzeum féltve őrzött kincse.
A hosszúnyeles szálfegyverek közül több alabárd képviseli az adott kort a magyar anyagban.
Az egyik az egri Hatvani városkapu őrségének fel-
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szereléséhez tartozott egykoron. Szokatlanul nagy
holdsarló alakú vágóéle a törökidők korára emlékeztet.
A hosszúnyeles fegyverek közül említhetők még a
lándzsák és kopják, mert ezeket is nagy számban
használták a török-magyar harcok idején. A gyűjtemény erre vonatkozó tárgyai sokféle változatban
készültek. A kopják a lándzsáktól főleg abban különböznek, hogy a kopják szúró nyársa általában
négyzet metszetű, illetve szimmetrikus. A bajvívó
magyarok közkedvelt kopjáik hegye alatt kis
zászlót hordtak. Gyulaffy László, Thúry György,
Huszár Péter csakhogy legjobb hármukat említsem nem igen akadt legyőzőre a török párviadalok
idején. Gyulaffy László híres párviadalban a Balaton jegén öklelte fel Bajazid agát kopjájával. A
kútfők megemlítik, hogy a török testéből úgy kellett a kopja vasat kiverni.
A Történeti Tárház ágyúinak legrégebbi darabja egy Vácról származó 7,5 cm kaliberű gránátvető mozsár. A vasból öntött palástján gyűrűkkel
sűrűn tagolt mozsár lapos fenekű. A hírlövő
ágyuktól erős oldalcsapjai különböztetik meg. A
hozzátartozó gránátok is szerepelnek a gyűjteményben. Az egyik bronzból öntött ritka típus. A
másik üreges vasgránátnak a gyújtó fa pöcke is
eredeti. A magas, meredek pályán kilőtt gránát
becsapódáskor ettől az izzó pöcöktől kapta a gyújtást a gránát üregébe töltött lőpor számára. A másik kiállított üreges testű gránát jóval nagyobb
ágyúhoz tartozott.
A kiállítás hírlövő mozsarai közül a nagyobbik vasból öntött, négyzetes talpon álló. Palástja
hengeres, sima. A csőszáj felé domború alakban
végződik. Az oldalán kiálló lőpor serpenyő a gyújtólyuk alatt látható. A másik kisebb hírlövő mozsarat bronzból öntötték. Ezek a jelzőágyúk igen
gyakoriak voltak a történelmük idejében.
A Történeti Tárház gyűjteményében szereplő huszita és paraszt fegyverek is ebben a teremben láthatók. A XV. századból való az a nagy méretű újtámaszos szablya, ami Hunyadi Mátyás király idején az újra születő huszárság kezében is megfordult. Az enyhén ívelt pengéjű darab egyértelműen
lovassági fegyver. Meglehetősen nehéz, robosztus
szinte átmenetet képez a lovagkardok és a szablyák között. Mivel a törvény szerint a parasztok
nem viselhettek fegyvert csak külön engedéllyel,
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így övükben egyélű nagy kést hordtak. Ezt törvényesen viselhették. Ám a kiskaput kijátszva a
törvény paragrafusok között, ezek a kések egyre
nagyobbak lettek. A vitrinben látható parasztkések már a kardok méretével vetekedtek.
Az Egri Történeti Tárház két öreg XVII. századi keréklakatos puskája meglehetősen ritka és
drága darabnak számít. Ezek a puska típusok a
XVI. század közepén jelentek meg a történelemben. Többféle változatuk is ismert. Katonai és vadászfegyverek is készültek ezzel a mechanizmussal. Az utóbbiak igen szép vésett fémszerkezetekkel, dúsan faragott csontberakásokkal díszített
kivitelben jelentek meg. A magyar múzeumok legszebb darabjai a Kőszeg és Győr ostromával díszített csont berakásos mesterremekek.
A külső kerékkel szerelt példányok a korábbiak.
Működtetésük és kezelésük meglehetősen nehézkes volt. A csőbe megfelelő mennyiségű lőport
adagoltak, majd a betöltött ólom golyót kóccal lefojtották. Utána egy kulcs segítségével a szerkezet
kerekét felhúzták, amit automatikusan rögzített a
mechanizmus. A felnyitott lőporserpenyőbe felporzó lőport adagoltak, majd a kovaköves kakast
az acél kerékre zárták. Az elsütő szerkezet kioldása után az acélkerék pörögni kezdett, és szikrát
csiholt a rászorított kovakőből. Ez a szikra meggyújtotta a serpenyőben lévő lőport, ami a gyújtólyukon át berobbantotta a csőben lévő lőportöltetet. Megtörtént a lövés.
A gyűjtemény korábbi darabja külső kerekes
mechanizmusú, amire még a régebbi elsütő technikát, a kanócos szerkezetet is rászerelték a biztonság kedvéért. Ez volt a legkorábbi és legegyszerűbb puskalakat szerkezet. Maga a fegyver nehéz, nyolcszögletes, csillaghuzagolású vastagfalú
kovácsolt csővel szerelt. A hozzá tartozó eredeti
felhúzó kulcsa is megvan. A másik fegyver belső
kerekes vadászpuska. A lakatszerkezete művészien vésett, rendkívül dekoratív. A lakatlemezén furulyázó pásztor birkákat legeltet. A kerékborításon növényi minták, a kakason szörnyfej, vagy
sárkányfej díszlik. A nyugati kardok és fegyverek,
sisakok, pajzsok vértezetek részletes ismertetésére
ezen írásban nem térnék ki, de jelezném azok
rendkívüli értékét és míves megjelenését.
A Török Birodalom fegyver remekei nyolc vitrinben láthatók. Arannyal, ezüsttel cizellált szeif
és samsír szablyák, szinte mindegyike jelzett, ko8

