
MAGYAR HADTÖRTÉNELMI EMLÉKEK A KÜLFÖLDI 
MÚZEUMOKBAN. 

HARMADIK KÖZLEMÉNY. 

24. Magyar fokos balta, egy pár. Nyele pisztolynak beren-
dezve. Nyele gazdagon berakva elefántcsont diszitményekkel, me-
lyek vadászjelenetet ábrázolnak. A nyulakat kergető ebek jelenete 
teljesen azonos a zágrábi Corvin-codex egyik miniatűr szélzet-
diszitményóvel. XVII. század legeleje. (XXX. t. 621. sz.) 

25. Magyar lovagló szerszám vert-mivü ezüst fölszereléssel. 
Állítólag olasz-mű, 1580 körül. (XXX. t. 631. sz.) 

26. Magyar pánczélöltözet a XVI-ik századból. (XXX. t. 
660. sz.) 

27. Magyar zászló, vörös damaszt-selyemből. Középen a bol-
dogságos szűz művészi kivitelű képe, alatta Magyarország kis czi-
mere. Fent mondatszalag fölirattal, mely azonban már olvasha-
tatlan. A lobogó üresen maradó mezején arany nyomással lobogó 
lángnyelvek láthatók. Ez a sajátságos ornamentika a XVI. és XVII-ik 
században igen gyakran fordúl elő hazánkban a legkülönbözőbb 
tárgyakon, így első sorban ötvös-müveken, az úgynevezett verejté-
kes poharakon. Lobogókon szintén széltiben használták. Kellő ma-
gyarázata e jelvénynek ma még nem adható. — Lobogónk sze-
gélye festett ornamentika, még pedig olyan magyar typusu orna-
mentikával, a milyenre Kecskeméty magyar ötvös mintakönyvé-
ből előbb már hivatkoztam. (XXX. t. a falon.) 

28. Magyar ostromsisak rézből, orrvédővel, mint a Zrínyi-féle. 
(XXX. t. a falon.) 

29. Magyar kardok szablya formában, mint fentebb leírattak, 
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aranyozott réz-montirozással. XVII-ik század. (XXXII. t. G73. 675. 
és 677. szám.) 

30. Ostromkalap. Széles nemez karimával és orrvédő vassal, 
valamint vastarkóval. A kalap tetején a jeruzsálemi kereszt áll 
sárgarézből, melyen a következő fölirat van bevésve: «IN- HOC • 
SIGNO • VINCES». Belül zöld selyem. Valamely magyar püspök 
hadi kalapja a mohácsi vész idejéből. (XXXII. t. 686. sz.) 

31. Magyar ostromsisak vasból, edzett és aranyozott díszít-
ményekkel. III. Miksa főlierczegnek, a német lovagrend nagymes-
terének (1556—1620) tulajdona volt. Készült 1600 körül. (XXXII. 
t. 718. sz.) 

32. Magyar ostromsisak, vésett, étetett és aranyozott munka 
fél ékkövekkel kirakva.1) Formája a szokott magyaros, orrvassal, 
fültakaróval és nyakvédővel, csakhogy az egész sokkal alacsonyabb, 
nyomottabb mint a Zrmyi-forma. Határozottan magyar munka, 
1580 kőről készülhetett. Lothringern Károly herczeg (1543—1608.) 
tulajdona volt. (XXXII. t. 727.) 

33. Tábori zászló. II. Ferdinánd király (1578—1637.) magyar 
csapatainak valamelyikéé volt. Formája és anyaga mint a fentebb 
leírt, csakhogy egyik oldalán a boldogságos szűz képe alatt olvas-
ható «Patrona Hungaria» és a magyar czímer alatt az 1623 év-
szám. A másik oldalra Krisztus keresztre feszített alakja, a kétfejű 
sas és az osztrák-spanyol czímer van festve. XXXII. t. a falon.) 

A keresztre feszített Krisztus kéjDével ellátott hadi zászlók a 
törökkel való harczaink idejéből gyakoriak. Ilyenek fordulnak elő a 
szerencsétlen goroszlói csatában zsákmányolt 110 erdélyi hadi 
zászló között, melyeknek rajzát a drezdai codex tartotta fenn.2) 

34. II. Mátyás király kardja. Fogantyúja és hüvelye aranyo-
zott ezüstből van. Pengéje azonban sokkal régibb. A hüvelyen az 
osztrák-burgundi czímer látható, szivpajzsában a sziléziai czímer-
rel és körötte Mátyás főherczegnek mint magyar királynak czírnei-
vel (1557—1619.) Az egész készült 1608-ban Hradistben. (XXXIV. 
t. 784. sz.) 

x) Boeheim W. Waffenkunde 53-ik lapján rajzát is közli (lásd a képes 
táblákat). 

2) Mika Sándor. Erdélyi hadi zászlók 1601-ből, Turul, 1893. 9. lap. 



