A TÜZÉRSÉG FEJLŐDÉSE A XVII. SZAZAD VÉGÉIG
ÉS A KURUC HADSEREG TÜZÉRSÉGE.
Gottreich

László.

A tüzérség fejlődése a XV. század

végéig.

A tüzérség első ízben a XVII. században tett szert nagyobb jelentő
ségre. Fejlődése ekkor már több századra tekinthetett vissza. Ennek el
lenére szerepe a középkor végéig jelentéktelen maradt. A tüzérség alkal
mazásának legprimitívebb módja a görögtűz volt. Marcus Graecus bizánci
író 850 körült írt könyvében már kivájt botban elhelyezett gyújtóporról
írt. Albertus Magnus a XIII. század második felében írt munkájában, a
„De mirabilibus mundi"-ban még ugyanúgy írja le a gyújtószerszámot,
mint Marcus Graecus a IX. században. A bizánciaknak a X. és XI. szá
zadban három féle röppentyűjük volt. Ezek a későbbi tűzijátékok röp
pentyűire hasonlítottak. Elsősorban várostromaknái alkalmazták az ost
romlók ellen, de igén nagy mértékben használták az ellenséges hajók
felgyújtására. A XIV. század elejéig nem volt szó kőből, ólomból, vagy
vasból készült lövedékek felhasználásáról. A XIV. századból azonban
már számos adat van a lőfegyverek, mind a kézi lőfegyverek, mind az
ágyúk használatáról. Csak néhány adatot kívánok itt megemlíteni. Az
1324-ben a firenzei köztársaság megbízást ad két hivatalnok kinevezé
sére, akiknek feladatuk vasgolyók és ágyúk öntetése. 1328-ban a német
lovagrend már ágyúkat használt a litvánok elleni háborúban. Cambrai
városa 1339-ben már 10 ágyú mellé nevez ki parancsnokot. 1346-ban a
franciák ellen vívott crécy-i csatában az angolok ágyúkat használtak.
Petrarca egyik 1360 körül írt müvében (De remediis utriusque fortunae)
megemlékezik az Itáliában használt ágyúkról. Az első ágyúkat vasból
kovácsolták, vagy bronzból öntötték. Az ágyúgolyók eleinte kizárólag
kőgolyók voltak, melyeket még a XVI. században is nagymértékben hasz
náltak. 1365 után ólomgolyókat alkalmaztak, melyeket már 1400 körül
a vasgolyók váltottak fel. A XV. században az ágyúgolyók jelentős része
kőből készült, amellett még kovácsolt és öntött vasgolyókat is használtak.
Az ágyúk csövei kovácsoltvasból, majd bronzból készültek. A bombáknak
nevezett robbanó- és gyújtógolyókat egyes adatok szerint a velenceiek
már Zára ostrománál 1376-ban használták, más adatok szerint használa43

tukra csak a XV. században került sor. A XIV. század ágyúi mozgat
hatóság és felhasználhatóság szempontjából keveset értek. Az ágyúgolyók
gyenge hatásán úgy próbáltak segíteni, hogy óriáságyúkat öntöttek. így
például a braunschweigiek „Faule Mette"-nek nevezett ágyújából 1411ben több mint 380 kiló súlyú kőgolyókat lőttek ki. Csak lőporból 29 kiló
kellett, hogy az ágyúkból a kőgolyót ki tudják lőni. Az ilyen ágyúk
felhasználhatósága semmivel sem volt jobb, mint a kisebbeké. Jellemző,
hogy ezzel a braunschweigi óriáságyúval 317 év alatt mindössze 9 lövést
adtak le, ebből 4-et az ellenség ellen, ezek azonban az ellenségben semmi
kárt nem okoztak. Az ilyen óriáságyúkat nem lehetett megmozdítani,
csak akkor lehetett vele lőni, ha az ellenség a lőirányban tartózkodott.
Ezeket csak ostromháború alkalmával lehetett használni, mert ha a csa
tamezőre szállították, egyetlen nagy ágyú elhúzására 32 ló kellett. A tüze
lés lassú és pontatlan volt, amellett a nagyobb ágyúk néhány lövés
után, néha már az elsőnél szétrepedtek. A XV. század elején a nagyobb
ágyúk naponta 1—2, a kisebbek 6—12 lövést tudtak leadni. A metzi
krónika 1437 évi feljegyzése megemlékezik egy Commutle nevű ágyúkezelőről, aki egy nap alatt 3 lövést tudott leadni, ezért mágiával vádol
ták, és Rómába küldték, hogy bűnei alól feloldozást nyerjen. 1
A lőpor, amely salétrom, faszén és kén keverékéből készült, eleinte
teljesen finom porszemekből állt. Mivel így a meggyújtása az akkori
készítési mód kezdetlegessége miatt nagyon lassan történhetett, 1429-től
szemcsés lőport használtak. A XV. században a keverési arány szerint
három féle lőport használtak.
Az ágyúknak a XV. században sokféle típusuk volt. Megkülönböz
tettek kő és ólom, azaz kő-, vagy ólomgolyókat kilövő ágyukat. A két
ágyúcsoportot nagy, közepes és kis kaliberűre osztották fel. A kőgolyó
kat kilövő ágyúk közül a főszerepet a nagy kőágyúk vitték, amelyeket
bombardáknak neveztek. Ezekből 36 cm átmérőjű, 100 font súlyú kőgolyókat lőttek. A közepes kőágyúk 100 fonttól 25 fontig terjedő golyó
kat lőttek ki. A kisebb ágyúkhoz is még fejnagyságú golyókat használtak.
A közepes és kis kőágyúknak ismét két típusa volt. A rövidebb csövűből
fejlődött ki a későbbi tarack. Ezt először a huszita háborúkban alkal
mazták. A hosszabb csövű ágyúkat kamaraágyúknak nevezték. Ennek
mozgatható kamrája volt. Ebből a csoportból fejlődött ki a szűkebb érte
lemben vett ágyú.2
Az ólomgolyókat lövő ágyúk szintén három csoportra oszlottak. A
nagy ólomgolyót lövő ágyúkhoz tartoztak azok a kamaraágyúk, amelyek
ből galambtojás nagyságútól, 7,5 kg-ig terjedő golyókat lőttek. Ezek mint
egy átmenetet képeztek az ólom- és a kőgolyókat lövő ágyúk között.
Ebből fejlődött ki a későbbi carthaun. A közepes ólomgolyót lövő ágyúk
hoz később csatakígyók lettek. A XV. század közepétől kezdve a carthaunokból és csatakígyókból, nemcsak ólom, hanem vasgolyókat is lőttek ki.3
Az ágyú töltését az ágyúmesterek végezték. Ezek vagy külön
böző foglalkozást végeztek azelőtt és valamelyik város vagy fejedelem
szolgálatába fogadta őket, vagy olyan kézművesek voltak, akik az ágyú
l Susane: Histoire de l'artillerie française. Paris, 1874. 65. old.
'i Gohlke: Geschichter der gesamten Feuerwaffen bis 1850. Leipzig 1911. 19. old.
3 i. m. 20. old.
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előállításával foglalkoztak. Ez a két kategória később összeolvadt és
közös névvel nevezték őket ágyúmestereknek. Az ágyúmesterek ennek
megfelelően sem katonák, sem kézművesek nem voltak, hanem a kettő
között álltak. Városokban éltek, céhet alkottak és különféle kiváltságo
kat kaptak. Céhüket a többi céhtől az különböztette meg, hogy nem
függtek céhmestertől, vagy céhládától. A XIV. század második felében
már a legtöbb városnak és várnak volt ágyúmestere. A nagyobb váro
sok 40—50 ágyúmestert is alkalmaztak. A főfelügyeletet az ágyúmesterek
és a kézművesek, valamint az ágyúpark felett a tábori szermester, a
későbbi táborszernagy látta el. Az ágyúmesterek segítői a hídmesterek,
ácsok, kőfaragók, golyóöntők, sáncépítők stb. szintén a tüzérséghez szá
mítottak, saját kapitányaik és felügyelőik voltak. Az ágyúmester díjazása
gyakorlatától, valamint használhatóságától függött. Az ágyúmesternek
felvételnél rendszerint 10 kérdésre kellett válaszolni. Ha a kérdésekre
válaszolni tudott, ügyességének megfelelően osztották be. Az ágyúkhoz
beosztottaknak képzettségüknek megfelelő volt a nevük. így az ágyú
mestereken kívül voltak tűzszerészek, csatakígyó mellé beosztott segédek
stb. A tüzérség zsoldja általában nagyobb volt a többi zsoldosénál. így
a tűzszerész négyszeresét, az ágyúmester háromszorosát kapta annak,
amit egy lovas. Az ágyúmestereknek a feladata is természetesen sokkal
szélesebbkörű volt, mint egy lovasé, vagy gyalogosé.4
A XV. században szokás volt az ágyúknak nevet adni. A nevet gazdag
díszítéssel a csőbe vésték be. Az ágyúk neve a legkülönbözőbb lehetett,
de leggyakrabban állatneveket kaptak: galamb, pacsirta, fecske, oroszlán.
A tüzérség szerepe a XV. század végéig főleg a vár- vagy városostro
mokra korlátozódott. Az ágyúk nehezen mozgatható volta, célzási pontat
lansága nem tette alkalmassá, hogy nagyobb mértékben felhasználják
ütközetben és csatákban. A városok ágyúikat rendszerint beépítették a
várfalakra, vagy a vártornyokon helyezték el. A várfalakra el nem he
lyezett ágyúk nagy része is ostromágyú volt, amelyeket egy másik város
vagy vár ostrománál kívántak felhasználni. Noha a XV. század végéig
a kisebb számú óriáságyúk játszották a főszerepet, a század végére az
ágyúk száma is jelentősen megnövekedett. így Merész Károly bungundi
herceg 1474-ben Neuss ostromára már 200 ágyút vitt magával, amelyek
között 2V2 és 3V2 méter hosszú bombardák és csatakígyók voltak, melyek
17 kilós golyókat lőttek ki. Csatamezőn ágyúikat nagyobb számban először
a husziták használtak. A XV. század végére az ágyúk szerepe a csaták
ban jelentősen megnövekedett. A XV. század végén és a XVI. század
elején vívott háborúban a tüzérség több ízben sikerrel avatkozott be a
harcokba.
A tüzérség a XV. század végétől a harmincéves

háborúig.

VIII. Károly francia király Nápoly elleni hadjáratához 1494-ben már
150 tábori ágyút, 300 ágyúmestert, 6200 kézművest, 4000 fuvarost és 8000
lovat vitt -magával. A tüzérség mozgékonysága tehát jelentősen megnőtt.
1513-ban Alviano lovakkal és három falkonettel követi a spanyol—osztrák
4 Dolleczek: Geschichte der österreichischen Artillerie. Wien 1887. 58—59. old.
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sereget, ami a fogatolt tüzérség első alkalmazását jelenti. Különösen
jelentős szerepet játszott a tüzérség a marignanoi (1515) és a páviai
(1525) csatákban. Ennek ellenére a tüzérség fejlődése a XV. században is
lassú volt, az ágyúk típusa továbbra is változatos maradt. A kamara
ágyúk 50 kg súlyú vasgolyókat lőttek ki, úgy ezek, mint a csalogány
nak, vagy negyedágyúnak, karthaunnak nevezett ágyúk réstörők voltak.
Egyformán alkalmasak voltak úgy vas-, mint kőgolyók kilövésére. A
csatakígyók közül a legnagyobbakat basiliscusoknak hívták. Ezek vas
golyókat kilövő hosszú csövű bronzágyúk, vagy egy darabból kovácsolt
vascsövű ágyúk voltak, 22—24 kg-os golyókat; lőttek ki. Mivel előállításuk
sokba került, ritka és drága fegyverként kezelték őket. A csatakígyók
csöve még hosszabb volt, mint a kamaraágyúké, 3—4 méter, vagy még
ennél is több. A kaliber nagysága szerint a csatakígyók több csoportra
oszlottak. A nagyobbakat nagy csatakígyóknak, vagy sárkányoknak hív
ták. A közepeseket tábori csatakígyóknak, a kisebbeket falkonoknak
vagy falkonetnak. Ezek 1—2 kg-os golyókat lőttek ki. A mozsaraknak is
több típusa volt. Az ágyúfajtáknak eme sokféle volta és elnevzéseik
bizonytalansága, illetve gyakorlati változtatása rendkívül megnehezítette
a korábbi tüzérek számára a tájékozódást. így Senfftenberg 1470-ben,
tüzérségről írt könyvében 11 ágyú- és 8 mozsárfélét különböztetett meg.
Az ágyútípusok számának csökkentésére történtek kísérletek. II. Henrik
francia király 1550-ben elrendelte, hogy a tábori tüzérség kalibereinek
számát 6-ra csökkentsék. Ennek megfelelően a francia tüzérség nagy
mestere, d'Estrées, 1552-ben golyók szerint a következő 6 kalibert álla
pította meg: 16,2 cm (33 fontos), 12,4 cm (15 fontos), 9,7 cm (7 fontos),
7 cm (2 fontos), 5,6 cm (1 1/16 fontos) és 4,97 cm (7/8 fontos). A golyók
súlya kilomrammra át számítva: 16,1 7,5, 3,80, 0,98, 0,52, 0,43. Ha csak
ezt a hat típust vesszük figyelembe, az ágyúcsövek súlya 2645 kg és
205 kg között változott. A nagyobb ágyútípusok fogatolására 4—21 ló kel
lett. Olaszországban is rendkívül sok ágyútípus volt. A kor leírásai nem
kevesebb, mint 54 félét sorolnak fel, beleértve a mozsarakat is. 5
Az ágyúk tüzelési gyorsaságában némi fejlődés történt II. Henrik
francia király idejében (1547—59), a tábori tüzérség 1 óra alatt már 15—20
lövést tudott, leadni. 1565-ben Montfauconnál 1 ágyúból 9 óra alatt 200
lövést adtak le. Az ágyúcsöveknél a kovácsoltvas helyét egyre jobban
kiszorította a bronz. Ennek ellenére a csövek szilárdsága nem volt ki
elégítő. A bronzágyúk a meg nem felelő öntés miatt gyakran repedtek
szét. így például V. Károly császár bronzágyúi közül egy évben 60 rob
bant szét lövésnél. A lőporkészítésnél vagy 3 rész salétromot, 1 rész ként
és 2 rész szenet használtak, vagy a finom lőpornál 5 rész salétromot,
1 rész ként és .másfél rész szenet. Amellett voltaik más keverési arányok
is, úgyhogy 1546-ban már 23 féle porfajtát ismertek, melyek salétromtar
talma 50 és 85,4 százalék között ingadozott. Ballisztikai téren is több
lövéstípus volt, mégpedig ívelt lövés, lapos és egyenes lövés. Az osztrák
tábori tüzérség 1531-ben 108 ágyúból állt, ehhez a következő személyzet
tartozott: 1 főszermester, 4 szermester, 71 ágyúmester, 104 kisegítő, 400
kézműves és 180 különböző portöltő stb. A fogatolás nehézkes volt. Így
5 Susane: i. m. 101. old. és Gohlke i. m. 50. old.
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például 1597-ben a császáriaknak 12 ágyú és 3 kis mozsár fogatolásához
350 ló kellett. Fronsperger, korabeli hadtudományi író pedig 128 ágyú
hoz nem kevesebb, mint 3275 lovat számított. A tüzérség szerepe a XVI.
században ugyan növekedett, de alapjában véve még nem volt jelentős.
Nagyobb jelentősége volt továbbra is a várostromoknál, mint a csata
mezőn. Várostromokhoz úgynevezett réstörő ágyút használtak, melyek
több száz lövéssel rohamra alkalmas rést ütöttek a falakba. így a csá
szári tüzérség pédául Metz ostrománál 1552-ben egy 6 m vastag bástyán
2 nap alatt 470 lövéssel rést tudott törni. A leomlott részek miatt azonban
nem tudták a falakat megmászni. A nagyobb kőfalak ellen a nagy kőgolyók, a kisebbek ellen a vasgolyók voltak hatásosak, a földsáncokon
azonban nem tudtak rést törni. v Egy-egy ágyúból a XVI. században
naponta átlag 20—30 lövést tudtak leadni, a XVII. század elején már
60-at. Az ágyúk hordtávolsága néhány száz lépést tett ki, ezen a téren
sem történt változás. A legnagyobb ágyúk azonban 2000 lépésre is tudtak
lőni.6
A tüzérség a harmincéves