rán idézetekkel feliratozott. Különösen értékes az
a vezéri szablya, amin III. Szelim szultánra utaló
arany feliratú szöveg olvasható. A janicsár puskák
damaszkolt, cizellált csővel, fém veretes díszes
ágyazatban sorakoznak. Ezüst markolatú pisztolyok, ezüst töltéstartók dicsérik a keleti ötvös művészetet. A rendkívül díszes cizellált pajzsok közül kiemelkedik egy perzsa darab, aminek mitológiai jelenetsora kulturális rokonságunkra utal. A
jelenetsorok között látható a csodaszarvas, a szent
grál, a paradicsom legendájának folyamata. A
gyűjteményben látható Kara Musztafa seregeinek
egyik vezér dobja, ami kiemelt ritkaságnak számít. A dobot 1683-ban Bécs ostrománál használták a törökök. Később a dobot hadizsákmányként
a császári csapatok lefoglalták, majd saját csapataik szolgálatába helyezték. Bizonyíték erre a
hordszíj verete, amin Bécs védelmének parancsnoka, Rüdiger tábornok neve szerepel.

Korán szablya

A magyar díszfegyverek közül kimagaslóan
értékes darab gróf Zichy Ferenc szablyája. Pengéjén a grófi aranycímerrel. Magyar ötvösművészeti remekmű az a szablya, aminek ezüst markolatát uralkodóink alakjával díszítették. A markolat
egyik oldalán Szent István királyunk fejére hozzák
az angyalok a Szent Koronát. Alatta a hárító rész
közepén Attila király, míg a markolat felső részén
Árpád nagyfejedelem alakja pompázik. A túlsó ol-

dalon Hunyadi Mátyás király domborműve látszik.
Szintén ezüstveretes, értékes darab az a szablya,
amit Lazarevics Filippió és Brankovics György
szerb uralkodók domborművei díszítenek. Az
ezüstveretes szablyák között több darabot ékkövekkel díszítettek az egykori mesterek.
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megbecsült fegyvernemei lettek a világ haderőinek. A múzeum 1848-as gyűjteménye külön vitrinbe mutatja be a huszárok és gyalogosok fegyverzetét. Ritka darab Csernus Emánuel, Kossuth
Lajos egykori pénzügyi államtitkárának töltéstáskája. A huszárszablyák között egy széles pengéjű
csonkon, Máriássy János ezredes családi címere
és semptei győzelmének dátuma érdemel figyelmet. A gyalogos szablyák között is vannak egyedi,
díszes példányok. Igen ritka darabnak számít a
Jászberényi huszárok egyikének egykori katona
ládája. Két oldalát ferdére készítették, hogy beférjen a szállító szekéroldal falai közé.

Magyar ezüstveretes szablya

Rákóczi Ferenc korát idézik újratemetésének
1907-évi koszorú- és zászlószalagjai. Ezek közül
kiemelkedik Rákóczi Ferenc temetkezési zászlaja.
A fekete selyem brokát lobogót az egyik oldalon
Boldogasszony anyánk igen szépen festett képe
díszíti, míg a másik oldalán a Rákóczi címer és a
Magyar királyság birodalmi címere látszik. Ez a
nemzeti relikvia kétség kívül a Múzeum legféltettebb kincse. A fegyverek közül nem hiányoznak a
széles pengéjű rendkívül ritka fringia típusú szablyák sem. Az egyik gróf Beleznay felirattal íródott,
aki Rákóczi Ferenc ezredese volt. A barokk huszárszablyák között természetesen megtalálható a
Máriás vagy Madonnás szablyának nevezett típus
is. A gyűjtemény teljesen komplett huszáröltözéke
egy törzstiszti változat, alezredesi rangban. A másik eredeti atilla Bartus József nagyváradi huszár
főhadnagy öltözéke. A sűrű zsinórzat zseniális védő szerepet töltött be a huszárok öltözékén. A sok
fémmel erősített zsinórzat akadályozta, felfogta a
kardvágásokat. Könnyű viselete, praktikus védő
jellege alapján az egész világ átvette a magyar huszárok öltözékét, hadfelszerelését. A huszárok

Huszárruha

Huszárszablya
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Mezopotámiai szobrok

Nimród szobra

A múzeum időszakos kiállításán volt látható a
„Mezopotámiai ősök nyomában” címmel rendezett
bemutató. A kiállított cserép szobrok és pecséthengerek Kr. e. 2180-800 közötti időből származnak. A szobrok sumér istenségek, királyok és bölcsek alakját formázzák. Látható volt Innana-Istar
termékenység istennő, An az ég istenének, Hammurapi a törvényhozás királyának szobra is. Nimród és Gilgames az Ur város királyának mítoszi
hősének alakja sem hiányzott. Valamennyi szobron ősi képjel és ékjel írások láthatók. A múzeumi
installációkon párhuzamok láthatók a folyamközi

és hazánk földjéből előkerült régészeti leletek között. A hasonló régészet, nyelvi azonosságok, jelképek felhívják a figyelmet újra Torma Zsófia
egykori nagyszerű régészünk munkásságának folytatására.
Jelenleg az Istenek és Fegyverek című időszakos kiállítás van folyamatban. Az egzotikus világ misztikus keleti istenségeinek szobrai, tárgyi
emlékei, illetve az adott környezet díszes fegyverei jelentik a kiállítás tárgyát. Ismét látható a
kiállításon két Sumer terrakotta szobor, amely
Hamurappi és Gudea királyt ábrázolja.

Rákóczi Ferenc temetkezési zászlaja a Rákóczi címerrel és a Magyar királyság birodalmi címerével
(A zászló másik oldala a 99. oldalon látható)
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