
17

A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM VADÁSZFEGYVER- ÉS - ESZKÖZTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNYE

Kotlár Károly

Múzeumunk vadászfegyver gyűjteménye 302 darabból áll. 150 darab ebből kifogás
talan állapotú, illetve éppen restaurálás alatt lévő /15 db/ fegyver, egy ré
szük /65 db/ állandó kiállításainkon szerepel, Budapesten a Vajdahunyadvár- 
ban, a szécsényi /Nógrád megye/ Forgách-kastélyban, illetve a gemenci kirán
dulóközpont /Tolna megye/ bemutatóházában.

133 darab vadászfegyver külön csoportot képez, ezek a XIX. század végén és 
századunk elején kerültek a múzeumba az akkori törvénynek megfelelően a fő
szolgabírói hivataloktól. Többnyire vadorzóktól elkobzott házilagos készítmé
nyek, illetve a hivatal által selejtezett csappantyús puskác. A gyujteménycso- 
port érdekessége, hogy 6 db botfegyvert is tartalmaz, melyek igen divatosak 
voltak a századfordulón Magyarországon. Ez a gyűjteménycsoport állapota miatt 
/alkatrészhiányos, több különböző darabból összeállított, pótolt, korrodált 
stb./ nőm bemutatható.

Fegyvertörténeti sorrendben tekintjük át a gyűjtemény 150 darabos bemutatható 
törzsanyagát.

A középkori lószerszámokat 2 db számszeríj képviseli, mindkettő csont il
letve gyöngyházberakásos, késői renaissance ízlésű, feltehetőleg a XVII. szá
zadból származik, jól dokumentálva, hogy a vadászember a tűzfegyver elterje
dése után is előszeretettel Használta a hangtalan, jól hordó, könnyű nyilpus- 
kát.

Kanócos puska nincs a gyűjteményünkben, a hiányt kölcsöndarabból pótoltuk a 
bemutatóinkon, vadászati jelentősége feltehetően igen csekély lehetett a maga 
idejében /XIV-XV.sz./.

A már használatosabb vadászfegyvert, a keréklakatos puskát 2 darab képviseli 
gyűjteményünkben. Az egyik /XVI. sz./ u.n. hegedunyak-agykiképzésu, külső el
helyezésű lakatszerkezettel, a másik szekrénybezárt szerkezetű /XVII, sz./. 
Mindkettő igen díszes, berakásos,*ízléses darab.
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Az első általánosan elterjedt vadászfegyverből, a kováspuskából 19 darab van 
a birtokunkban. Neves mesterek jegyeit találhatjuk rajtuk: Moretta, Franz 
Bastarz, Inibausen, Le Fér Velencéből, vagy a francia fegyvergyártás felleg
várából, St. Etienne-ből több mesterdarab. Kiemelkedő érdekesség egy XVIII. 
sz-i hátultöltő, tízlövetű ismétlő kováspuska. 12 puska eredeti, több-keve
sebb restaurálási pótlással, 7 puska u.n. "balkáni", ami alatt mi a múlt szá
zad második felében készült, gazdagon díszített másolatot értünk. Egyrészük 
spanyol lakatszerkezetu, többségük francia lakattal készült. A kovás fegyve
rekkel egyidejű szélpuskákból /XVIII-XIX.sz. eleje/ 4 db vadászváltozatot ta
lálunk a gyűjteményben, kettő acélpalack-légtartályos tipusú, kettős tusába 
rejtett szélládás megoldás. Készítői a bécsi Georg Seifnner és Senger, a pan- 
csovai Blaschaty és a kassai Lechner.

A legfejlettebb elöltöltő fegyvert, a csappantyús puskákat 27 darabból álló 
csoport képviseli. A regensburgi Kuchenreiter, a prágai Lebeda, a londoni Jo- 
seph Manton - akiknek egy-egy puskája található ebben a csoportban - Európa- 
hírű fegyvermesterek voltak, de nevezetes a bécsi Sickander, a bécsújhelyi 
Hoffmann, a prágai Wlaschek, vagy a kitűnő pesti magyar Kirner cég, akik a 
gyűjteményünkben található többi csappantyús vadászfegyvert készítették.