háborútól a XVII. század

végéig.

A XVII. században a harmincéves háború folyamán a tüzérség jelen
tős fejlődésnek indult. Ezen a téren elsősorban Svédország emelkedett
ki. Gusztáv Adolf rövidebb csövű és könnyebben mozgatható ágyúkat
öntetett. Egy ideig sikerrel használta az úgynevezett bőrágyúkat is. Be
vezette az ezredágyúk rendszerét és minden ezredhez két ágyút osztott
be. Az ágyúk mozgathatósága lehetővé tette, hogy azokat mind kisebb
számban, mind tömegesen alkalmazza. A svéd ágyúk számbelileg is
túlsúlyban voltak a császáriakkal szemben. A tűzgyorsaság jelentősen nö
vekedett. A harmincéves háború alatt a falkonetek százszor, a karthaunok
harmincszor tudtak egy nap alatt tüzelni. A császári sereg tüzérsége
számbelileg és mozgékonyság tekintetében egyaránt alatta állt a svédek
nek. A svéd győzelmeket nagyon elősegítette tüzérségük hatásos tüzelése,
így a breitenfeldi csatában 1631-ben a svéd ágyúk tüze verte vissza a
császáriak támadását és segítette elő a svédek győzelmét. A svéd ágyúk
mozdíthatóságával ellentétben a császári ágyúknak az ütközet végéig
ott kellett maradnia, ahol azokat az ütközet kezdetén felállították. Ugyan
csak Gusztáv Adolf alatt kezdett a tüzérség céhes jellege megváltozni.
Az ezredekhez beosztott ágyúkat ugyanis már nem ágyúmesterek és
tűzszerészek, hanem gyalogosokból átképzett tüzérség kezelte. Ezt a pél
dát éppúgy, mint a tüzérség fejlesztésére tett más lépéseit, a többi sere
gek is követték. 7
A tüzérség fontos fejlődési foka volt annak különválása a gyalog
ságtól és a lovasságtól. Először XIV. Lajos francia király szervezett
tüzérségi lövész ezredet, elnevezése szerint királyi lövész ezredet, amely
ágyús, utász, lövész és gránátos századokból állt. Az; ágyús századok
voltak a tüzérek, az utászok az ágyúk szállításához szükséges utat rend6 Dolleczek: i. m. 137—138. old.
1 Gatti: Allgemeine Kriegsgeschichte 3. Theil. Neue Zeit I. Wien 1866. 44. old.,
Dolleczek i. m. 148. old., Gohlke i. m. 80—81. old.
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bentartásáról gondoskodtak, a lövész és gránátos századok az ágyúk biz
tosításáról gondoskodtak. Az anyagi szolgálatot kézművesek látták el.
A bombardas század az erődítési és ostromlási munkálatot végezte. Az
ágyúanyag tekintetében XIV. Lajos egységesítésre törekedett. Azon igye
kezett, hogy a sokféle ágyútípus helyett csak néhány megfelelő legyen,
valamint hogy a löveganyag könnyebb és mozgathatóbb legyen. A töltés
hez papír-, vászon-, vagy a leggyakrabban pergamenttöltényeket hasz
náltak. Ez jelentős fejlődést jelentett, mert a töltényeket előre elkészít
hették, míg azelőtt közvetlenül a lőporos zsákból töltötték a lőport, míg
ettől fogva a lőport és a lövedéket papír, vászon vagy pergament csoma
golású tölténybe foglalták össze. 1683 óta az ágyúkhoz vontatokötelet
alkalmaztak. Ezzel az ágyúk előre vagy hátramozdítása könnyebbé vált.
XIV. Lajos uralkodása első felében a főbb ágyútípusok a következők
voltak: 32 fontos, 24 fontos, 16 fontos (couleuvrine), 12 fontos, 8 és 4 fontos.
A könnyű 8 és 4 fontos ágyúk 1679 után Spanyolországból terjedtek el.
1700-ban az ágyúk már könnyebbekké váltak. A következők voltak hasz
nálatban: 24 fontos, súlya 1500 kg, legnagyobb hordtávolsága 4380 m;
16 fontos, súlya 1100 kg, legnagyobb hordtávolsága 3800 m; 12 fontos,
súlya 1000 kg, legnagyobb hordtávolsága 3400 m; 8 fontos, súlya 500 kg,
legnagyobb hordtávolsága 3140 m. Mindezekből az ágyúkból két félét
öntöttek, egy hosszabb és egy rövidebb csövűt. A 24 fontos ágyú fogato
lására 8 ló kellett, a 12 és 8 fontoséra 6, a 4 fontoséra 4 ló. A nehéz
ágyúkhoz 12, a könnyűhez 6 ember volt beosztva. A hosszú csövű ágyúk
talpa nem volt mozgatható, míg a rövid csövűeké igen. Ez utóbbiakat
alkalmazták tábori tüzérségként. A francia mozsarak kalibere 18 centitől
45 centiig terjedt. A tarackokat a francia seregekben sokáig nem ismerték
és csak a neerwindeni csata után (1693. júl. 29.) váltak ismertekké és
1700 után vezették be. A tarackok helyett a 8 hüvelykes mozsár t hasz
nálták, mely 1 font súlyú töltéssel 750 lépésre lőtt. 1684-ben XIV. Lajos
megszervezte a királyi bombardások ezredét, mely már inkább tüzér
ezred volt, mint lövész ezred. Először 12 századból állt, de 1706-ban a
létszám már 28 századra növekedett, két zászlóaljra osztva. A nagy
ostromágyúk és a mozsarak mellett teljesítettek szolgálatot. 1691-ben
a francia tüzérségben már közel 5000 ember szolgált, nagy részük a
királyi lövész ezredben. Ennek létszáma 6 zászlóaljra és 78 századra volt
osztva, ezek közül azonban 69 század 3795 fővel puskás volt. XIV. Lajos
halálakor összesen 7192 ágyú volt használatban, vagy a szertárakban, ha
az összes típusokat összeszámítjuk. 8
Az osztrák seregnél is jelentős fejlődésnek indult a tüzérség. Az ágyú-,
típusok a következők voltak: karthaunok, tábori ágyúk, falkonok és ka
maraágyúk. Ezeken belül azonban nagy változatosság uralkodott, úgyhogy
a típusok száma összesen a negyvenet is elérte. Alkalmazási módjuk sze
rint megkülönböztettek üteg és tábori ágyúkat. Az ütegágyúkat a várak
ban, a táboriakat a harcmezőkön alkalmazták, de ezt a felosztást nem
minden esetben tartották meg. Kamaraágyúknak nevezték a tarackokat
és mozsarakat. A régebbi kamaraágyúk azért voltak nagyobb kamarával
8 s u s a n e : i. m. 157—159. old. F e l d z ü g e des P r i n z e n E u g e n von S a v o y e n . E i n 
leitung zur D a r s t e l l u n g der F e l d z ü g e . Wien 1873. 523. old., G o h l k e i. m. 77. old.
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ellátva, hogy kisebb lőportöltettel nagyobb kögolyókat lehessen kilőni
belőle. Ezeket a XVII. század közepétől a tarackok szorították ki. Ezidőtájt a cső alsó részét képező porzsák, vagy kamara szűkebb volt, m i n t
a cső többi része, mely a lövedék felvételére szolgált. A tarackokból 8,
10, Í2, 15, 20 és 30 fontos, vagy ennél nagyobb súlyú golyókat lőttekki. A tarackok mellett 2 tűzszerész volt, és a kaliber szerint 8, 10 vagy
12 kézműves. A mozsarak is több típusra voltak osztva: álló-, függő-,
láb-, kézi-, földmozsarak stb. A mozsarak rendszerint bronzból készül
tek. A legjobban az állómozsarakat tudták használni, noha eleinte a
függőmozsarak haszinálatosabbak voltak. Hátulról töltötték, de kezelésük
nehézkes volt. A mozsarak kalibere 10 és 100 fontos között változott.
Az óriási mozsarak azonban inkább a ritkaságok közé tartoztak. Ostro
mokhoz általában 300 font kaliberig használták a mozsarakat. Egy 300
fontos mozsarat 345 fontra, vagyis 59 cm átmérőjű furatra öntöttek,
hogy könnyebben ki tudják lőni a jelentős súlyú lövedékeket, lőportöl
tete 12 font volt és 300 fontos köveket lőttek ki belőle. A 200 fontos
mozsár töltete 8—10 font lőpor volt, kőgolyóinak súlya 200 font. A nehéz
mozsarak mellé tűzszerészeket adtak. Egy mozsárhoz 2 tűzszerész és 6—10
kézműves tartozott. A petárda harang alakú mozsár volt, kapukra, fa
lakra, sáncokra függesztették fel, hogy azokat szétrobbantsa. 9
Az ágyúk öntéséhez főként bronzot használtak. Ha régi ágyút önöttek
át, akkor még 2—2Va font ónt is adtak hozzá. Vasat ritkán használtak és
csak beépített és hajóágyúknál. A lőport vízi, kézi, vagy lóval hajtott
malmokban állították elő. Az ágyúhoz használt lőport 7 rész kénből, 9
rész szénből és 1 rész salétromból állították elő. A lövedékeket illetőleg
is a sokrétűség uralkodott. Voltak tömör lövedékek, üreges lövedékek
és kartácsok. A tömör golyókat kovácsolták vagy öntötték. Nagyobbrészt
vasból készült, más fémeket teli golyók öntéséhez ritkán alkalmaztak.
Az üreges golyókat is különböző formára öntötték. A bombák lőporral
töltött üreges golyók voltak. io
A császári seregekben a tüzérségnek még nem voltak pontosan ki
alakult szabályai. Még a XVII. század végén is sok mindent megőrzött
a régi céhes kapcsolatokból. A tüzérek rendszerint nem mint rekruták
kerültek a seregbe, hanem mint szakértőket toborozták őket. Kiképzésük
az egyes elöljárók elképzelése szerint különféleképpen történt. A tüzér
ségnél a szolgálatot nem szabályozták határozott előírások vagy paran
csok. Á tisztek és ágyúmesterek beosztása a körülményekhez képest tör
tént. A könnyű-ágyúkat a csatatéren úgy alkalmazták, hogy 2—4 ágyú
került egy zászlóalj, vagy ezred közti térközbe. Ezeket ezredágyúknak
nevezték. A nehézágyúkat ütegbe vonták össze. Ilyen ütegbe, megfelelő
helyen felállítva, néha 80 ágyút is összevontak. Az ezredágyúkat néha
állandóan az ezred mellett hagyták, azonban csak akkor voltak azok az
ezrednek alárendelve, ha az önállóan harcolt, máskülönben ezekkel az
ágyúkkal is a tüzérparancsnokok rendelkeztek. Az ütegágyúkat nem lehe
tett mozdítani. Ezért felállításuk úgy történt, hogy csatavesztés esetén is
elkerüljék az ellenség kezére való jutását.
9 Dolleczek: i. m. 155. old., F e l d z ü g e . E i n l e i t u n g 229—233. old.
10 F e l d z ü g e . Einleitung 239. old.
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Az ágyúk ellátása az ágyúmester utasításai szerint történt, és öt
részre oszlott. Első volt a lövést befolyásoló tényezőkre való felügyelet.
Ez magában foglalta a kaliber-nagyságra, az öntés megfelelő voltára,
a furat mélységére, a gyújtólyuk szélességére, az ágyútalpra, a lőporra
való felügyeletet. Az ágyúmester másik fontos feladata a töltés volt.
Ez vagy töltőkanál, vagy hüvely (patron) segítségével történt. Az utóbbi
ugyan előnyösebb volt, a tüzérek azonban sokáig ragaszkodtak a töltő
kanállal való töltéshez. Harmadik volt az ágyú beirányzása, amelyet a
legöregebb tűzmester végzett. Negyedik volt az ágyú kilövése. Minden
10 lövés után az ágyút vagy nedves ronggyal le kellett hűteni, ezt volt
az ágyúmester ötödik feladata, vagy a tüzelést egy időre beszüntetni.
A nyílt terepen 300 lépésnél nagyobb távolságra teli golyókkal tüzeltek,
300 lépésnél kisebb távolságnál a csapatok ellen kartácsot alkalmaztak.
Ezredágyúkkal 1500 lépésig lőttek. Ütegágyúkból 1000 lépésnél nagyobb
távolságra nem célzott tüzet adtak le. 11

A tüzérség fejlődése

Magyarországon

a

középkorban.