35. Magyar szablya, réz fölszereléssel. A pengén beedzve 
«FRINGIA». Bizonyára mindenki ismeri e szót, mely annyira át-
ment a köztudatba, bogy általában minden régi kardot e néven 
említenek. A XVII. és XVIII-ik században fordúl elö kardpengé-
ken, de valódi értelmét, daczára liogy több szakemberünk foglal-
kozott vele, még sem tudják biztosan. Különösen sok és szép pél-
dányvolt együtt nálunk 1884-ben, az ötvösműkiállítás alkalmával.1) 
(XXXIV. t. 808. sz.) 

36. Magyar szablyák ezüstfölszerelésü hüvelylyel, a pengék 
aranynyal tausirozva. Egyiken török, másikon elmosódott latin 
fölirat. (XXXIV. t. 826. ós 830. sz.) 

37. II. Eákóczy Ferencz zászlója. Az idők folyamán meghal-
ványodott kék selyemből készült nagy lobogó, a Rákóczyak czíme-
rével van díszítve, alatta a következő fölirattal : «F. B. de F. V. 
C. B. H. 8. D. et T. P.» melynek jelentése a következő : Franciscus 
Bákóczy de Felső-Vadász, Cohortium Begni Hungari® Supremus 
Dux et Transylvanise Princeps. 

E zászló ama győzelem alkalmával jutott Bécsbe, melyet 
1704 deczember hó 26-án Heister Siegbert gróf császári vezér 
Bákóczynak Károlyi gróf által vezérelt csapatai fölött Bécs mellett 
főleg a bécsi polgárság segélyével vívott. (XXXIV. t. a falon.) 

38. Gróf Schwarzenberg Adolf tábornok (1547—1600.) fel 
vértezete, mely edzett és gazdagon aranyozott díszítményekkel 
ékes. A pánczélzat mellén egy golyólyuk van. Az egészet való-
színűleg a híres milanói fegyverkovács, Pompeo della Chiesa, készí-
tette. Schwarzenberg 1598-ban visszafoglalta a töröktől Győr várát, 
mely diadal oly nagy fontosságú volt akkor, hogy annak emlékét 
Budolf király parancsára az egész birodalomban az országutakon 
felállított kőoszlopokkal ünnepelték. Ez okból soroljuk mi is e 
hadvezér fegyverzetét a magyar hadtörténeti emlékek közé. 
(XXXIV. t. 856. és 858. sz.) 

39. Csótáros nyeregtakaró, vörös szövetből, gazdag domború 
aranyhímzéssel, magyaros stylben, Mária Terézia királynő nevének 
kezdő betűivel. (XXXIV. t. 834. sz. 

40. II. Apaffy Mihály erdélyi fejedelem (1677—1713.) hadi 

*) A magyar történeti ötvösműkiállítás lajstroma, 1884. Budapest. 
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öltözete. Áll egy pánczélingből és pánczélfövegböl, mely niellóval 
s arany ékítményekkel van igen szépen díszítve, kis lapos tarkóval, 
melyhez a vállakig lelógó, finom pánczélszövet kapcsolódik, úgy 
hogy a fejnek és nyaknak is védelműl szolgált. Az egész czinnel 
bevont vörösréz gyűrűkből áll s a mellen és a nyaknál niellós 
alapba vésett aranydíszítésti csattokkal bír. E fegyverzet azonos 
a XVII-ik századbeli pánczélozott magyar lovasság fegyverzetével. 

Ugyancsak ez öltözettel függ össze a rózsaszínű nagy zászló, 
a díszes török kard s az aranyozott bronzból készült buzogány, 
melyek az erdélyi fejedelmi méltóság jelvényei voltak a török fő-
hatalom alatt és II. Mustapha szultán által adományoztattak 
Apaffynak, aki azonban, tudvalevőleg nem lévén képes igényeit 
Erdély birtokára érvényesíteni, azokat összes fenségi jogairól való 
lemondásának jeléül 1703-ban I. Lipót lábaihoz tette, a miért kár-
pótlásúl a birodalmi herczegi czímet és 10 ezer forint evi járulékot 
kapott, miáltal Erdély az osztrák uralom alá került. Ezt mondja 
az illető tárgyakhoz tett s így a zászlóra is erősített irat is: «Diese 
Fahne ist von dem türkischen Kaiser dem jungen Michaelen 
Apaffy in Signum Principatus Transsylvania gegeben, von ihm 
Apaffy aber zu Fuessen Ihro Römisch. Kais. Majestät cum plena 
resignatione aller auf gedachten Fürstenthum Siebenbürgen inne-
habenden Praetensionen, Anno 1703.. gelegt worden. (XXXIV. t. 
883. és XXXV. t. 84. sz.)1) 

41. Tiroli Ferdinánd Károly főherczeg mellvértje és ezüstö-
zött magyar ostromsisakja, rendkívül érdekes szép formával, 
melybe az 1650 évszám van beütve. (XXXIV. t. 885. sz.) 