A hátultöltésre való áttérés számos átmeneti tipusa és átalakítása közül fi
gyelemre méltó gyűjteményünkben két fegyver. Egy török Ízlésű, gyöngyházbera
kással borított, 1696-ban készült, feltehetően kovás lakatszerkezetű puska, 
mely valószínűleg több átalakítást kapott, az utolsót 1864-ben, amikor a cső- 
far levágásával, és egy Sntder csapózár felszerelésével hátultöltővé alakí
tották át, s így közel kétszáz évig lehetett használatban. A másik, amely Bo- 
govits Antal pécsi mester kisérletező tudását bizonyítja a múlt század köze
pén; egy "különkamrás" sörétes duplapuska, melynek csöve előre mozog, lehető
vé téve egy 30 m/m hosszú betétcső, - a "kamra" - felbillentését, töltését, 
csappantyús gyújtás mellett.

A hátultöltő fegyvereké megjelenése - mely ugrásszerű" fejlődést jelent a vadá
szatban is - a XIX. sz. közepétől két csoportra osztja a gyűjtemény időben 
következő puskáit. Különválik a golyós és a sörétes fegyverkategóric. Az előb
biből 54 db, az utóbbiból 32 db van a gyűjteményben. A golyós fegyvercsoport
ból 20 db egylövetű, közülük 10 db egycsövu, többnyire tömbzáras vadászfegy
ver . Itt találjuk a Monarchia sokszor emlegetett Werndl gerendelyzáras puská
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ját, és az egyéb mórion - oldalt, felfelé, lefelé - csapódó blokkzármegoldá- 
sokat /Wanzl, Krruka, Snider stb./. A tehetősebb monarchiabeli vadászok ked
velt, igényes golyós fegyverét, a süllyedő tömbzáras Henry-Martini puskát egy 
1880-ban készült karabély képviseli, az előbbre mutató, "zárdugattyús" egylö- 
vetueket a Vetterli-puska a 70-es évekből. A múlt század legjobb golyós va
dászfegyverei a kétcsövu, billenőcsöves "express" puskák voltak. Gyűjtemé
nyünkben két darab található: egy 10,5 m/m-es kaliberű "Leue Berlin jelzésű, 
és egy "Nowotny Prag" jelzésű 8,0 m/m-es. Az' egylövetű golyós fegyvereknél 
találjuk a testvérsport, a céllövészet 8 db remek darabját olyan nevezetes 
mesterjegyekkel, mint a bécsi Gasser, a zágrábi Dolezsál, vagy a pesti Zoller 
Mátyás. A múlt század második felében volt a fénykora nálunk a Polgári Céllö
vő Egyleteknek, melyeknek igen sok vadászember is tagja volt, nyilván innen 
a szépszámú gyúíjtés.

A golyós fegyvercsoport ismétlő kategóriájából 34 darabunk van. A legtöbb - 28 
darab - középágytáras. Néhány tipus bemutatóul: Mannlicher 1892, Mannlicher- 
Schönauer 1906, Savage 1899, Winchester 308 1903-bol, Walther-Zella MShlis 
1922) természetesen sok különböző Mauser-változat, néhány közülük kézműves 
kismester munkája is.

Az előágytáras ismétlőket 5 puska dokumentálja gyűjteményünkben. Például az 
előágyszános - a múlt századvég kedvelt "rángatós" puskája - Colt-Winchester 
1805-ből 408-as és 22-es kaliberrel, vagy a kengyelkufcs forgatásával ismétlő 
Mariin 1894-es modellje.

Tusatáras puskánk nincs, nyilván nem terjedt el Magyarországon, de érdekes da
rabunk egy dobtárás, peremszeges gyujtású revolverpuska. Feltehetően Ameriká
ban készült, belga belövési jellel látták el.

A gyűjtemény - már emlitett, 32 darabból álló - utolsó csoportja a sörétes 
vadászfegyvereké. Időrendben 2 db gyúrtűs /Dreyse/ fegyver áll az élen, mind
kettő az innsbrucki Peterlongo készítménye, damaszk duplacsövű, a XIX. sz. kö
zepe tájáról, fjremeszeges gyújtású - népi elenvezéssel "szögespuskának" neve
zett, vagy feltalálója után Lefaucheux-nek tisztelt - sörétes puskánk 5 db 
van: 3 St. Etienne-ben készült darab mellett egy rendkívül kecses, szép kivi
telű 16-os kaliberű puska "Unschuld Ede Pesten" jelzéssel, és Huzella Mátyás 
1890-ben már gyári csövekkel készült puskája.
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A sörétes duplapuskák sorában korábban használatos külsőkakasos rendszerből 
9 fegyverünk van. Időben 1860 körül Londonban, John Mantonnál készült fordó- 
csapos kengyelzárastól a századforduló Ferlachi manufakturális darabjain ke
resztül a "Lámpagyár Budapest" 1926-os süllyesztett kakasos puskájáig terjedt 
ez a csoport.