Magyarországon az ágyú használatának első nyomai a XIV. század
második felébe nyúlnak vissza. Nagy Lajos királyt a velenceiek elleni
háborúban a raguzaiak ágyúkkal segítették. Daniello Chinazzónak kora
beli krónikájából kitűnik, hogy annak az 5000 főnyi magyar seregnek,
amelyet Lajos a padovaiak segítségére küldött, már ágyúi is voltak.12
Az ágyúk nagyobb arányú elterjedése azonban a XV. században Zsigmond
és Mátyás uralkodása idejére esik. Zsigmond idejében, aki a husziták
ellen alkalmazott ágyúkat, a tüzérség jelentősége még jelentéktelen volt.
Az ágyúk egymásután pattantak szét, részben öntési hibából, részben a
töltés helytelen adagolása miatt. A magyarországi tüzérség középkori
szervezetéről kevés emlék maradt fenn. A XV. századi ágyúk kezdetle
gessége miatt Mátyás király se sokat törődött a tüzérséggel. Apósának, a
nápolyi királynak írt levelében kifejtette, hogy szerinte a hajítógépeket
sakkal alkalmasabban fel lehet használni várostromokhoz, s hogy egy
hajítógép három ágyúval is felér. A Baduario féle jegyzékből tudjuk,
hogy Mátyás seregének 30 darab 100 fontos bombardája, ugyanannyi
nagy és hosszú cerbottanaja (könnyűágyúja), 72 darab 50 fontos bom
bardája, 8 faltörő és 10 nagy bombardája volt. A bombardákból köveket
vetettek ki. A tüzérségi lövőszerszámok száma tehát összesen 150 volt.
Ehhez tartozott még 8 hadigép. A 30 cerbottanához (könnyűágyúhoz) 24
lőszeres kordé tartozott, s mindegyik 44 kőgolyót tudott szállítani. A hajó
hadnak is voltak bombardai és cerbottanái. Itt az összes lövőszerszámok
száma 130-at, a tüzérek valószínűleg nem teljes állománya 2600 főt
tett ki. 13
A mohácsi vész utáni időkben a tüzérség jelentősebb szerephez jutott11 Dolleczek: i. m. 244—252. old., Einleitung. 241—246. old.
12 Erdélyi Gyula: Ujabb adatok Nagy Lajos tüzérségéhez. Hadtörténelmi Köz
lemények. 1928. 139. old.
13 Gyalókay Jenő: Mátyás király, a hadszervező és hadvezér. Mátyás király
emlékkönyv I. 239—240. old.
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A török elleni harcok jelentős része ugyanis várharcokkal telt, amelyben
az ágyúknak, különösen a várak ostromához, valamint védelméhez hasz
nált ágyútípusoknak jutott jelentősebb szerep, a nyílt ütközetben azon
ban a tüzérség szerepe még nem volt olyan jelentős. A tábori ágyúkat
azonban már megkülönböztették a többiektől. Magyarországon a XVI—
XVII. században a következő ágyútípusokat ismerték. A legnagyobb
ágyúkat várostromoknál használták és faltörő ágyúknak nevezték. A
nehézágyúk közé tartoztak a quartaunok vagy kártányok, melyeket szin
tén faltörésre használtak. A quartaun típust Magyarországon inkább
nagy, öreg, faltörő ágyú vagy bombarda magna néven ismerték. A quar
taun típus további változatai voltak a félquartaun és á negyedquartaun,
vagy csatakígyó. A quartaun típusokból azonban a XVI—XVII. század
folyamán Magyarországon kevés volt, helyette falkont, falkonétet és
tarackot használtak. A falkonok között is megkülönböztettek kisebb és
nagyobb falkont, rövid falkont, továbbá dupla és egyszerű falkont, vala
mint tábori falkont. A falkonok után következtek a könnyebb falkonétek,
vagy falkonéták, melyek Magyarországon a XVI—XVII. században a leg
gyakrabban használt ágyútípusokat képviselték. A falkonéták között is
voltak nagy, közép, kis és kisebb falkonéták, valamint tábori, dupla és
egyszerű falkonéták. Voltak olyan falkonéták, amelyekből tüzes szerszá
mot, követ, és olyanok, melyekből vasgolyókat lőttek ki. Voltak azután
kisebb falkonéták, 'melyeknek siska vagy scharfetindl volt a nevük a fal
kon és méginkább a falkonét hosszú csövű ágyútípus volt, amelyet ma
gyarul sugárágyúnak neveztek.
A következő fontosabb ágyútípust a csatakígyók alkották. A kisebb,
könnyebb csatakígyóket Scharfetindlnek nevezték. A csatakígyók vasból
vagy rézből készültek és közöttük is megkülönböztettek nagy, közép és
kisebb csatakígyókat. A csatakígyók mellett gyakran szerepeltek a tarac
kok is, amelynek fogalma azonban a XVI—XVII. században a mainál
tágabb volt. Gyakran a hosszú csövű ágyúkat is tarackoknak nevezték,
viszont a tulajdonképpeni tarackokat mozsár-tarackoknak hívták. Az el
nevezések gyakran pontatlanok voltak és ugyanazt az ágyút hol colubrinának, hol pedig taraoknak nevezték. Tarack is sokféle volt. így volt
tábori tarack, kerekes vastarack, a közepes rézágyúkat szintén taracknak
nevezték. Volt azonkívül még aprótarack, sima és dupla tarack, hosszú
sebes és kis sebes tarack. Az utóbbiakból elnevezésük után ítélve gyor
sabban lehetett tüzelni. A könnyebb taracktípusok közé tartozott a forgó
tarack. A forgó tarackokat azért nevezték így, mert több irányban lehe
tett elmozdítani. A forgó taracknál könnyebb ágyútípus volt a siska.
A tarackhoz közelálló, de azzal nem azonos típus volt a haubicz. A haubiczokat csak kőgolyók kilövésére lehetett használni, azért magyarul
kővető pattantyúnak nevezték. A haubiczok rövidcsövű ágyúk voltak,
de a haubiczok és a mozsarak között különbséget tettek. A haubiczokat
azzal különböztették meg a mozsaraktól, hogy míg az előbbieket kőlövőknek, az utóbbiakat hajító ágyúknak nevezték. A mozsarak vasból vagy
rézből készültek és sokféle változatuk volt. Ismertek nagy, öreg mozsa
rat és kismozsarat, melyet néha mozsárkölyöknek is neveztek. A
mozsarakat még alkalmazásuk szerint is megkülönböztették. így voltak
követ vető, tüzes labdahányó, bomba vagy pummahányó, gránáthányó,
4*
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valamint hírmondó, vagy lármára való mozsarak. A hírmondó mozsarak
azt a célt szolgálták, hogy hírt adjanak az ellenség közéledtéről. A mozsa
rat és tarackot időnként, bár ritkán, kombinálták és azt a típust mo
zsártaracknak hívták.
A mozsarak után következő könnyű ágyútipust seregbontónak ne
vezték. Ezt úgy szerkesztették, hogy kiskaliberű ágyú, vagy puskacsöve
ket egy lafettára szereltek. Rendszerint szakállas, vagy duplaszakállas
csöveket szereltek egymás mellé, ezért a seregbontókat rendszerint sereg
bontó szakállasnak nevezték. A seregbontóban legalább két cső volt, de
a csövek száma változott és akár 10, 20, vagy 50 csövű is lehetett. Az
ágyú és puska közti átmenetet az úgynevezett szakállasok képezték,
melyeket hol az ágyúk, hol pedig a puskák közé számítottak. A szakál
lasok között is megkülönböztettek nagyobb, középszerű, vagy fél és kisebb
szakállast. Voltak azonkívül egyszerű és dupla szakállasok. Ezenkívül
volt még több ritkán használt ágyútípus is. 14
Az ágyúk* kaliberét Magyarországon a XVI—XVII. században külön
bözőképpen határozták meg. Sokáig nagyjából állapították meg a kali
bert, például, hogy az, ágyúból ököl, vagy lúdtojás nagyságú golyót lehet
kilőni. A XVI. század második felétől már a golyók fontban mért súlya
alapján történt a kaliber meghatározás. Az ágyúcsövet talpra, lafettára
erősítették. Az ágyúk kerekesek, vagy kerék nélküliek voltak. Az előb
bieket a nyílt ütközetben, vagy várak ostrománál az utóbbiakat a várak
ban felállítva használták. A tüzérek létszáma a XVI. század első felé
ben nagyon csekély volt és csak a század második felében kezdett emel
kedni. Győr-várában 1549-ben három tűzmester volt, Érsekújváron 1568ban öt. Pozsonyban még a század végén is csak egy. Viszont Kassán
1585-ben 45, Szendrőn 19, Szatmáron 34 tüzér volt alkalmazva, is Eme
létszámba valószínűleg a kisegítő személyzetet is bele kell számolni. A
Magyarországon használt ágyúk hatásfoka a XVI. században még elég
csekély volt. így Ferdinánd alatt említenek egy ágyút, amely öt óra alatt
34 lövést tudott leadni. Az erdélyi fejedelmek közül Báthory István szer
vezett először tábori tüzérséget, 1575-ben Békés Gáspár ellen viselt had
járatában már tüzesgolyókat használt. Mindamellett a tábori tüzérség
Magyarországon az egész XVI. század folyamán, de még a XVII. szá
zadban is alárendelt szerepet játszott. A tüzérség nagyobb része vár
tüzérség volt. A tábori tüzérséget viszont elsősorban várak ostrománál
alkalmazták.
A magyar várak felszereléséről, tüzérségi ellátottságáról egy, a bécsi
haditanács részére 1577-ben készített kimutatás nyújt tájékoztatást.
Eszerint • Szatmár-várában volt 4 singerin, 2248 hozzávaló golyó, 7
quartirschlange 2854 hozzávaló golyóval, 10 haubicz 444 hozzávaló golyó
val 404 gátpuskának nevezett szakállaspuska stb. Kassán 3 quartaun, 7
singerin, 3 quartirschlange, 8 falkon, 2 orgonalöveg, 439 gátpuska volt
a hozzávaló golyókkal, továbbá 757 mázsa 28 font lőpor volt. Egerben 1
quartaun, 1 singerin, 6 quartirschlange, 6 falkonet, 14 falkon, 1 scharfetindl, 100 tonna lőpor (hordó) volt. Mindez nem jelentett valami erős
14 I v á n y i B é l a : A t ü z é r s é g t ö r t é n e t e M a g y a r o r s z á g o n , k e z d e t é t ő l 1711-ig. H. K.
1927. 4—23. Old.
15 Iványi': i. m. H. K. 1928. 21. old.
,
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tüzérséget, a várak védelménél mégis jelentős szerepet játszott, mert az
ellenfél tüzérsége sem volt erősebb. Kanizsa-várában 1560-ban a követ
kező készletek voltak. Egy nagy ágyú, melyhez napi harminc lövést és
egy mázsa lőport számítottak, -továbbá 200 vasgolyóbist. 3 tarack, mely
hez ugyancsak 30 lövést véve alapul, egy napra 90 font ónt és 45 font
lőport számítottak. Volt még ehhez a három tarackhoz 864 óngolyó és
200 vasgolyó. 4 kisebb tarackhoz pedig napi 30 lövést véve alapul 45 font
ónt és 26 font lőport számítottak. A várban ezenkívül még hat apró
tarack is volt, ezeknél már napi 80 lövést is számítottak, valamint 15 font
ónt és 10 font lőport. Az összes tarackok lőszer fogyasztását napi 4 mázsa
lőporra becsülték.^6
Egyike volt a legjobban felszerelt magyar váraknak az ecsedi vár,
melynek 1619-től részletes leltára maradt fenn. Ez a leltár akkor készült,
amikor Perneszi Gábor várkapitány a várat feladta Bethlen Gábor csa
patainak. A vár bástyáin 26 nagyobb ágyú volt 8230 golyóval, valamint
318 szakállas várpuska 35 000 golyóval, ehhez járult még 158 tonnában
(hordóban) 223 mázsa lőpor. A leltározók az ágyúkat részletesen is leírták
A főbástyán Vadember nevű ágyú volt, ebből negyven fontos golyókat
lőttek. Az ágyú hosszúsága 10 láb volt, 776 golyóból álló készlet tar
tozott hozzá. Ugyancsak a főbástyán volt egy öreg faltörő ágyú, amely
ből húsz fontos golyót lőttek ki, az ágyú hossza 9 láb volt a hozzátartozó
golyók száma 479. A főbástyán volt még három Pálcza nevű ágyú, mely
hez 495 golyó tartozott. A golyók súlya darabonként 12 font volt, az
ágyúk hossza 13 láb. Volt még a főbástyán egy alj ágyú, három köz
ágyú, három forgótarack, három duplatarack, két seregbontó is. Azaz
a tüzérségi készlet nagy része a főbástyán volt elhelyezve. A kazamatá
ban volt egy hatvanöt fontos golyóvető Baba nevű öreg ágyú, ez azon
ban úgylátszik, használaton kívül volt helyezve, mert csak 6 golyó volt
hozzá. Szendrő várában 1634-bein öt falkon, hét dupla falkonét, két egy
szerű falkonét, egy scharfetindl ágyú volt. 17
A tüzérség fejlődése jelentős volt I. Rákóczi György erdélyi feje
delem idejében. Már uralkodása kezdetétől nagy figyelmet fordított
tüzérsége fejlesztésére. Elsősorban a vártüzérség növelését tartotta szem
előtt, a tábori tüzérség fejlesztésére nem gondolt. Ehhez a kellő felté
telek is hiányoztak. Mivel az ágyúk minőségének javítására sem lehetett
gondolni. Rákóczi György arra törekedett, hogy növelje a várak ágyú
parkját. Ezidőtájt két ágyúöntőház, a sárospataki és gyulafehérvári mű
ködött, noha másutt is foglalkoztak ágyúöntéssel. A pataki ágyúöntő
műhelyt, mely már a XVI. században is működött, Rákóczi György
fejlesztette ki. 1631 után egész sor itt készült ágyúról maradt fenn adat.
Az erdélyi és a partiumi várakat a gyulafehérvári ágyúöntőház látta el
ágyúkkal. A szász városok ágyúöntődéi csak a helyi szükségletet látták
el, a fogarasi ágyúöntöde sern folytatta működését. Az egyik ágyútípus,
melyből számos példányt öntöttek, a falkon, vagy a díszítéséről madaras
ágyúnak nevezett típus volt. Ebből a falkonból 10 fontos golyót lehetett
kilőni. Ezenkívül öntöttek 25 fontos, 5 fontos és 30 fontos ágyúkat is.
10 Szendrei János: Váraink hadi felszerelése a XV—XIX. században. Magyar
hadtörténelmi emlékek. Szerkesztette Szendrei János. Budapest. 1896. 872. old.
i' Szendrei János: Az ecsedi vár 1619-ben. H. K. 1890. 76—81. old.
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1645-től viszont már a legkülönbözőbb típusokat állították elő. Egy-egy
várba azonos kaliberű ágyúkat küldetett Rákóczi. A pataki és gyula
fehérvári ágyúöntők 1631—33 és 1641—1646 között működtek erőteljeseb
ben, 1641-ben Patakon Hans Höhlte, Gyulafehérváron Anton Ute volt az
ágyúöntés vezetője. 1642-ben Patakon négyféle ágyútípust öntöttek, még
pedig 3, 8, 10, és 15 fontosat. A 3 fontosakból 10 darabot öntöttek. A
pataki és fehérvári ágyúöntők 1645—1646. évi működéséről 2 jegyzék
maradt fenn. A pataki ágyúöntőházban 12 falkony ágyú öntéséhez 187
mázsa (93,5 kiló) 92 font tisztarezet, valamint Szerencsről egy harangot
és Kassáról 4 kis tarackot használtak fel. Még pontosabb kimutatás ké
szült a gyulafehérvári ágyúöntőház működéséről. Itt Anthoni ágyúöntő
mester vezetése alatt 10 nagy ágyúhoz 438 mázsa (219 kiló) és 125 font
rezet használtak fel. A 10 ágyú öntési költsége 35 453 forint 99 dénárt
tett ki és egy ágyú 3549 forint és 9/10 dénárba került. Az ágyúk megöntéséhez és felszereléséhez 248 kovácsra, 47 lakatosra, 16 ötvösre, 80
kerekesre, 84 ácsra, és 1296 darabontra volt szükség. A tüzérség parancs
noka Maxell Bertalan volt, akit Rákóczi 1647-ben utasított, hogy a várak
ban levő felszereléseket, elsősorban az ágyúkat vizsgáltassa meg. Először
Fehérvárra menjen, ott próbáltassa ki az akkor öntött 6 ágyút. Utasítsa
az ágyúöntőt, hogy a megöntendő 33 tarackot a régi minta szerint öntéssé
meg. A 33 tarackból 11 tízfontos, ugyanennyi nyolc és hat fontos legyen.
Az ágyúöntő először 6 formát öntessen, így a 33-at hatszorta könnyen
meglehet önteni. Igyekezzen az ágyúöntő, hogy az öntés három hét alatt
elkészüljön. Patakon a már megöntött 16 darab 12 fontos falkonétot
próbáltassa ki. Látogassa meg a többi várakat is, adjon • utasítást, hogy
milyen puskaport törjenek. Ebből a Maxellnak adott utasításból kitűnik,
hogy Rákóczi milyen sokat adott arra, hogy várai tüzérségi felszerelése
megfelelő legyen. A ránkmaradt adatokból következtetni lehet, hogy
Rákóczi György uralkodása alatt többszáz különböző kaliberű ágyút
öntöttek. A várak tüzérségi felszerelése különböző volt. A nagyobb és
fontosabb várakban sokkal több felszerelés volt, mint a jelentéktelen,
vagy kevésbé veszélyeztetett várakban. Fogarasban, Erdély egyik leg
fontosabb várában 1632-ben 10 huszonötfontos, 2 tízfontos, 2 nyolcfontos,
10 hatfontos, 1 négyfontos ágyú, valamint 4 kisebb fajta tarack és 4
mozsár volt. Fogaras vára ágyúkészlete 1636-ig 1 huszonötfontos, 2 tíz
fontos, 5 nagyobb fajta tarackkal és 1 mozsárral növekedett, viszont 3
ágyúval csökkent. Egy másik jelentős várban, Sárospatakon 1642-ben
1 negyvenfontos, 3 harmincfontos, 2 tizenötfontos, 9 tízfontos, 3 nyolcfon
tos és 1 háromfontos ágyú, 10 kis, 4 kétfontos, 6 kétfonton felüli és 11
ismeretlen kaliberű tarack, valamint 5 mozsár volt. Az ágyúkat kezelő
tüzérek, a pattantyúsok létszámát összesen 60—70 főre tehetjük. Rákóczi
György 1644—45 évi hadjárata alkalmával is megállta helyét ez a
tüzérség. 18
A tüzérség fejlettségére mutat rá, legalább is magyar vonatkozásban
Zrínyi véleménye, ö nem ismeri el a tüzérséget önálló fegyvernemnek.
Annyit ismer csak el, hogy várharcoknál a tüzérséget nem lehet nélkü18 Szendrei János: A sárospataki és gyulafehérvári égyúöntő házak a 17. szá
zadban I. Rákóczi György idejében. H. K. 1891. 118—126. old., Makkai László: I. Rá
kóczi György tüzérségének történetéhez. H. K. 1954. 2. sz. 112—126. old.
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lözni, de a tábori tüzérség jelentőségét nem ismeri el. „Centuriák" című
művében a tábori tüzérség három féle elhelyezési módjáról ír, a, csa-.
patok előtt, között és oldalt, de mindhárom felállítási módot rossznak
tartja, amelyeknél az ágyúknak semmi, vagy nagyon csekély hasznát
látni.
Thököly tüzérségéről keveset tudunk. Fennmaradt Thököly utasítása
Szirmay Miklóshoz, a regéci várkapitányhoz. Ennek hetedik pontjában
szerepel, hogy a várkapitánynak gondja legyen az ágyúkra, a különféle
minitiókra és hogy a puskaport és golyóbisokat jól előkészületben tartsa,
Regéé várában tartottak a többi hadak számára is tüzérségi felszerelést,
amint az Nagy Márton ónodi lovashadnagy leveléből kitűnik. Az ónodi
hadnagy mozsárágyú és egy tonna por, valamint hat font kanóc átvételét
igazolja.^ Munkács várának 1688-ban a vár császáriak kezére jutása után
történt összeírásából kiderül, hogy az ottlévő ágyúk zömét még I. Rákóczi
György idejében, vagy még régebben öntötték. Az alsó várban a német
ütegben 6, a hajdúütegben 4 ágyú volt. A középső várban a hosszú bás
tyán 12 különböző típusú ágyú volt, a 22 fontos mozsártól, az 1 fontos
csatakígyóig. A bodnár bástyán 7, a Géczy ütegben 4, a hajdúütegben
ugyancsak 4 ágyú volt, míg a német ütegben 3 ágyú. A felső várban
4 ágyú volt, míg a palánkokban 12, főként 3 fontos ágyú. Munkács vára
tehát összesen 56 ágyúval állta 2V2 évig az ostromot. 20
A Rákóczi-szabadságharc