42. Pánczéling és föveg, formája mint az Apaffy-féleé. Egy 
XVII-ik századbeli pánczélos lovasé volt. (XXXIV. t. 887. sz.) 
E fölszereléshez tartozott még rendesen egy pánczélszuró kard ós 
egy kerek vas paizs. Rajza közölve Leitnernél.2) 

43. Hajdú hadi öltözet, mely áll a szokott magyar foimájú, 
kissé nyomott tetejű orrvassal s hátul forgó-tartóval ellátott sisakból, 
a mellvértből, melyhez a has védelméül rákpánczél csatlakozik es 

*) Korda Dezső. A bécsi cs. és kir. arsenál fegyvergyűjteményének 
magyar vonatkozási! tárgyai. Lud. Közi. 1887. 23. 1. 

2) Qu. Leitner. Die Waffensammlung etc. Wien, 1866. XLV. tábla. 



egy kerek paizsból. A vért és sisak ponczolt és lombornamentiká-
val díszes aranyozással van ellátva. Rajza ugyancsak Leitner mü-
vében látható.1) (XXXIV. T. 888. sz.) 

A hajdúság, mint külön csapattest, vagy jobban mondva 
csapatnem a XVII. és XVIII-ik században állandóan szerepel a 
császári hadseregben. Fegyverzetük magyar kard, fokos és csákány 
volt. 1705-ben a 130,000 emberből álló osztrák hadseregben még 
3400 magyar hajdú volt. 

44. Magyar fegyverzet fiú számára, fényes vasból, edzett és 
aranyozott vonal-ékítménynyel. (XXXIV. t. 889. sz.) 

45. I. József (1678—1711) magyar vértezete, mely a magya-
ros sisakból, a mell és hátvértből áll, rajta ponczolt és aranyozott 
magyaros stylü ékítményekkel. A tarkón bronzból készült sas van 
a birodalmi almával karmai között, az orrvas felső részén pedig a 
királyi korona és I. betű. A bélés nehéz biborbársonyból készült. 
(XXXIV. 890. sz.) 

46. III. Károly király magyar sisakja és kürasza. Mindkettő 
nagyon hasonlít az előbb leírthoz, csakhogy az orrvason C betű 
van. A mellvért barock díszítésű s a császári lovasság azon korbeli 
viseletével egyforma. 

47. II. József (1741—1790.) teljes magyar lószerszámja, 
melyet 1748-ban használt. A nyeregtakaró kék szövet, ezüst hím-
zésekkel s a szíjzat kék chagrinbőr, ezüst fölszereléssel. (XXXIV. t. 
895. sz.) 

48. Nyereg, egy fekete bársonyból való lószerszám maradvá-
nyaival, vert, vésett s részben áttört valamint filigránnal díszített 
ezüst fölszereléssel, melynek ornamentikája keleties, de közel áll a 
magyar ötvösök azon korbeli gyakorlatához is. Magyar származása 
mellett bizonyítana azon körülmény is, hogy bár későbbi időből 
datálva, az ezen fölszereleshez való tegez a karlsruhei múzeumban 
magyar tulajdonos nevével őriztetik. A tegez vert ezüst előlapján 
ugyanis Ujlaky Mátyásnak a Bethlen Gábor fejedelem asztalnoká-
nak, neve és az 1627-ik évszám van bevésve. 

Itt tárgyalt nyergünk tiroli Ferdinánd főherczeg tulajdona 
volt s a leltár jegyzetei szerint azt 1582-ben esküvője alkalmával, 

*) U. o. XLIII. Tábla. 



melyet mantuai Anna berczegnővel tartott, használta. (XXVIII. t. 
477. sz.) 

49. Gerely festve, melyet az úgynevezett s fentebb már emlí-
tett XVI-ik századbeli «magyar tornák»-nál használtak. (XXXVI. t. 
916. sz.) 

50. Torna vivóeszközök a tárcsával együtt, vasálarczokkal, 
részint természetes színben, részint feketére festve, lószőrböl való 
bajuszszal, melyek a magyar sisakok alatt mint visirek használ-
tattak, az u. n. huszár-tornákon. Készültek 1500 körül. (XXXVI. t. 
946. sz.) 

51. Egy pár sarkantyú, melyek a magyar huszár-tornákon 
használtattak, 1550 körül. (XXXVI. t. 983. sz.) 

52. Festett gerely, mely huszár tornáknál használtatott. 
(XXXVI. t. 1024. sz.) 

53. Tárcsapaizs magyaros formában. Kicsisége arra enged 
következtetni, hogy gyermek-tornánál használtatott. (XXXVI. t. 
971. sz.) 

54. Kilencz darab magyar tárcsapaizs es magyar sisakok, 
mindannyi Ambras várából, tiroli Ferdinánd főherczeg tulajdoná-
ból valók. A leltárban 1596-ban reájok vonatkozólag feljegyezve 
találjuk: «so der Wallach hergeschenkt hat». Mindezek a nevezett 
főherczeg által 1557 május 2-án a prágai várban és 1582 május 
14-én Innsbruckban rendezett huszár-tornákból valók, mint arról 
bennünket egykorú rajzok győznek meg, melyek az uralkodó ház 
gyűjteményeiben őriztetnek. (XXXVI. t. 1024. sz.) 