A kakasnélküli kategóriában 10 db fegyver található a gyűjteményben. A ma is 
ismert német, belga márkák /Sauer, Bayard/ mellett magyar fr^wcrt és néhány 
kismester munkáját őrizzük. További három sörétes duplapuskc vízszintesen hát
racsúszó blokkzár szerkezetű, merevcsövu fegyver /Darne, 1890/ tartozikK fenti 
kategóriához.

A sörétes ismétlő, illetve öntöltő kategóriát 6 db, a század elején készült 
fegyver dokumentálja: a mozgócsövíí rendszert 2 Browning és egy Winchester, s 
végül a súlyzáras sörétes fegyvert egy Koppenhágában 1911-ben készült Sjögren 
félautomata.

Gyűjteményünk kiemelkedő darabja egy váltócsövü /sörétes-gólyos/ puskakészlet, 
mindkét töltés készítéséhez az összes szükséges eszközzel, rendkívül finom 
kivitelben, eredeti tokban. Készítője a bécsi Maschek 1090 körül. A vegyescsö- 
vueket további 5 Drilling képviseli, Halleben és Suhlban készültek a század- 
fordulón.

A fegyvergyűjteményhez tartozik 19 pisztoly, illetve revolver, ha nem is szo
rosan vett vadászati eszközként, de mint sok vadászember előszeretettel hor
dott felszerelési tágyaként. A kis gyujteménycsoportban találunk kovás, csap
pantyús és forgópisztolyokat, kiemelkedő darab egy 1850 körül a londoni Adams 
cégnél készült elöltöltő, csappantyús forgópisztoly, tartozékokkal, eredeti 
tokban.

A puskákon kívül része a fegyvergyűjteménynek 36 db szurófegyver. Vadászkar
dok, vadászkések, - késkészletek. A legkorábbi darabok: egy 1795-ös jelzett 
barokk szarvasgyilok és egy ugyancsak 18.századi pandurkés. Zömmel a 19. szá
zad végén készültek, s egy-egy monarchiabeli uradalom vadászainak díszfegyve
reként , vagy használati tárgyaként szerepeltek.

A szúrófegyverek külön csoportja 5 db vadászlándzsa,.melyet a nagyvad, nálunk
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különösen a medve, a disznó elejtésénél használták a középkortól a 18. szá
zadig. Az elöltöltő fegyverek szoros tartozéka volt a lőportartó, mely ké
szülhetett szarvasagancsból, szaruból, bőrből, fából, fémből, különösen réz
ből, dísztelenül és tűlornamentizálva. Gyűjteményünk 40 darabja ahány, annyi
féle a 17 - 18 -19. századból.

Végül a tölténykészítő eszközök 104 darabból álló csoportja egészíti ki a 
fegyvergyűjteményt: a sörétkészítés, a golyóöntés, a tölténytöltés házilagos 
eszközei, melyek a 19. század elejétől szinte napjainkig voltak használatban.

Felszerelési tárgyak és a vadászati kultúra tárgyai: /vadásztáskák, távcsövek, 
tültényövek, vadászkürtök, csapdák, csalsípok, vadász-székek, kisebb pipagyííj- 
temények, dísztárgyak stb./ tartoznak a vadászati eszközgyujtemény anyagához, 
mely így összesen 615 darabot tart nyilván. Külön gyűjtemények részei a va- 
dásztémáju képzőművészeti alkotások, az érmek, a régészeti anyag.

Az itt tárgyalt gyűjteményen kivül még két, nem eredeti tárgyként nyilvántar
tott vadászati kollekció tartozik a múzeum vadászati főosztályának kezelésébe: 
egy többezer darabból álló trófea-, valamint az állatpreparátum gyűjtemény.
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