tüzérsége.

Rákóczinak a tiszántúli hadjárat kezdetén nem volt tüzérsége. Mikor
július végén a kurucok Kalló várát elfoglalták, 11 ágyút is zsákmányol
tak. Ez képezte a kurucok tábori tüzérségének alapját. 21 Az ágyúkészlet
további gyarapodását jelentette Huszt várának augusztus 17-én Ilosvay
Imre csele által történt megvétele. Huszt várában ugyanis sok, régi idő
ből származó ágyút találtak. Ezeket a további várostromoknál, elsősor
ban Szatmár és Tokaj ostrománál használták fel. Deák Ferenc, Szőcs
János és Borbély Balázs szeptember 10-én zárták körül Szolnok várát.
Tizenegy nap múlva, szeptember 21-én a tüzérség nélkül lévő kurucok
a várat három oldalról ostromlétrákkal megmásztak és hatalmukba ejtet
ték. A várral együtt 14 ágyút és néhányszáz kézifegyvert is nyertek.
Mikor október 24-én Csábrágot, Koháry István várát elfoglalták, a ku
rucok onnan öt derekas ágyút, két tonna lőport és egyéb derekas lővőszerszámokat tudtak Léva várába vinni. 22 Ezek, a kurucok által szerzett
ágyúk lehetővé tették ugyan, hogy a várostromoknál tüzérséget is alkalmazzanak^ de a gyakorlatlanság még nagyon akadályozta az ágyúk hasz
nálatát, így Tokaj ostromát Bercsényi három kis tábori ágyúval és két
mázsa lőporral kezdte meg, de eredményt nem tudott elérni, a vár ost19 Késmárki Thököly Imre naplói, leveleskönyvei. M. H. H. S. XXIV. II. kötet
28. old., valamint a Szirmay Andráshoz írt levelei 4. és 14. old.
20 I. M. 356—360. old. A m u n k á c s i v á r l e l t á r a .