55. Szablya, a fogantyú és a hüvely halbőrrel bevonva. 
(XXXV. t. 50. sz.) 

56. Magyar szablya, a markolat ós hüvely ezüst verettel, 
melyek tiirkiszek és korallokkal vannak kirakva. A pengén a Korán 
versei vannak beétetve. (XXXV. t. 51. sz.)1) 

57. Magyar szablya, a markolat acháttal van kirakva. A pen-
gén aranynyal tausirozott fölirat: «Ma scha'lláh» (Legyen meg 
Isten akarata). (XXXV. t. 53. sz.) 

58. Lengyel-magyar formájú kard, úgynevezett «karabela». 
A pengen szintén török fölirat. (XXXV. t. 54. sz.) 

*) Qu. Leitner i. m. LX. tábla 8. sz. a. le van rajzolva. 



59. Két magyar kard, egyenes pengével, mely két élű, 
átmenetet képez a pánczélszurókhoz, s mint azok, ezek is a nye-
regbe akasztva hordattak. (XXXV. t. 55., 56. sz.) 

60. Pánczélszúró, aranyozott ezüsttel fölszerelve. (XXXV. t. 
52. sz.)x) 

61. Pánczélszúró, mint az előbbeni, csak hogy a hüvely tür-
kiszekkel van kirakva. (XXXV. t. 65. sz.) 

62. Magyar szablya, fölszerelése zománczozott ezüst, pengé-
jén török iölirat. (XXXV. t. 68. sz.) 

63. Magyar nyereg, hímzésekkel és ezüst ékítményekkel. 
(XXXV. t. 112. sz.) 

64. Eákóczy György buzogánya. Gazdagon aranyozott és 
díszített ezüstből. A fej apró korallokkal van kirakva. A nyél közép-
részén a tulajdonos neve: «GEORG. RAKOTZI. II. 1643.» bevésve, 
továbbá Rákóczy czímere. (XXXY. t. 159. sz.)2) 

65. Magyar szablya, igen fényes kiállítással. Összes fémrészei 
aranyozott ezüstből valók és gyémántokkal és rubintokkal vannak 
kirakva. A sokkal régibb penge díszített s rajta egy sólymot tartó 
lovas alakja van beétetve. (XXXV. t. 161. sz.) 3) 

66. Két puska (flinta) a XVII-ik század végérői. A sima csö-
veken Eis Kristóf bélyege és neve beütve, a lakatok szépen vésve 
és aranyozva, az agy pedig faragva van. A kakason a Batthyány-
család czímere van bevésve. (XXXIII. t. 138. sz.) 

67. Puska (flinta) a XVII-ik századból, ezüsttel tausirozott 
damaskcsővel. A fegyverkovács «Jung a Bösing», vagyis Bazinhan 
készült. (XXXIII. t. 144. sz.) 

68. Magyar nyereg. XVII-ik század. Színes bőrrel bevonva s 
szépen aranyozott bőrpróseléssel. (XXXVII. t. 195. sz.) 

A katalógusban le nem írt, vagy csak fölemlített tárgyak 
közül fölsoroljuk még: 

69. Montecuccoli Raimond gróf és melfi herczeg magyar 
sodronypánczélingét (1608—1681). A szent-gotthardi győző való-
színűleg az akkori magyar huszárság fegyverzetét viselhette, mert 

*) Qu. Leitner i. m. XLIV. tábla 3. sz. a. le van rajzolva. 
2) U. o. « LXIV. « 8. « < « « « 
3) U. o. « LX. « 5 « « « « « 



annak volt kiegészítő része az ilyen sodrony-ing. Az ing igen finom 
ezüstözött veresrez sodronyból készült. Aranyozott bronzból készült 
rozetták s hasonló mívű nyaklánczfele díszíti, melyekbe felékkövek 
vannak foglalva. Csaknem teljesen hasonló példány van a m. n. 
múzeumban is.1) 

70. II. Miksa íjja (Armrust), mely vadászatra használtatott 
s oszlopába számos vadászati és mythologiai alak van művészettel 
berakva. Külső oldalán a lovas és gyalog harczjáték van ábrázolva, 
belső oldalán pedig egyéb tartományi czímerek mellett Magyar-
ország czímere is be van rakva. 

71. Savoyai Eugén herczeg (1663—1736) kalapja és kardja, 
melyeket a pápától kapott a törökökön nyert péterváradi nagy 
győzelme emlékére. XI. Kelemen pápa ezen ajándékát külön köve-
tek által küldte. Easponi marchese máltai lovag és Don Abatti 
Eugént Győrben keresték fel s az ajándékot a portugál trónörökös 
jelenlétében az oltár előtt 1716 november 8-án nyújtották át neki. 

«A sötét violaszínű kalap hermelinnel van belelve és vörös 
szalaggal körülvéve, melyet arany hímzés ékít. Ugyancsak aranyból 
van hímezve a dicsfény is a kalap tetején. Hátul, elől és fent három 
kis gyöngyszem és ugvanily gyöngyből az oldalon a szentlélek 
hímezve. Hátul két veres szalag lóg le a püspöksüvegek módjára, 
mely szintén gazdag aranyhímzést mutat. 

A hozzátartozó kard körülbelül 8 arasz hosszú, melyből csak 
a markolatra 2 arasz esik. Az utóbbi aranyozott ezüstből készült, 
7 font nehéz és a pápa czímerét és nevét hordja. A penge kék 
színre van futtatva és arany díszítésekkel ellátva. A hegyénél 
3 ujjnyi szélességű. Hüvelye veres bársonyból készült és sűrűen 
van áttört és aranyozott ezüst díszítésekkel tele rakva. A kardkötő 
végre szintén veres színű, aranynyal kihímezve és nagy arany 
kapocscsal ellátva».2) (Jelenleg már az Arsenálban van.) 

72. VII. Pius pápa által a «Prinz Eegent von England» 
nevü magyar huszár ezrednek ajándékozott zászló. 

A nagy zászló fehér selyemből készült s veres bársonynyal 
bevont díszes zászlórudra van erősítve es mindkét oldalán szép 

x) Leitner, i. m. LVIII. táblán rajza közölve. 
2) Korda Dezső i. m. 28. lap. 



hímzésekkel borítva. Egyik oldalán az osztrák sas és czímer, a má-
sikon pedig a boldogságos szűz a kis Jézussal ölében, van ábrá-
zolva, amint VII. Pius pápának kezét nyújtja, hogy újra vissza-
vezesse birodalmába. Alatta a következő distichon áll: 

Hungáriáé patrona Piurn comitatur in urbem, 
0 Felix tanto, Roma, sub auspicio. 

Távolról látszik a vaticán és két kis angyal a pápa családi 
czímerével a kezében. 

E zászló történetét illetőleg, tudnunk kell, hogy «azl805-diki 
osztrák háború után a francziák az egyházi államon keresz-
tül vonúltak Nápolyba, s később, már 1808 február 2-dikán meg-
szállották Rómát is, lefegyverezték a pápai katonaságot és már 
április 2-dikán császári decretum egyesítette a pápai tartományo-
kat Italia királysággal, magát VII. Pius pápát pedig 1809 július 
6-dikán Francziaországba hurczolták, míg végre 1814 május 24-én 
a császárság bukása után újra visszatért Rómába és ekkor kísérté 
őt az említett magyar huszár ezred oda vissza és ez alkalomra 
készült a jelen zászló is».1) 

73. Magyar insurgens zászló. Mindkét oldalán a császári 
sassal, a korona alatt a kettős kereszttel s e fölirattal: 

In boe signo vinces. 

A sas mellén a czímer helyett a következő szavak állanak: 

C O M A N D T E 

I N S U R G E N T T I 

F O N T A N A B O N A 

E L . 

A zászló szegélye fekete-sárga. 
74. Végül még Gall Adám lovag fegyverzetét is hadtörté-

nelmi emlékeink közé soroljuk, mivel nevezett mint ezredes és 
I. Ferdinánd ós II. Miksa császárok udvari tanácsosa, Győr várá-
nak volt parancsnoka (1507—1574). 

Az egész rákpánczelzatból áll, melyhez a sisak hiányzik. 

1) Korda Dezső, i. m. 



A mell és hátrész egyes abroncsait odaszögecselt erős bőrszíjak 
tartják össze. A mellvért második és harmadik abroncsán a követ-
kező fölirat van bevésve: 

ADAM. GALL. RITTER 

és a következő betűk : 

H. I. B. M. D. D. H. G. G. S. M. M. 

melynek jelentése: Heilige Jungfrau beschütze mich durch die 
heilige Gnade Gottes, siehe mein Mühsal! (XXVII. T. 293. sz.) 

b) A császári és királyi udvari nyereg és fegyverkamarában. 

Az uralkodó ház gyűjteményének ezen része az udvari istálók 
feletti emeleten van elhelyezve, kapcsolatban a régi koronázási 
díszhintók és újabb udvari fogatok színjeivel, valamint a modern 
vadászfegyverek gyűjteményevei. 

Maga, az úgynevezett nyeregkamara, főrészben a régibb dísz-
fogatokhoz tartozó nehéz, fényes lószerszámokat tartalmazza, e 
mellett azonban számos gazdag lovagló fölszerelést, nevezetesen 
drága nyereg-takarókat és drágakövekkel pazarúl ékített nyerge-
ket is foglal magában. 

Ezek közül az l-ső es 2-dik szekreny tartalmából ki kell 
emelnünk négy nyerget a XVI. és XVII. századból, melyek mind-
annyian magyar formájúak s a rajtok levő ötvös munka is magyar 
származásra vall. Hasonló nyergek voltak kiállítva az 1884-dik évi 
ötvösműkiállításon s ilyenek találhatók a drezdai történelmi mú-
zeum magyarországi hadi zsákmányaiból származó nyergei között. 
Meg kell még itt említenünk egy ablakokkal ellátott s gazdagon 
kivarrott nagy török sátort, mely szintén Magyarországon ejtett 
hadi zsákmány s a melynek párja az Eszterházyak fraknói kincs-
tárában található. 