21 II. Rákóczi Ferenc emlékiratai. Fordította Vas István. Bp. 1948. 44. old. Itt
Rákóczi csak négy kis ágyúról ír, viszont Bonnac lengyelországi francia követ
nek írt levelében tizenegyről.
22 Thaly Kálmán: A székesi gróf Bercsényi család III. Bp. 1892. 45., 59. és 61. old.
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roma nem haladt előre. Ezért írt Rákóczinak, hogy gyalogsága jobb ré
szével menjen Tokaj alá. Rákóczi meg is érkezett Tokajhoz és megszem
lélte az ostrom-munkálatokat. Az ostrom elrendezését „csodálatraméltó
nak" találta. Ugyanis a kis ágyúüteget a hegytetőn állították fel és ez.
nem árthatott a várfalaknak. Azonkívül a vár melletti félholdalakú sánc
ból a császáriak kitörésekkel zavarhatták a kurucokat. Ezért Rákóczi
hidat veretett a Tiszán, elvágta a császáriak útját a szárazföldre, úgy
hogy azok kénytelenek voltak a félholdalakú sáncot kiüríteni. A vár
azonban csak 1704. január Q'-én adta meg magát. A kurucok ez alkalommai is sok ágyút és mozsarat nyertek, a császári őrség csak két kis
mezei tarackot vihetett magával. 2 ''
Rákóczi csapatai az 1704. évben folytatták a császáriak várainak el
foglalását. 1704. január 18-án Kővár, 28-án Murány, február 26-án Ungvár
fontos vára esett a kurucok kezébe. Február 16-án Munkács várát is
feladta Auersperg ezredes, a császári parancsnok. Ungvár várának kapi
tulációját március 2-án erősítették meg. A császáriak az összes ágyúkat
és az egész élelmiszerkészletét kénytelenek voltak átadni, noha a kézi
fegyvereket elvihettek. Mikor Károlyi július 4-én Rabattá császári tábor
nokon rajtaütött, hat ágyúját és 20 hordó lőporát nyerték el a kurucok.
Augusztus 25-én megadta magát Nyitra vára. Bercsényi kiemeli Rákóczi
hoz írt levelében, hogy: „Vagyon igen szépen munició benne: 12 fontos
ágyúk, haubicz,ok, bomba vagy negyven, puskapor több 60 mázsánál.2<* A
várral összesen 14 ágyút nyertek a kurucok. Augusztus 23-án kuruc kézre
került Szendrő vára, ahol az ágyúkon és tüzérségi készleteken kívül ezer
ember felszerelésére való pisztolyt és karabélyt találtak a kurucok.
Még ezeknél a váraknál is fontosabb volt Kassa, Eperjes, Érsekújvár.
és Szatmár elfoglalása, ahol a várágyúk száma igen jelentős volt. Forgách
Simon tábornok által a kassai császári helyőrséggel kötött kapituláció
23 pontból állt. Ennek 13. pontja kimondta, hogy a bástyákon és a had
szertárban lévő ágyúkról, tüzérségi és hadiszerekről, fegyverekről, az
éléstárbeli cikkekről és tárgyakról a mindkét részről kirendelendő biz
tosok által rendes lajstromokat kell készíteni, ezek mellett kell azokat
átadni, illetve átvenni. A 3. pont megengedte a császári várőrségnek,,
hogy 8 darab nagyobb fajta tábori ágyút és két kis bombavető mozsarat
20—20 lövésre való porral, golyóval és bombákkal magukkal vihettek.
A várat október 31-én ürítették ki a császáriak és november elsején vonul
tak be a kurucok. Kassa várának kuruckézre jutása volt a legjelentő
sebb az eddigi összes várbevételek közül. Nem kevesebb, mint 150 ágyú,
köztük nagyméretű faltörő ágyúk is, 600 mázsa lőpor, 15—20 000 minden
féle nagyságú ágyúgolyó és bomba, másfélezer karabély és sok kard
jutott Rákóczi kurucainak kezére. S mivel Kassán ágyúöntő volt, ez
jelentőségét még inkább növelte, Kassa kapitulációját nemsokára követte
a 700 főnyi császári helyőrséggel rendelkező Eperjesé, melynek parancs
noka De Wilson császári ezredes volt. A november elsején kötött kapitu
láció szerint a császáriak december elsején tartoznak elvonulni és 4
ágyút vihettek magukkal. Eperjes újabb jelentős erőgyarapodást jelen23 E m l é k i r a t o k . 53. és 57. old.
24 Bercsényi Rákóczinak. Nyitránál 27. Augusti, 1704. Archivum Rákócziánura.
Dlső osztály. IV. 91. old.
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tett a kuruc tüzérség számára. 50 ágyú, 5 mozsár, 100 mázsa lőpor,
4—5000 ágyúgolyó, 7—800 puska jutott a kurucok kezére.25 A Kassáról
hozott nagy faltörő ágyúk, valamint a Szegednél volt ostromágyúk segít
ségével lehetővé vált Érsekújvár ostroma, amelyet őrsége november 17-én
adott fel. Az évet a császári várak egyik legfontosabbikának, Szatmárnak
a bevétele zárta be. Szatmárt már több mint féléve körülzárták a ku
rucok, a császári helyőrségnek mégis két alkalommal sikerült a gyenge
osromzárat áttörni, az ostromló csapatoknak veszteségeket okozni és a
várba jelentős mennyiségű élelmiszert juttatni, ami lehetővé tette a
további ellenállást. Ezek a készletek is kezdtek azonban kifogyni és a
helyőrség kénytelen volt alkudozásba bocsátkozni. Először november 27-én
Orosz Pál tábornak kötött a császáriakkal egy 22 pontból álló feladási
szerződést. Ezit azonban Rákóczi nem erősítette meg, mert november 23-án
Forgách Simont bízta meg alkudozásokkal. Az alkudozások még egy ideig
elhúzódtak és Forgách december 25-én kötötte meg a várőrséggel a fel
adási szerződést. A kapitulátiós szerződés 19 pontból állt és kikötötte,
hogy a császári helyőrség Budára tartozik vonulni és csak négy darab
3 fontos ágyút vihet magával, a többit a várban tartozik hagyni. Szatmár
várával ismét jelentős tüzérségi készlet került a kurucok kezére. Nyertek
72 ágyút, köztük voltak 24, 16 és 12 fontosak is, valamint haubicok,
három bombavető mozsár, 10 seregbotntó; nyertek* még 106 mázsa lőport,
22 mázsa kanócot, 143 mázsa ónt, 7 mázsa puskagolyót, 150 .darab 60
fontos bombát, 6570 ágyúgolyót, 436 kőgolyót a haubicokhoz, néhányszáz
gránátot, 250 jó és 336 javítandó muskétát, 169 kartácsot, salétromot,
ként, valamint sáncásó és várvédő eszközöket. 26
Az 1704. évben, tehát elsősorban a várak megvételével' jelentősen
növekedett a kurucok ágyúparkja. Ennek ellenére a várostromló tüzér
ségük tapasztalatlan volt és inkább ostromzár, kiéheztetés, mintsem
szabályszerű ostrom útján foglalták el a császári várakat. ISlem minden
esetben sikerült az ostromzár sem, így számos vár a császáriak kezén
maradt és biztosította az összeköttetési vonalukat. Császári kézen ma
raadtak a dunai vonalat biztosító Pozsony, Győr, Komárom, Esztergom,
Buda várak. A Dunántúlon Sopron és Szigetvár végig császári kézen
volt. Fehérvár csak kis időre, 1704 januárja és áprilisa között volt a
kurucoké. A Felvidéken Lipótvár és Trencsén a császáriak morvaországi,
Gyula, Szeged, Arad és Nagyvárad vára pedig az Erdéllyel való össze
köttetését biztosították. Erdélyben a császáriak Brassó, Szeben és Fogaras
váraira tudtak támaszkodni. Több kísérlet történt ugyan a várak elfog
lalására. Szegedet Rákóczi 1704. július 21-től augusztus 14-ig személyesen
ostromolta, az ostromágyúk azonban nem érdeztek meg idejében és
Rákóczi közben megbetegedett. A vár terraszos falakkal, erős tornyokká],
árkokkal, fedett úttal volt megerősítve. A szegedi várban mindössze négy
száz császári tartózkodott, Rákóczinak azonban 50 közepes bombánál nem
állt több rendelkezésére és így az első alkamat megragadta az ostrom
félbeszakítására. Nem sikerült jobban Trencsén ostroma sem. Bajmóc
várát előzőleg július 8-án a Frey császári várparancsnok feladata ugyan
To T h a l y : A gr. B e r c s é n y i család. III. 239—240. old.
26 T h a l y : Régi á g y ú n e v e k és föliratok. S z á z a d o k 1670. 418—419. old. és
c s é n y i család III. 314. old.
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és a kurucok ismét 7 ágyút nyertek, de Bajmóc jeľentéktelen vár volt
Trencsénhez képest. Trencsén várát, mely erős sziklavár volt, Bercsényi
vette ostrom alá és július 28-án bombáztatni kezdte. Augusztus 4-én maga
is Trencsén alá érkezett és a várőrséget megadásra szólította fel. Augusz
tus 6-ig már 60 bombát lőttek a várba, de a kurucoknak már fogyni
kezdett a lőporuk. A szorongatott helyzetben lévő Pfeffershoven vár
parancsnok azonban hajlandó volt az alkudozásra " és augusztus 9-én
fegyvernyugvást kért. Augusztus 10-én olyértelmű szerződést kötöttek,
hogy a császáriak a várat két hét múlva tartoznak feladni, ha addig
segítségük nem jön. Bercsényi erre a bombavető mozsarakat visszaren
delte és csak 4 ágyút hagyott a sáncban, közben azonban Grumbach
ezredes vezetésével, megérkezett a császári felmentő sereg. Augusztus
11-én Kosztolna falunál kisebb csetepatéban a császáriaknak sikerült
Bercsényi csapatait visszanyomnia. Grumbach lisztet és 200 friss katonát
vitt be a várba, majd visszavonult Morvaországba. Ezután augusztus
13-án a trencsényi helyőrség is kitört. Sikerült neki a visszamaradt 4
ágyút elfoglalni és az ostromsáncokat lerontani.27
A 40 évvel ezelőtt épült fel, de némileg elhanyagolt Lipótvárat a
kurucok szeptember 1 óta tartották ostromzár alatt. Itt Schwarzenau
ezredes alatt 500—600 fő gyalogos és 50 lovas képezte a császári várőr
séget. Rákóczi november 27-én Sempte várából előrenyomulva személye
sen fogta ostrom alá Lipótvárát. Szállását Galgóc várában ütötte fel,
amely szemben feküdt Lipótvárral és a fejedelem mindent láthatott, ami
a táborban, a sáncban, vagy éppen az ellenséges táborban, várban tör-^
tént. Nem voltak azonban nehéz faltörő ágyúi, ezért meg kellett volna
várni, míg Kassáról azok megérkeznek. Lipótvár falainak kőtapasztása
azonban rossz volt, a bástyák és körfalak süllyedni kezdtek. Ez némi
sikerrel bíztatott, ezért de la Motte francia tüzérezredest megbízta, hogy
a rendelkezésre álló 12 és 16 fontos ágyúkkal kezdje meg a vár ostromát.
A vár falai ugyan omladozni kezdtek a 12—16 fontos ágyúk golyóinak
hatása alatt, azonban a várőrség a kazamatákba húzódott. A Kassáról
elindított ágyúk és a lőpor pedig egyre késett. Ennek oka az volt, hogy
Kassa fegyvertára nem volt jó állapotban, ezért az ágyútalpak elromlot
tak, ágyúvontató pedig nem volt. A parasztszekerek gyengék voltak a
szállításhoz, ezért növelni kellett az előfogatok számát. Az utak és hidak
rosszkarban voltak, ezért az ágyú minden lépésnél megállt. A közelebbi
Besztercebányáról Sréter János által kiküldött 60, majd 100 bomba, vala
mint lőpor nem volt kielégítő mennyiségű. A Radies András által késve,
december 16-án útnak indított nagy mennyiségű, 465 mázsa lőpor csak a
nagyszombati csata után 1705. január 14-én érkezett meg a Kistapolcsányí
táborba.28 Már csak 2—3 nap hiányzott ahhoz még így is, hogy Lipótvár
rohaméretté legyen, midőn az osromot Heister csapatainak közeledése
miatt félbe kellett szakítani. A Heisterrel vívott és elvesztett nagyszom
bati csata után már nem volt alkalom Lipótvár ostromának újrakezdé
sére. Rákóczi ugyanis a nagyszombati csata után utasította a Lipótvár27 T r e n c s é n o s t r o m á r a T h a l y : A gr. B e r c s é n y i c s a l á d III. 207—212. old. és B e r 
csényi levele K á r o l y i h o z N á d a s n á l 16. A u g u s t i 1704. Rákóczi T á r . P e s t , 1868. II.
91—92. old.
28 T h a l y : B e r c s é n y i c s a l á d III. 283—284. old. E m l é k i r a t o k 93—94. old.
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nál hagyott de la Motte ezredest; hogy az ostromot szakítsa félbe és
vonuljon vissza. A visszavonulás meg is történt azzal a kellemetlen eset
tel egybekötve, hogy a Kassáról éppen akkor megérkezett 6 faltörőágyút
és 7 mozsarat, valamint lőport és bombákat előfogatok hiányában hátra
hagyták. Az egyes alkalmakkor a táborba vitt ágyúk számáról tájékoz
tatást nyüjt Bercsényi 1704. szeptember 12-én Vágszerdahelynél kelt
levele, melyben írja, hogy 40 ágyú van körülötte, 3, 5, 6, 7 és 8 fontosak,
15 fontos pedig Nyitrán van kettő.29
Némileg ellensúlyozta a Lipótvárnál és Nagyszombatnál szenvedett
tüzérségi veszteségeket Modor, Bazin és Szentgyörgy városok császári
helyőrségének 1705 március 30. és április 2-a közti kapitulációja, amikor
huszonegy zászló, negyven dob és háromezer kézipuska mellett húsz
ágyút is nyertek a kurucok. Eszterházy Dániel a három várost ostromló
kuruc csapatok parancsnokának diáriumából ismerjük az ostrom körül
ményeit. A csapatok összegyűlése után március 29-én indult meg a három
város ellen. Modor már 30-án kapitulált. Bazinnak először a kastélyát
gyújtatta fel, majd 30-án este öt órakor négy nagyobb, két kisebb ágyúval
és- két mozsárral kezdette lövetni. 31-én Eszterházy Dániel folytatta a
bombardéroztatást, mire aznap Bazin, majd másnap Szentgyörgy vára
is kapitulált. 30 Erdélyben Medgyes ostroma jelentett a kuruc tüzérség
számára nagyobb feladatot. Desalleurs márki, a francia király követe
Rákóczi táborába utazva áthaladt a Medgyes ostromát vezető Forgách
táborán is. Otthagyta az ostrom vezetésére Demoiseau mérnök brigá
dérost. Medgyes elég jól meg volt erősítve és jó helyőrség védte. Az
ostrom elhúzódott azáltal, hogy Forgách megváltoztatta Demoiseau intéz
kedéseit és áthelyeztette az ütegeket. Végül is azonban több sikertelen
roham után Medgyes mégis megadta magát.sí
A kuruc ostromtüzérség, alkalmazására sor került az 1705 júniusában
Dunaföldvár és a kömlődi Bottyánvár körül lezajlott harcoknál is. Föld
vár ostromát június 4-én este kezdte meg Bottyán, mikor 300 gyalogossal
és néhány lovassal behatolt Földvárba és a Szőllőshegyen felállította
ágyúit. Másnap, június 5-én Bottyán megismételte támadását és ez al
kalommal heves ágyú és puskatűz, főleg ágyútűz folyt, azonban vesz
teséget egyik fél sem szenvedett. Egy kuruc strázsamester az ellenség
egyik pattantyúsát az ágyú mellett lőtte le. Június 9-én ismét heves
ágyúzás és puskázás folyt â sáncnál, amely alkalommal a császáriaknak
egy ágyúját ellőtték. Bottyán megsebesülése után Földvár ostroma félbe
szakadt és Eszterházi Dániel tétlensége miatt az ellenségnek Bottyán
várát sikerült elfoglalni. Bottyánvárában a kurucok 7 ágyút és némi
lőszerkészletet hagytak hátra. Glöckelsberg császári tábornok, a Földvárt
felmentő császáriak parancsnoka, megkísérelte a solti sánc elfoglalását,
erre azonban már inem volt ideje, mert a bécsi haditanácstól más meg
bízatást kapott. A kuruc várostromló tüzérség állapota továbbra sem
volt kielégítő. Ennek okát nem annyira a nehéz faltörő ágyúk hiányában
kell keresni, hiszen Kassa, Ungvár, Munkás váraiban voltak nehéz ost29 A. R. IV. 136. Old.
30 A. R. IV. 462—465. old. és B e r c s é n y i K á r o l y i h o z , N i t r i a e 8. Április 1705. R á 
kóczi T á r II. 103—104. old.