Felette kár, hogy ez egész gyűjteményről jelenleg sem régibb 
leltár, sem szak-katalogus nem áll rendelkezesre. 



c) A cs. és kir. Arsenálban. 

Az uralkodó ház fegyvergyűjteményei történetének leírásánál 
emiitettük, hogy ezen fegyvergyűjtemények egy része egészen a 
legújabb időkig, a míg tudniillik a mostaui új udvari muzeumok 
be nem rendeztettek, az arsenálban volt fölállítva. Ez alkalommal 
a legbecsesebb s legművészibb kivitelű tárgyak ugyan onnan elvi-
tettek, mind a mellett még most is jelentékeny gyűjtemény maradt 
ott, melynek föladata főleg a hadsereg fölszerelésének történelmi 
fejlődését bemutatni. 

Az arsenálban első sorban azon gazdag lövegsorozat, az ágyúk 
gyűjteménye ragadja meg figyelmünket, a mely az épület homlok-
zata előtt van fölállítva. Összesen 311 ágyút találunk itt elhelyezve. 

1. Az ágyúk keretét egy roppant nagy vasláncz képezi, mely 
minden valószínűség szerint ugyanaz, melylyel Mátyás király Bécs-
nek 1484-dik évi ostroma alkalmával a Dunát elzáratta. 

Mereteit illetőleg ide igtatjuk, hogy az 81 darab nagy láncz-
szemből, melyek mindegyike 31 régi fontot nyom és 2891 kisebb 
szemből áll, melyek mindegyike 16V2 font súlyai bír. Az egésznek 
súlya tehát meghaladja az 500 mázsát és hossza a 300 ölet. 

Eredetére vonatkozólag sok különböző adat áll rendelkeze-/ 
sünkre. így tudjuk, hogy a bécsi fegyvertárban 1627 óta őriztetik s 
az ottani régi katalógusban az mondatili róla, hogy ez azon láncz. 
lenne, melylyel a törökök Budánál zárták volna el a Dunát. 

Mások szerint azt II. Bákóczy Ferencz készíttette s Dunaföld-
várnál használta, ott azonban az tőle elvetetven, 1706-ban diadal-
jelül Budára vitetett volna. 

Mátyás király korából való származásának hitelessége mellett 
azonban a bécsi városi leveltárnak egy okmánya tanúskodik, mely 
1501-ben, tehát a nagy király halála után 11 évre kelt és követ-
kezőleg szól: 

«1501. Ausgeben auf Allerlay zeaintzige Tagwerch. Zwey tag 
Ketten von der Tunaw bei der Neubruck so weilent Kunig Mathias 
als er die stat belegert, yber die Tunaw daselbs zogen gehabt hat, 
gewunnen, yeden Tag 6 Tagwercher 18 denar. Facit 1 fr. 84 den. 



Fritag naeh vnserer frawentag Conceptionis auch Ketten gesucht 
vnd geunden 8 Tagwerchern 4 Schilling 24 denar.» 

Az ágyúk sorozatában áttekinthető képét bírjuk a XVI—XIX. 
századi tüzérség fejlődesének, úgy a mint az hazánk földjén is 
alkalmazásban volt.1) 

Nem foglalkozhatván ezen egész anyag ösmertetésével, ezút-
tal itt is csak a magyar eredetű ágyúkat említjük föl. Ilyenek : 

2. Batthyány Ferencz ágyúja 2V2 fontos lövedekre. A csövön 
négyszögletű keretben német fölirat: 

FRANCZ • BOTTHYAN 
HATK • MICH 
GIESSEN • LASSEN. 

Ez alatt van a család ismert czímere és a fenék-karimán: 
Mit Gotes Hilf Vrban Weis hat mich Gosen im 1 . 5 . 5 . 0 . iar. 

3. Egyike a reánk nézve történelmi szempontból legérdeke-
sebb ágyúknak az Oláh Miklós esztergomi érsek és Magyarország 
herczegprimásának ágyúja, melynek súlya 5065 font s IV2 fontos 
lövedék dobálására szolgált. A gyújtó lyuk nyílása hajdan lakattal 
elzárható volt. A fogantyú delphineket ábrázol. Hossza 2 méter 
és 50 cm. 

A fogantyúk előtt van kiöntve az Oláh családnak, Nagy Iván 
•család történeti munkájából is ismeretes czímere. 

Ez előtt négyszögletű keretbe foglalva áll a fölirat: 

RMVS D . N I C • O L A • D E I . 

GRA. ARCHIEPYS. 
STRI. PRIM. VNG. 
LEG • NATVS. ZC. 
FIERI • ME. FECIT. 
ANNO. D. 1 . 5 . 5 . 4 . 

x) ThalJóczy Lajos: Magyar ágyú a XVI. századból. Arcb. Ér. 1880. 
130. lap. 