31 Emlékiratok. 102. old.
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romágyúk is. hanem abban, hogy a nehéz ágyúkat nem tudták megfe
lelően és gyorsan szállítani. Viszont a könnyű 2, 3, 4 fontos ágyúk nem
voltak alkalmasak várostromra. Bercsényi, Nyitrán 1705. május 9-én
kelt levelében panaszkodik a szállítási akadályokra, „Az alteleriához való
szekerekért elküldtem a bányákra, azért míg elmennek, amíg elgyünnek is
innen lemennek, másik foliumra fogjuk irnya, az Diariumot". Ugyan
abban a levélben megjegyezi, hogy Újvárban nincs több 2 mozsárnál,
amelyek 30 fontosaik. Még 24 ágyút kért az újvári helyőrség, miután
Léváról már 8 ágyút átvittek Űjvárba. Május 13-i Újvárról Rákóczihoz
írt levelében Bercsényi kifejti a dunántúli expedíció nehézségeit: lehetet
len, hogy egy hónap alatt is az operatióhoz kezdhessen (ti. Eszterházi
Dániel), mert ha már megindulna is az gyalog, három hétnek előtte ott
nem lesz; az ágyúk mikor? én nem tudom."•''2 A földvári vállalkozás
kudarca Bercsényi érveléseinek helyességét és a kuruc hadak, de külö
nösen a tüzérség mozgékonyságának hiányát bizonyította. Még nagyobb
nehézségeket jelentett a „mezei arteleriának", azaz a tábori tüzérség
nek összeállítása, melyet tulajdonképpen a vártüzérségből állítottak össze.
Bercsényi hadtestéhez például 1705 májusában nem volt tüzérség ren
delve, ezért Rákóczitól „valamely arteleria" küldését kérte. Az újvári
várban még júniusban sem volt megfelelő készlet. Június 13-án 36 db
30 fontos, 21 kis 10 fontos bomba, valamint 8 kartács és 7 tüzes labda
volt az újvári várban. 33 A szegedi várban lévő 10 ágyún kívül nem
volt több készen. Mikor Bercsényi augusztusban a morvaországi portyá
zást hajtotta végre, ismét panaszkodott, hogy minden ágyúhoz csak 25
golyó és ennek megfelelő por van. Mikor októberben Le Maire brigadérost
Vöröskő ostromára küldte, az nem tudott elérni eredményt, ezért aknát,
bombát és két faltörő ágyút követelt, amikor azonban Bercsényi nem
tudott megindítani hirtelen. Az aknák úgylátszik nem érkeztek meg
idejében, mert Le Maire végül is kénytelen volt abbahagyni Vöröskő
ostromát.
A kuruc tüzérség elégtelensége mutatkozott meg Bottyán különben
diadalmas dunántúli hadjáratánál is. Bottyán katonái a legtöbb várat
rohammal vették be, tüzérség alkalmazása nélkül. Itt vették be roham
mal november 5-én Földvárt, november 11-én Simontornyát, Tata vára
pedig november 22-én megadta magát. Kőszeg várát december 10-én a
hajdúk faltörő ágyúk alkalmazása nélkül, östromlétrákon megmászva
vették be a harmadszori roham alkalmával. Bottyán 1705. december 24-én
kezdte meg a Dunántúl egyik legerősebb várának, Sopronnak ostromát.
Itt már tüzérséget is alkalmazott és bombákat, valamint tüzérségi tüzes
golyókat lőttek a kurucok Sopronra. Az itt alkalmazott ágyúk száma és
minősége nem volt kielégítő. Bottyánnak hat gyalogos és két lovas ezre
den kívül mindössze 8 ágyú és 5 mozsár állt rendelkezésére. Az ágyúk
között nem volt faltörő ágyú, ezek tulajdonképpen könnyű tarackok
voltak, a legnagyobb is mindössze 8 fontos. Bottyán gyalogságát a város
környékén úgy helyezte el, hogy a .várból jövő lövések ne veszélyez
tessék, tüzérségeit pedig az akkor Lénárthegynek, később pedig Kurucz32 B e r c s é n y i levelei. A. R. IV. 479. és 504. old.
33 B e r c s é n y i Rákóczihoz, Újvár 13. J u n i . 1705. A. R. IV. 569. old.
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hegynek nevezett magaslaton állította fel. A bombák ugyan meglehetős
kárt okoztak a városban, különösen a belvárosban, úgyhogy a lakosok
kénytelenek voltak pincébe húzódni, a könnyű ágyúk golyói azonban
nem tudtak a falakon rést törni. Január 2-től két nap alatt 170 bombát
és 1000 tüzes- golyót lőttek be a kurucok a városba, míg végül is Bottyán
a várfalon ütött rés nélkül is rohamot határozott el. Ebből a célból 100
ostromlétrát szerzett és ezeket január 5-én este kiosztotta a hadak között.
Január 6-án hajnal hasadtakor három ágyúlövéssel és három trombita
szóval jelt adott az ostromra. A hajdúk az ostromlétrákon felkapaszkod
va, bátran törtek előre és kézigránátjaikat a várfalon álló őrökre hajítot
ták, akik alig puskáztak rájuk. A császári katonaságot és a városi polgár
ságot egyaránt meglepte a roham, s a város el is esett volna, ha a roham
létrák nincsenek rövidre méretezve. így a hajdúk nem tudták elérni a
mellvédeket, ez pedig alkalmat adott a polgárságnak, hogy összegyűljön
és a rohamot visszaverje. Pedig egy Horváth Mihály nevű százados az
első kuruc zászlót fel is tűzte a falakra és egyes hajdúknak sikerült a
várfalakon levő ágyúkat beszegezni, amikor megfordult a helyzet. Horváthot lelőtték és a bástyákra feljutott kurucokat visszanyomták. Botytyán az alig félóra leforgása alatt lezajlott harc eredménytelenségét látva
visszavonulót fúvatott. A visszavonulás rendben ment ugyan végbe, a ku
rucok vesztesége mégis jelentős volt és 3—500 fő körül lehetett. Ezután
fegyverszünetet kötöttek és Bercsényi tárgyalások útján próbálta a vá
rost megadásra bírni. A tárgyalások sikertelensége után január 8-án
Bottyán újra megkezdte a vár és a város lövetését. Csakhogy a bombák
már fogytán voltak a város pedig Dobner Ferdinánd polgármester által
vezetve nem volt hajlandó megadni magát. így azután január 10-én Botytyán az ágyúit visszavonta, táborát felgyújtotta és tüzérségével és csapatai
val Bercsényi táborába ment Rusztra. Sopront pedig ostromzár alá vette,
anélkül azonban, hogy ennek különösebb eredménye lett volna.34 Az igali
ütközetben, melyet Bottyán 1706. február 14-én Herberstein császári ez
redes ellen vívott, hét tarackkal és két seregbontó ágyúval rendelkezett.
A kuruc tüzérség itt eredményesen működött ugyan, midőn azonban Her
berstein egész erejét egy befagyott mocsáron keresztül a kurucok ellen
vezette, ezek sorai meginogtak és kénytelenek voltak visszavonulni. Botytyán jelentése szerint inkább oszlott, mint veszett a had. Nagyobb vesz
teséget jelentett azonban az, hogy a hét tarackot és a két seregbontót
kénytelenek voltak a sáncban visszahagyni. A dunántúli várakban levő
ágyúk száma mindvégig jelentéktelen volt. Egy 1707. december 24-én
kelt kimutatás ismerteti a Sümeg, Csobánc, Somlyó és Csesznek várak
ban levő ágyúk,mozsarak, lőszerek és pattantyúsok számát. Eszerint Sü
meg várában 7 pattantyús és segítő vagy hantlanger volt, az ágyúk szá
ma 22. Ezek közül 7 darab 1 fontos és 7 darab 2 fontos volt, 2 repará
lásra szorult. A legnagyobbak egy 14 fontos kartácshoz való ágyú és egy
8 fontos haubic voltak. Volt még Sümegben 5 szakállasból álló sereg
bontó, 30 szakállas, 5 labdahányó és 2 bombahányó mozsár. A lőszerkész
let 10 hordóban 20 mázsa lőpor és 30 mázsa ólomgolyóbis volt. Az ágyú34 Sopron ostromára részleteket tartalmaz a Ritter krónika. M. H. H. S. XXVII.
494—511. old.
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golyóbisok összes száma 1540 volt. A vár készletéhez tartozott 90 kézigrá
nát, 60 mozsárból hányandó gránát és 22 öreg bomba is. A csobánci hely
őrségben mindössze 1 pattantyús volt, azt is Sümegből küldték át. Mind
össze 2 darab 2 fontos vaságyú, 1 darab 5 szakállasból álló seregbontó,
egy hordóban 2 mázsa por, valamint ehhez való ólom és. ágyúgolyóbis
alkotta Csobánc egész készletét. Cseszneken 2 pattantyús, 2 darab l*/a fon
tos ágyú, 2 mázsa por, valamint ennek megfelelő ólom és ágyúgolyóbis
volt. Somlyó várában 1 pattantyús, 1 darab 2 fontos ágyú és 2 mázsa por,
valamint ágyú
és
ólomgolyóbis volt. A kimutatás Eszterházy
Antal akkori dunántúli főparancsnok számára készült, aki a kimutatás
hoz a következő megjegyzést fűzte: „Itten úgy látom az porgolyóbis vagy
ólom legszűkösebb és az öreg arthauUária, ameluy okból minden kicsin
ágyúk tanáltatnak; bár csak 8 fontosak volnának". Megjegyzi még, hogy
bomba is csak 60 van, ezekkel nem lehet nagy hadműveletet indítani. A
lőpor a várakban is kevés, nemhogy a hadaknak jutna belőle.35 Eszter
házy Antal 1707. december 25-én Bercsényinek írt levelében, a lőszer
hiány mellett azt is panaszolja, hogy a dunántúli szertárakban és a pat
tantyúsok mellett egyáltalán nincs tüzértiszt. A helyzet a Dunántúlon ez
után sem változott, mert Eszterházy Antal 1709. január 28-án kelt projectumában azt írta, hogy „semmi faltörő ágyúink nem lévén, ámbár sok
szor megígértettenek is, azért az ellenség akármely gaz városát, kastélyo
kat, sőt templomkerítést is praesidiálván bosszúnkra bírja." 36
A kuruc tüzérség 1706. évi legjelentősebb vállalkozása Esztergom ost
roma volt. Rákóczi az ostrom előkészületeit ugyan jó korán, már 1705. vé
gén elkezdte, de a felkészülés, nem utolsósorban a szükséges tüzérségi
anyag előteremtése miatt húzódtak el. Sréter János, a tüzérség főfelügye
lője (főinspektor) 1706 március 30-án írt jelentésében beszámolt arról,
hogy Libetbányán és Tiszolcon gyorsan gyártják a bombákat és már 200
bombát és golyóbist öntöttek. Sréter jelentésében felsorolta a Kassáról
Érsekújvárba való szállításra előkészített ágyúkat is. Érsekújváron tá
rolták ugyanis az esztergomi ostromhoz előkészített tüzérségi készletet.
Sréter jelentése szerint a következő felszerelést készítették elő az eszter
gomi ostromhoz: 3 darab 24 fontos ágyút 1000 hozzávaló golyóval, 2 da
rab 16 fontos 600 golyóval, 12 darab 6 fontosat 1600 golyóval és 12 négy
fontosat 1300 golyóval. Előkészítettek Kassán ezenkívül 12 darab golyó
bis és por alá való szekeret és 550 mázsa puskaport is. A felsorolás tehát
23 ágyút és 4500 ágyúgolyót említ összesen. Feltűnő, hogy noha Esztergom
alá már nagyobb faltörő ágyúk küldését is elhatározták, ilyen a 23-ból
mindössze 5, ezenkívül szerepel még 6 darab közepes ágyú is, de több mint
a fele 12 kisméretű ágyú, összesen mintegy 40 darab ágyút vontak össze,
hogy azonban még ez sem volt kielégítő, arra az mutat rá, hogy Rákóczi
számítása szerint három egymást váltó ágyúparkra lenne szükség, hogy
Esztergom várát éjjel-nappal lőhessek. Esztergom várában 459 császári
katona volt Kuckländer ezredessel az élen. 20 ágyúval rendelkeztek, de lő
szerük nem volt elegendő és ágyúmesterük is kevés volt. A vár ostromára
kiszemelt kuruc ezredek július 24-éin indultak meg, de a tüzérség felvonu35 A. R. IX. 460—462. old.
36 E s z t e r h á z y A n t a l levele S ü m e g die 25. D e c e m b r i s a n n o 1707. Gróf E s z t e r h á z y
A n t a l k u r u c g e n e r á l i s t á b o r i k ö n y v e . B p . 1901. 94. old. és 310—312. old.
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lása a fejedelem megérkezésével, augusztus 5-ével esett egybe. A műszaki
előkészületek közben folytak és augusztus 8-ra sikerült a futóárkokat úgy
előretolni, hogy a várra puskatüzet is lehetett leadni. A tüzérségi támadás
9-én V24 órakor kezdődött a párkányi oldalról 4 karthaunnal és 3 mo
zsárral, a Tamáshegyről 8 ágyúval és 3 mozsárral. Ezenkívül augusztus
11-én még másik 11 ágyú is megnyitotta a tüzet Ez összesen 29 különböző
típusú ágyút jelent. A kuruc tüzérség tüzelése ez alkalommal eredményes
volt, mert hamarosan sikerült rést lőni a Víziváros falán. Ezek után ke
rült sor az első rohamra augusztus 12-én, de ez eredménytelenül végző
dött, 13-án másfélezer hajdú elfoglalta a Vízivárost. Augusztus 15-én a
réstörés a várfal ellen kezdődik meg. A várfalban ütött rés után 10 mo
zsárral tovább lövik a várat. Az eredmény azonban most sem kielégítő.
Rákóczi Bercsényihez írt levelében felemlítette, hogy az eredménytelen
ség „a pattantyúsok inexperientiája miatt" következett be, „akik szerencse,
ha tíz lövés között hárommal megtalálják, gyakortább pedig semmit sem."
Az is lehet azonban, hogy az ágyúk lőképessége romlott meg. A lövetés
eredménytelensége miatt a fejedelem aknaásást rendelt el. Szeptember
6-ra rohamot vezényelt Rákóczi. Ezt azonban meggátolta az, hogy a csá
száriak a szeptember 5-ről 6-ra virradó éjszaka 30 muskétással elfoglal
ták az aknát. A fejedelem legjobb csapatait küldte az akna visszafogla
lására, ami súlyos veszteségek árán sikerült is. Mivel a védők létszáma
216 főre csökkent, hosszabb huzavona után Kuckländer feladta a várat
és az őrség szeptember 17-én, fegyverének megtartása mellett elvonulha
tott. Közben a haditanács Stahremberg Guidó császári fővezér hadtestét