Szerző. A sárospataki és gyulafehérvári ágyúöntő házak stb. Hadt. 
Közi. 1891. 116 1. 

Korda Dezső i. m. 



4. Batthyány Boldizsár főasztalnok ágyúja, melynek súlya 
3062 font, lőnyilása elzárható volt. Fogantyúja delphineket mutat 
s fenekén az éneklőknek nevezett ágyúkon gyakran látható ábrázo-
lás van kiöntve, a mint Orpheus zenéjevei elbűvöli a vadállatokat. 

Fölirata : 

BALTHASAR DE BATTYAN 
DAPIFERORVM REGALIVM 
MAGISTER SAC. CAES. 
REGQVE. MATTIS CONSILIA 
RIYS ANNO MDLXXVIII. 

5. Ugyancsak Batthyány Boldizsár ágyúja mint az előző, 
ugyanazon fölirattal, díszítése egyszerűbb s az egesz ágyú valami-
vel nagyobb az előbbeninél, ezen is a család czímere van kiöntve. 
Lövedeke 1 fontos. 

6. Eszterházy Miklós nádor sugár ágyúja. Hossza 2 méter 
20 cm., súlya 6 mázsa, lövedéke 1 es Va font. Díszítésűi kiöntve 
rajta egy galambot ölő sas, középén az Eszterházy család czímere 
van bevésve és a következő fölírat,: 

COMES 
NICOLAYS 
ESZTEB. 
HASI. DE 
GALAN. TA. BEG 
NI HYNG. PALA 
TINVS. 

A párkányzaton pedig következő fölirat van: 

WOLFGANG NEIDHABT 
GOS • MICH AVGSPYBG. 

1603. 

Utólag I. Leopold belyege van az ágyúra reá vésve.1) 
7. Ugyancsak Eszterházy Miklós ágyúja. 

Az arsenal jelenlegi gyűjteményeiről még katalógus nincsen s az 
ágyúk a régibb katalógusban sem voltak fölvéve. 



Az előbbeninél sokkal nagyobb. Hossza három méter, súlya 
25 mázsa, lövedéke hat fontot nyom. Díszítésül delphineket ábrá-
zoló fogantyúkkal bír s a család czímerével van ekítve. Fölirata: 

COMES 
NICOLAYS. 
ESZTEE 
HASI DE GALANTTA REG 
NI HYNG PALATINYS F. F. 

továbbá : 
JACOB SCHYLTEIS GOS 
MICH IN WIEN 1630. 

8. Gróf Eszterházy Pál sugár ágyúja. Súlya 4 mázsa 25 font, 
lövedeke egy fontos. Fölirata : 

COMES PAVLYS 
ESTERHAZI DE 

FRAKNO. 
1663. 

továbbá: 
BALTHASAR HEROLDT GOS 

MICH IN WIEN 1663. 

A fölirat alatt a család czímere látható. Utólag I. Leopold 
bélyege az ágyúra van vésve. 

9. Nádasdy Tamás kis sugár ágyúja. Fogantyúi delphineket 
ábrázolnak. A családi czímer alatt a következő fölirat áll: 

THOMAS NADASDI 
CHRISTOPHORI F. 
COMES PERPETUUS A 
PETTEYNIED ET TERRAE 
FAGARAS MILES AURATUS 
DOMINUS ET LIBER 
BARO A KABOLD ME 
F. F. ANNO. MDCXI. 

10. Gróf Kéri János koronaőr ágyúja. A cső elején egy sas 
alakjával. Fogantyúja delphineket ábrázol, lövedékének súlya 
3 font. Fölirata: 



COMES IOANNES KÉRI DE IPOLKÉR EQUES A ü : 
RATÜS SACRAE CESAREAE REGIAE QUE MAIE : 

STATIS CONS. COM. AC SACRAE REGNI 
HUNGÁRIÁÉ CORONAE CONSERVATOR. 

1658. 

A fölirat alatt látható a Kéri család czímere. 
11. Báró Révay László turóczmegyei főispán két ágyúja, 

melyek közül az egyik 180 s a másik 182 fontot nyom. Az egy-
szerű sima csövön a Révay család czímere és a fölirat áll. Az ágyuk 
fenekén v. Lethenyey Ariil. Major. Wien. 1817. olvasható. 

12. Zechenter Antal által a budai cs. kir. ágyúöntödében 
öntött 24 fontos tábori ágyú, mely gr. Daun Fülöp fővezér számára 
készült a gróf czímerével, III. Károly monogram ínjával és czíme-
róvel, valamint hosszabb fölirattal van ellátva. Súlya 5735 font. 
Készült 1724-ben. 

13. Ugyanazon öntőmestertől gróf Königsegg József ágyúja, 
1744-ből. Fenekén a magyar és cseh czímer s Mária Terezia ki-
rálynő monogrammja. A hátsó fogantyú sasfejet ábrázol. A csövet 
czímer és tropheumok díszítik. Fölirata következő: 

Joseph Lothar, des heil. Rom. Reichs 

Graf von Königsegg Ritter des goldenen Vliesses zu Ungarn u. Böh-
men. Kön. Maj. Geheimer Bath (u. Conferenz) Feldmarschall 
Oberst, Land und Hauszeugmeister General der Wind(ische) u. 
Petrin(jaer) Gran(itze) Oberst Inhaber eines Regiments zu Fuss. 

14. Ugyancsak Zechenter Antal készítménye két tábori ágyú 
1731. és 1750-ből, mely utóbbinak súlya 48 mázsa és 70 font. 

15. Ugyanezen öntőmestertől két mozsár-ágyú 1731. és 
1756-ból. Mindkettőnek fenekén a következő fölirat áll: Mit Gott 
goss mich Antoni Zechenter kai. kön. St. G. in Ofen. 

16. Egyszerű tábori ágyú. Fölirata: Goss mich Michael 
Windholler in Hermannstadt. Anno 1722. 

17. Végül szintén hazai vonatkozásúnak tartjuk még azt az 
egyszerű sugár ágyút, melyen a szűz Mária, Magyarország véd-
asszonyának képe van kiöntve s a melyet 1608-ban, Bécsben Schön 
János mester öntött. 

Csak megemlítjük még ezúttal, hogy számos nagy és igen 



szepen öntött török ágyú is van e sorozatban, melyeknek egy része 
legalább, bizonyára a magyarországi török báborúk alkalmával 
zsákmányoltatott. 

Magában az arsenál nagy emeleti termében elhelyezett s leg-
újabban fölállított fegyvergyűjteményben is igen számos, magyar 
vonatkozású hadtörténelmi emlék van, így, különösen a XVII. 
századbeli hajdúság, a Mária Terézia korabeli magyar ezredek s az 
insurrectio fölszerelését illetőleg. Ezek közül megemlítjük a követ-
kezőket : 

18. Hajdú-szablya, világos szaruból készült markolattal, mely 
ezüsttel van díszítve, kardkötőjén vörös-fehér selyem bojt lóg. 
A penge egyik oldalán napba szálló sas és «Patrum virtute», III. 
Károly jelmondata, a másik oldalon pedig a spanyol czímer és az 
1703 évszám látható.1) 

19. Hajdú-fokosok, három példányban. Nyelük halbőrrel van 
bevonva s diszítményekkel ellátva. Egyik oldalán a fokos-baltának 
a napba repülő sas és III. Károly jelszava «Patrum virtute», a má-
sik oldalán pedig a spanyol királyi czímer C. III. monogramon 
és az 1703—1708. és 1710. évszámok olvashatók.2) Mindezeket 
III. Károly magyar testőrségének tagjai viseltek. 

20. Hajdú csákány-fokos, bevert sárga és vörös rézzel gazda-
gon díszítve. Ilyeneket viseltek a XVII. század végén s a XVIII. 
század elején, a császári hajdú-csapatok tisztjei.3) 

21. Több, úgynevezett «couse» díszfegyver, minőket a XVI., 
XVII. és XVIII. században a császári és főherczegi testőrségek hord-
tak. Formájuk ellentétben az alabárddal, késszerű. Vannak példá-
nyok Rudolf, Mátyás, I. József és II. Károly királyok idejebői és ne-
vevei, Magyarország czimerével ékítve.4) 

22. Pisztoly, kereklakatos szerkezettel a XVI. század máso-
dik feléből. A cső arany és ezüst tausirozással ékített. Az agyon 
Csehország czímere mellett Magyarország czímere is be van vésve, 

Qu. Leitner i. m. LX. tábla, 2. sz. a. lerajzolva. 
2) Qu. Leitner i. m. LXIV. tábla, 9. sz. a. lerajzolva. 
3) Qu. Leitner i. m. LXIV. tábla, 10. sz. a. lerajzolva. 
4) Sacken Eduard dr. Die k. k. Ambraser Sammlung, Wien, 1855. 

I. 95 lap. 



szívpaizsában Ausztria czímerével. A csövön P. betűs bélyeg 
beöntve.1) 

23. Pisztoly, mint az előbbeni, csakhogy itt a bélyeg H. S. 
Szintén a magyar czimerrel. 

24. Két csajkás-kasza. A kasza kiegyenesítve van nyélbe erő-
sítve.2) 

25. Két magyar fokos, nyele puskának átidomítva. 
26. Több szablya, fekete bőr hüvelye sárga rézzel montí-

rozva. Pengejének fölirata: FRINGIA. 
27. Több huszár-szablya.3) 

D r . S Z E N D R E I JÁNOS. 

*) W. Boeheim. Uebersicht des k. k. Hof-Waffen-Museums im k. k. 
Artillerie-Arsenal. Wien, 1881. 43. 44. 1. 

2) U. o. 116. lap. 
3) U. o. 116. lap. 
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