Esztergom felmentésére iküldte. Noha Stahremberg csak Esztergom elfog
lalása után érkezett meg, sikerült neki a karvai sáncot, majd Esztergo
mot visszafoglalni. Ezzel a vár elfoglalására tett nagyarányú kuruc erő
feszítés kárbaveszett.37
Nézzük meg ezek után, hogy alkalmazták a kurucok a tábori tüzér
ségüket. A kor viszonyaiból adódott, hogy a tábori tüzérség mindenütt a
másodlagos szerepet játszotta a vártüzérség mellett. Láttuk már, hogy
Rákóczi csapatainak a várak ostrománál alkalmazott ágyúparkja sem
volt kielégítő, már ebből is következtetni lehet, hogy a tábori tüzérség
sem volt megfelelő. Annak azonban, hogy a kurucok összes nagyobb csa
táikat elvesztették, nem a tábori tüzérség gyengesége volt a fő oka, bár
kétségtelen, az is hozzájárult a nagyobb csaták elvesztéséhez. A nagy
szombati csatában például ä kuruc hadseregnek 19 000—20 000 embere
volt, de mindössze 6 ágyúja, a császáriaknak ugyanakkora létszám mel
lett négyszer annyi, vagyis 24 ágyújuk volt. Az 1704. december 26-i csata
a Nagyszombat városától délnyugatra elterülő 3 kilométer széles és
6—7 km hosszú dombháton zajlott le. Heister csapatai szabályos négyszöben két vonalban állottak fel, míg a kurucok félhold alakú karéjban.
A császáriak tüzérsége felállításuk első vonalában, középen az ágyúk
zöme, szélén pedig a tüzérség többi része. A kurucok 6 ágyúja a felállí
tásuk közepén állott. A harc éppen tüzérségi párbajjal kezdődött. Először
a Fierville ezredes vezetése alatt álló kuruc ágyúk szólaltak meg, melyek
37 perjés Géza: Esztergom 17P6. évi ostromai. H. K. 1954. 2. sz. 161—165. old.
Rákóczi levelei az ostromról. A. R. II. 586., 588., 595., 608., 614. old.
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tüzelését Heister tüzérei viszonozták. Miután Heister csapataival balra ka
nyarodó mozdulatot végzett, Ebeczky István ezredes lovasokkal végre
hajtott támadásának sikerült Heister balszárnyát zavarba hozni. Ocskay a
császáriak jobbszárnya ellen sikerrel hacolt, a hadiszerencse a kurucok
felé hajlott. Ocskay csapatainak sikerült Heisternek a jobbszárnyon tüzelő
ágyúit elhallgattatni. Ekkor vezette Fierville ezredes a kurucok derékha
dát, a gyalogságot Heister ellen. Mivel a császáriak tüzérségének zöme
éppen középen volt, várni lehetett, hogy a császáriak ágyúinak lövései
megbomlasztják a támadó kurucok sorait. Ezek azonban a császári ágyúk
tüzelése ellen nagyon ügyesen védekeztek. Mivel az ágyúk megtöltése és
elsütése között bizonyos idő telt el, a kuruc gyalogosoknak alkalmuk volt
a tüzelési előkészületeket megfigyelni. A kurucok tehát egyszerűen hasra
vágódtak minden tüzérségi tűzsorozat megkezdése előtt. Ezután a derék
had támadása is sikerrel járt, sőt Heister ágyúit itt is elhallgattatták, tü
zérei nagy részét levágták. Két esemény azonban megváltoztatta és meg
fordította a csata sorsát. Egyik Heister nehézlovasságának oldaltámadása,
a másik Scharudi kuruc szolgálatban álló ezredes árulása volt. Heister a
kuruc jobbszárny lovassága és gyalogsága közötti résbe indította rohamra
a Fels dragonyosezredét, amelyet két vértesezred követett. A támadás si
került, először a kuruc jobbszárny lovassága, majd a gyalogsága bomlott
meg. Ez alkalommal a császáriaknak sikerült a kurucok ágyúit elnémítani.
Legtovább még a kuruc balszárny folytatta a harcot, de végül ez is kény
telen volt visszavonulni. A kurucok 400 embert vesztettek és a császáriak
foglyul ejtették Fierville ezredest, a kuruc tüzérség parancsnokát is. Ha
tüzérségi szempontból vizsgáljuk a csatát, azt látjuk, hogy Heister tüzér
ségének négyszeres fölénye ellenére sem emiatt vesztették el a kurucok.
Noha a császáriak több ágyúval és jobban begyakorolt pattantyúsokkal
rendelkeztek, a kurucok megtalálták a császári tüzérség ellen a megfelelő
védekezési módot és Heister nem tudta tüzérségét csatadöntővé tenni.
A döntő ez esetben is, ugyanúgy, mint a többi nagy csatában, a császári
nehéz lovasság lökőereje volt. Minden egyes alkalommal, midőn a csá
száriak már-már elvesztették ezeket a nagy csatákat, elég volt a kuru
cok hadállásában keletkezett egyetlen hézag, hogy a császári nehéz lovas
ság hadmozdulatai azt a hézagot kiszélesítve, a kurucok egyes hadállásait
egymástól szétválasztva megbontsák és az egyes kuruc csapategységeket
egyenként verjék meg. Végeredményben tehát a nagy csatákban az általá
nos kiképzési és fegyelmi fogyatékosságok mellett elsősorban a nehéz lo
vasság hiánya volt az oka, hogy a fejedelem csapatai a nagy csatákat el
vesztették. 38
A pudmerici csatát, mely 1705. augusztus 11-én zajlott le. ugyancsak
egy lovastámadás, Pálffy császári tábornok támadása döntötte el. Ez al
kalommal is jelentős szerep jutott a két fél tüzérségének. Az ütközet kez
detén Herbeville ágyúi a kurucokat némileg zavarba ejtették, de ezt még
sikerült helyrehozni. A kurucok tüzérségének La Mothe ezredes volt a pa
rancsnoka. Noha a -kuruc gyalogság egy része az ágyúk köré csoportosulva
akadályozta munkáját, La Mothe tüzérsége derekasan megállta a helyét.
:1 S
< M a r k ó A r p á d : Rákóczi, a h a d v e z é r . B p . 1934. A nagyszombati, csata l e í r á s a
a 215—249. old. Rákóczi visszaemlékezései. E m l é k i r a t o k 95—98. old. T h a l y K á l m á n
h á r o m leírása közül az i d ő r e n d b e n utolsó, B e r c s é n y i család III. 292—306. old.
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A harcot végül is eldöntötte Pálffy tábornok, majd Viard ezredes lovastá:madása a császári nehézlovassággal. Noha .az ütközetet a kurucok elvesz
tették, veszteségük mindössze 250 fő volt. Az ágyúkból pedig kettő jutott
a császáriak kezére. Pálffy császári tábornok az ütközetről írt jelentésé
ben külön kiemelte a kurucokról, „hogy tüzérségük is jó tűzszerészekkel
van ellátva, a császáriaknak nagy károkat okoztak és alig két lövésük hi
bázott." A nagyszombati csata óta, tehát a kuruc tábori tüzérség jelentő
sen fejlődött.
Az 1705. november 11-én lezajlott zsibói csatában a kuruc tüzérség
már számbelileg is jelentős erőt képviselt. Nem kevesebb, mint 34 ágyú
val rendelkezett, amelyek a csatatér különböző pontjain lettek felállítva.
A zsibói csatában is megismétlődött a nagyszombati és pudmerici eset.
A kurucok jobbszárnya ellen Virmond császári tábornok és Harboe dán
tábornok lovassága támadott. Ez megingatta a kurucokat. Először ugyan
visszaverték az ellenség három támadását, de a negyedik visszaverésére
Des Alleurs tábornoknak, a jobbszárny parancsnokának már nem volt
ereje. Később Cusani Caraffa lovas ezredei rejtett utakon indultak tá
madásra a kurucok mindkét szárnyán. Ez a támadás döntő volt. A kuru
cok súlyos veszteségeket szenvedtek, és elvesztették a csatát. A zsibói
csata súlyos veszteséget jelentett a kuruc tábori tüzérség zámára. A 34
ágyúból 25 a császáriak kezére került, veszteségük emberekben körülbelül
600, a császáriaké 450 volt. A kuruc tábori tüzérség úgylátszik csak ideigóráig tudott hatásos tüzelést kifejteni és miután a császáriak nehéz lo
vassággal végrehajtott támadásaival a kurucok egyébként gyengén kiépí
tett sáncait elfoglalták, a tüzérség tehetetlenségre volt kárhoztatva, sőt
nagy része, mint láttuk, a császáriak kezére került.
A kuruc hadsereg két utolsó nagy csatája, a trencséni és a romhányi,
nem mutat változást az előzőekhez képest. A trencséni csatában a kuru
coknak 14—15 000 fő haderejük volt, amelyben a'gyalogság és a lovasság
létszáma egyforma. Heisternek csupán lovassága állott rendelkezésére, 8
lovasezredben mintegy 5200 fő. A kurucoknak 14 ágyújuk is volt, így tüzérségileg is fölényben voltak. Felállításuk a következő volt: balszárnyon
a gyalogság kisebb része a Túrna falu feletti lejtőn. A szárny mögött, egy
kis réten, Charriére lovas csapata állott fel. A kuruc hadállás közepén,
melyet egy országút szelt ketté, volt a gyalogság nagyobb része, a regu
láris lovasezredek és La Mothenak 14 ágyúja. A jobbszárny főként irre
guláris lovasságból állt, amelynek parancsnoka Pekry Lőrinc altábornagy
volt. A karabélyos ezred hat százada képezte a tartalékot. Reggel 7 óra
kor Rákóczi észrevette, hogy Heister el akar vonulni a csatatérről, és ezért
utasította Pekryt, hogy támadja majd oldalba a császáriakat. Egyúttal
három zászlóaljat utasított, hogy fedezze Pekry támadását. A terep azon
ban nem volt alkalmas lovastámadásra. Mikor Pekry csapatai előtt egy
két helyen tóvá szélesedő mocsaras patak tűnt fel, Pekry zavarba jött.
A két tó között egy majdnem használhatatlan gát volt az átjáró. A szűk
gáton Pekry egyik lovas ezrede már áthatolt, mikor Ebeczky brigadéros
rámutatott arra, hogy milyen veszélyt jelent az akadály, ha támadása nem
sikerül. A rosszkor jött figyelmeztetés Pekryt még nagyobb zavarba hoz
ta és elhatározta, hogy visszavonul. A továbbiakat Rákóczi így írja le em
lékirataiban: „Pekry szánalmas hadmozdulata adott okot Palffynak, hogy
5 Hadtörténelmi Közlemények
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figyelmeztesse Heistert: a lovasság magatartása nem látszik valami na
gyon biztosnak, próbálkozásképpen, kockázat nélkül lehetne ellenük kül
deni a rácokat, hogy egy-két svadron támogatásával. Heister beleegyezett
és Bercsényi figyelmeztetett erre a mozdulatra, éppen amikor vele beszél
tem. Azonnal középre futottam, ahol tábori ágyúim álltak, melyek már
elkezdték a tüzelést." A tüzérség beavatkozása eredményes volt és a rácok
visszavonultak. Ez azonban a továbbiakra nem volt hatással. Pálffy két
dragonyos századának rohama elég volt, hogy a gát körül összetorlódott
kuruc lovasok között előbb zavar, majd felbomlás következzék be. Pekry
lovasainak meghátrálása hézagot nyitott a kurucok soraiban, ahová a csá
száriak benyomultak. Megnyílt a császári lovasság útja a kuruc gyalogság
oldalba támadására is. Afejedelem tartalék karabélyosaival hiába kísé
relte meg csapatait ismét harcba vezetni. Lova felbukott, megsebesült és
környezete kénytelen volt hátravezetni. A középen La Mothe, a tüzérség
parancsnoka, egyideig még szívósan harcolt, de az általános bomlást már
ő sem tudta feltartóztatni, annál is inkább, mert az itt harcoló gyalogság
súlyos veszteségeket szenvedett. Legtovább még a hamri erdőben álló pa
lotásezred folytatta a harcot. Végül is a kuruc erők teljesen felbomlottak,
az ágyúkat és zászlókat is hátrahagyva menekültek. A kurucok összes
vesztesége elérte a 3000 főt, tehát súlyosabb volt, mint bármelyik más csa
tában. A császáriak mindössze 160 főt vesztettek. A csata után a még
megmaradt kuruc csapatok is szétoszlottak. „Másnap Kistapolcsányra ér
tem, ahol a gyalogsági ezredek összegyűltek s elmondták nekem, hogy
m;' idén csapatunk szétoszlott az erdők és hegyek között. Soha még vere
ség ennél szégyenletesebb és szánalmasabb nem volt és nem is voltak még
csatavesztésnek szerencsétlenebb következményei" — írja Rákóczi emlék
irataiban. 39
Amint láttuk, a csatában a kuruc tüzérség La Mothe brigadéros ve
zetése alatt megállta a helyét, a csata sorsát mégsem tudta befolyásolni.
A hadiszerencsét megfordítani nyílt csatában a fejedelem még egyszer
Romhánynál kísérelte rneg. A Romhány és Vadkert között 1710. január
22-én lezajlott csata sorsát az előzőekhez hasonlóan a császári nehézlovas
ság kellő időben végrehajtott támadása döntötte el. A kuruc tüzérség al
kalmazásáról ebben a csatában keveset tudunk. Csak azt tudjuk, hogy a
császáriak a csata után a Lókus patak mocsaraiból vontatták ki a kuruc
ágyúkat, feltehető tehát, hogy csata alatt is ott álltak. Az is valószínű,
hogy az ágyúk ez alkalommal is a gyalogsággal együtt voltak és annak
vonalából tüzeltek az ellenségre. A csata első felében a kurucok ismét kö
zel álltak a győzelemhez. Saint-Croix tábornok dragonyosainak támadása
és a ikurucok között keletkezett hézagba való benyomulása azonban meg
fordította a csata sorsát. A kurucok végül is, mintegy 400 fő veszteséggel
visszavonultak.
Előbbiekben bemutattuk a kuruc tüzérség alkalmazását, mind az ost
romoknál, mind a nyílt csatamezőn. Nézzük most meg, hogy a kurucok
nak milyen típusú ágyúik álltak rendelkezésre. Ezek nem különböztek lé
nyegesen az előző korban alkalmazott típusoktól. A nagykaliberű fegyve
rek közé tartozott a mozsár. A mozsarakat vagy a mozsárágyúkat a kuru39 Markó: i. m. 325—251. old. Emlékiratok 182—186. old.
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cok kizárólag várostromnál használták. Bombákat, gránátokat, kő- és tü
zesgolyókat lőttek ki belőlük. Ennek megfelelően megkülönböztettek bom
ba- vagy punahányó, gránáthányó, labdahányó, kőhányó és tüzet hányó
golyóbisos mozsarat. A mozsarak kalibere ezidő tájt a másfélfontostól a
kétszázfontosig terjedt. Az apró mozsarak közé számították az 1 fontos
tól a 6 fontosig terjedőket. A nagy mozsarak, legalábbis a kurucoknál, na
gyon ritkák voltak. A 200 fontosból egy várban egynél több nem volt. A
kuruc ágyúk különböző típusairól jó képet ad a legjobban felszerelt vár
nak, Kassának 1708. augusztus 1-én készült kimutatása. Kassán összesen
125 kisebb-nagyobb ágyúmozsár és haubic volt. Volt egy Crocodilus nevű
36 fontos carthaun ágyú, 12 darab 24 fontos faltörő ágyú, ezekhez 2003
golyó és 62 kartács szelence. Az ágyúk és tarackok között 1 fontostól 14
fontosig valamennyi típus megtalálható volt. Volt egy 28 latos (egy lat a
font harmincketted része) sajkatarack és 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24 latos
lövedéket szóró apró ágyúk. A haubicok /között volt egy 60 fontos, egy 8
fontos, egy 3 fontos, volt összesen 5 haubic. Kétszáz fontos bombát vető
mozsár egy volt, hozzá 200 bomba, ezenkívül egy 100 fontos, 5 hatvan fon
tos mozsár. A kisebb mozsarak kaliberei 1V2 fonttól 40 fontig terjedtek,
volt ilyen összesen 17. A mozsarak teljes száma tehát 24 volt, míg az
ágyúké 96. Ágyúgolyó volt Kassán 25 000 darab, kartács 1297, bomba 1350,
mozsárból való kilövésre tüzes vasgolyó 170. Kézigránátot vasból 1780,
üvegből 300, szurokkoszorú 200. Seregbontó 11 volt. A tüzérségi készlet
hez tartozott 178 mázsa lőpor, 16 mázsa kén és 45 mázsa salétrom is. Eger
várában egy 1710. március 27-i kimutatás szerint volt 48 mindenféle ka
liberű ágyú, közte 3 dunai naszádra való forgó tarack. A különböző ágyú
típusok a következők voltak: 2 darab 16 fontos haubic, 2 darab 14 fontos
csatakígyó, 4 darab 13 fontos és 2 daraz 12 fontos ágyú. A többi tarack
volt, kaliberük 3 és 8 font között változott. Ágyúgolyó 25 000 darab volt
Egerben, volt 1200 bomba, 10 fontostól a 70 fontosig, 500 darab kartács,.
lV^fontostól 12—16 fontosig. A tüzesgolyók száma a 30 fontostól a 80 fon
tosig 130 darab volt. 14 darab 14 fontos láncosgolyó, 3 darab 40 fontos:
láncosgolyő, 2754 darab töltött vas kézigránát, 120 égetett agyagból ké
szült kézigránát, 10 darab hordócska, 260 robbanó lőporos fazék, 95 mázsa
77 font lőpor, 55 mázsa 99 font ólom, 47 mázsa 35 font kanóc szintén a fel
szereléshez tartozott. Voltak még bombardák, szurokkoszorúk stb. 40 is. La
Mothe tüzérségi brigadéros 1708 tavaszán szemleútja szerint Ungvár vá
rában akkor 45 ágyú, 4 haubic, 7 bombamozsár, 91 mázsa lőpor, 51 mázsa
salétrom, 5619 ágyúgolyó, 130 bomba, 1192 darab kézigránát volt. Ungvár
1711. évi összeírása szerint a tüzérség egy Eck János nevű szertárosból,
7 pattantyúsból és egy tömlöctartóból állott. Az ágyúk száma 30, a haubicoké 4, a mozsaraké 7 volt. Az ágyúk között 1 darab 13 fontos, 2 darab 10
fontos, 1 darab 9 fontos, 2 darab 7 fontos és 3 darab 4 fontos, 4 darab 3
fontos, 4 darab 2V2 fontos, 1 darab 2 fontos, 1 darab 1V2 fontos, 7 darab
1 fontos és 1 darab 28 latos volt. Ezek mellett többszáz ágyúgolyóbis is
rendelkezésre állt. Amint láthatjuk, Ungvár várában az ágyúknak meg
lehetősen sokféle változata volt, ennek megfelelően az ágyúgolyóknak is
nagyon különböző méretűeknek kellett lenni. Volt olyan ágyú is, ímely40 Thaly: Adalékok II. Rákóczi Ferenc tüzérsége történetéhez 352—354. old.
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hez nem volt külön golyó, ezekhez a legközelebb álló ágyútípusokhoz tar
tozó golyókat használták fel. A mozsarak közül a legnehezebb 3 darab 30
fontos volt. Itt tehát már nem fordult elő sem száz-, sem kétszázfontos,
mint Kassán. Ungvár 1711. évi leírásából azt is megtudjuk, hogyan-osztot
ták a rendelkezésre álló anyagot ütegekre. Eszerint a városbástyán a colle
gium felé 6 ágyút állítottak fel egy battériába 666 golyóbissal és 1997 ' _•>
font lőporral. A major felől való ütegbe ugyancsak 6 ágyú tartozott, 1179
golyóval és 1884 font lőporral. A városbástyán levő ütegnél 6 pattantyús
és 6 hajdú, a major felől való ütegnél 2 pattantyús és 4 hajdú
volt. A városbástyán volt még 1 haubic és 2 mozsár, a major
felöli bástyán 2 mozsár is. A Szent János bástyára már csak 4 ágyú, 1 hau
bic és 1 mozsár, 1 pattantyús és 3 kézműves jutott. A kisbástyára 3 darab
1 fontos ágyú és 1 darab 6 fontos haubic jutott, valamint 1 pattantyús és
3 kézműves. A templom melletti bástyán 7darab kis ágyú volt, 1 haubic,
1 mozsár és 1 pattantyús, valamint 4 kézműves. A rendelkezésre álló öszszes ágyúgolyóbisok száma 4240 volt, a puskapor 91 mázsa. 41 A munkácsi
vári ágyúk között 1711-ben volt egy 18 fontos sugárágyú, amely 41 má
zsát nyomott, egy 16 fontos kőlövő haubic, amelynek súlya 11 mázsa 80
font volt, egy 14 fontos sugárágyú, mely 35 mázsát nyomott. Az ágyúk sú
lya azonos kaliberen belül is változott. így a 10 fontosak között volt 19
mázsa 49 fontos és 30 mázsa 88 fontos is. Az ágyúk között kaliberük sze
rint megkülönböztettek öreg, középszerű és kisded ágyúkat. Ezek lehettek
tábori és ostromágyúk is. Kaliber szerint az öreg ágyúk 17 fontosnál na
gyobbak voltak, a középágyúk kalibere 5 és 17 font között változott, míg
a kisded ágyúk 5 fontosnál kisebb golyókat lőttek ki. Az ágyúk között a
Karthaun nevű 36—48 font közti kaliberű faltörő ágyú volt a legnagyobb.
A fél és negyed karthaun is faltörő ágyú volt. A falkon és falkonett a ki
sebb kaliberű ágyúk közé tartozott. A tarackok között volt mezei és vári
tarack. A haubicokból rendszerint kőgolyókat lőttek ki. A hosszúcsövű
ágyúkat csatakígyóknak, vagy sugárágyúnak nevezték. Egy-egy ágyúból
rendszerint csak a kaliberének megfelelő golyókat lőttek ki, néha azonban
eltértek ettől, mint éppen Ungvár váránál láthattuk. A tömör vasgolyó
kat izzó állapotban is lőtték az ellenségre. Ezeket nevezték tüzes golyóbi
soknak. A láncosgolyó mindkét végén egy-egy félgolyó volt, melyet egy
ágyúból lőttek ki. Kilövés után a két félgolyó eltávolodott és nagyobb kárt
okozott az ellenségben, mint egy tömör golyó. A gránát üreges robbanó
szerrel töltött golyó volt. A kartácsok, vasdarabokból, vagy kisebb go
lyókból álló töltések voltak. Hatást velük csak közelről lehetett elérni. A
hüvelyes kartácsokat vasdarabokkal, vagy seréttel,a gerezdeseket szőlőfürtszerűen ólom vagy vasgolyóbisokkal töltötték meg. Az ágyúk töltése
elölről történt portöltő kanál segítségével, amelyet azután dömöckölő fá
val simítottak el. Az ágyú elsütése úgy történt, hogy a pattantyús a tüzes
kanócot a gyújtólyukhoz érintette. A kurucoknál elég gyakran szerepel
tek a seregbontók, vagy orgonák is. Ezek több szakállas puskából voltak
összeállítva, csöveik száma változott. 42
41 Unghvár várában találtatott ágyuknak, haubiczoknak, mozsároknak és az
ii?;,yúkhoz tartozandó glóbisoknak specification a. A. R. VIII. 402—404. old.
4-' Czuberka Alfréd: Kuruckori fegyverek. Bp. 1906. 54—68. old.
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A kuruc tüzérség szervezése nagyobb méretekben csak 1704-ben kez
dődött. Ebben az évben küldött XIV. Lajos Rákóczi kérésének megfele
lően több francia tisztet Magyarországra, elsősorban tüzér és mérnök tisz
teket. Az első francia tisztek 1704. októberében Rákóczi vihnyei táborá
ban jelentek meg. Közülük De Riviére tüzérőrnagy, majd alezredes, Le
Maire hadmérnökkari brigadéros és de la Mothe tüzérezredes játszottak
nagyobb szerepet a kuruc tüzérség szervezésében. Ezenkívül még Demoiseau brigadéros, Barasonville és Saint-Just őrnagyok érdemelnek em-*
lítést. A tüzérség főfelügyelőjévé Rákóczi 1705. december 28-án Sréter
Jánost, Thököly hajdani párizsi követét nevezte ki. Sréter Jánosnak fel
adata nem annyira a tüzérség tulajdonképpeni vezetése volt, hanem a vá
rak tüzérségi készleteinek nyilvántartása, azok kiegészítése, a hadszertá
rak ellenőrzése, a kívánt ágyúk-és lőpor elszállíttatása a várak ostromá
hoz, illetve a táborba. Sréter János volt a parancsnoka a bányavárosok
nak is és Besztercebánya kuruc kézre jutása után ott megindította az
ágyúöntést, ami valószínűleg 1704. tavaszán indult meg 1704. novembe
réig ez maradt az egyetlen ágyúöntő műhely. Kassa elfoglalása után az
ottani ágyúöntő és laboratórium vezetőjévé Rákóczi Bácsmegyei Ádám
tüzéralezredest nevezte ki. A kassai ágyúöntő 1705. februárjában kezdte
meg működését. Az ágyúöntés azonban nem fedezte a tüzérségi igényeket,
így a kuruc tüzérség tulajdonképpen mindvégig az 1703—1704. folyamán
különböző várakban talált ágyúkra támaszkodott. A lőportermelés és tüzszerszám készítés az ágyúöntésnél jelentékenyebb volt és fedezni tudta a
kurucok szükségleteit, ha nem is teljes mértékben. Míg a tüzérség ellá
tását és felszerelését Sréter János volt hívatva irányítani, maga a tüzér
ség előbb Le Maire brigadéros, majd La Mothe, végül 1709-től Da Riviére
parancsnoksága alatt volt. Működésükről a vár és a tábori tüzérségnél az
előbbiekben már volt szó. De Riviére-nek jelentős szerepe volt Sopron
1706. évi ostrománál és Érsekújvár 1708. évi védelménél. 1709-ben és 10ben ő volt a tüzérség parancsnoka (supremus magister) 1709-ben részt
vett a liptói sánc ostrománál és arról részletes jelentést, készített. Ami a
kuruc tüzérség létszámát illeti, egy 1706—1707. évi kimutatás szerint össz
létszáma 674 fő volt, összesen hat századot alkotott, melyből négynek 65,
kettőnek pedig 55 fő volt a létszáma, ehhez számítottak még négy század
55—55 főből álló puskást és 84 kézművest. Eszerint végeredményben a tü
zérség segédcsapatokkal együtt 11 századot alkotott. Ezidő tájt a tüzérség
parancsnoka la Mothe brigadéros volt. Bácsmegyey Ádám és De Riviére
ez idő tájt alezredesek voltak. Egy, 1708. február 1-i lajstrom szerint a
pattantyúsok összlétszáma 579 fő volt, akiknek 784 étkezési és 263 lótáp
adag, valamint: 22591/2 rénes forint havi fizetés járt, a törzset nem szá
mítva. E kimutatás szerint a táborban volt 189 tüzér, Érsekújvárt 88, Kas
sán 84, Munkácson 32, Egerben 30, Nyitrán 13, Ungvárott 10, Ecsedben 8,
Szepesvárt 7, Murányban 7, Arad várában 4.43 Eltérést mutat ettől a ki
mutatástól egy valamivel előbb, 1708. január 9-én Kassán kelt kimutatás
a tábori tüzérségről, eszerint a tábori tüzérség létszáma 320 fő volt. Járt
neki 617 oralis, 165 equilis portió, valamint 1473 forint havi fizetés. Beosz
tás szerint Rottenstein eompaniájäban 12, Operlevében (?) 19, Lembeké'i-i T h a l y : A d a l é k o k 345—347. old.
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ben 25, Lebruméban 19, De Cuilierben 38, Schultzmannéban 45, Grünbergében 43 és Du Broaréban 53 fő szolgált. Más beosztás szerint a kapitá
nyok Barsonville, Rottenstein, Eisler, Lambek és Adami voltak. Kompá
niájuk 80, 65, 65, illetve 55—55 főt számlált. Mindenesetre feltűnő, hogy a
három héttel későbbi kimutatás a 320 fő helyett csak 189 főt mutat ki a
tábori tüzérségnél. Az eltérés onnan adódik, hogy a január 9-i kimutatás
a törzset és a segédszemélyzetet is beleszámítja az állományba. 44
Ha összefoglaljuk a kuruc tüzérség 8 évi történetét, azt kell látnunk,
hogy Rákóczinak szinte a semmiből kellett a tüzérséget megszervezni. A
kuruc tüzérség jelentős fejlődést tett meg a harcok alatt, bár a megfelelő
színvonalat nem tudta elérni. Ennek oka kiképzett tüzérek hiánya volt,
amit a francia tüzértisztek csak részben tudtak ellensúlyozni. Nehéz fal
törő ágyúk hiánya volt a másik nehézség, ami miatt sok várostrom nem
járt sikerrel. (Szeged, Gyula, Lipótvár, Arad, Trencsén stb.). Ami a tábori
tüzérséget illeti, ennek is voltak fogyatékosságai, azonban a nagy csaták
(Nagyszombat, Zsibó, Trencsén) elvesztése nem a tüzérség rossz műkö
dése miatt következett be, hanem fegyelmezetlenség, nehéz lovasság és
jól kiképzett gyalogság hiánya miatt. Általában a kuruc tüzérség sok te
kintetben megközelítette, egyes vonatkozásokban el is érte az ellenséges
tüzérség színvonalát.

44 o. L. II. Rákóczi szabadságharca levéltára. V. 2. e.
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