HEINRICH MÜLLER:
DEUTSCHE BRONZEGESCHÜTZROHRE 1400—1750*
(Berlin, Deutscher Militär v erlag, 1968. 256 o.)
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H. Müller munkája igen hasznos,
s formájában is megkapóan szép ki
állítású könyvvel gazdagította a fegy
vertörténeti szakirodalmat.
A kiadvány címe alapján azt hihetnők, hogy a mű a .fegyvertörténeten
belül is egy eléggé szűk területet ölel
fel, hiszen a tűzfegyvereknek is egyet
len — bár igen jelentős — fajtájára,
az ágyúkra utal, amit még tovább
szűkít azzal, hogy azt is a német te* Német

bronzágyúcsövek

rületeken készültekre, s csak a bronz
ból valókra korlátozza. Ez a hiedel
münk azonban a könyv megismerésé
vel egyszerre
szétoszlik. Hozzájárul
ehhez a feldolgozott anyagnak nem
sejtett nagysága — gondolok itt az
ágyúk nagy számára és sokféleségére
—, de az a mód, az az alaposság is,
amivel a szerző a témát kezeli.
Korszakban a téma az 1400-as évek
től az 1750-ig terjedő időszakot — te
hát három és fél évszázadot ölel fel.
A szerző vizsgálatának középpontjá
ba az ágyú külső alakját, méreteit és
arányait, továbbá a felszíni formákat
és díszítményeket, az ágyúneveket és
feliratokat helyezi. Eltekintve most at
tól, hogy ilyen irányú feldolgozás tu
domásunk szerint ez ideig nem lá
tott napvilágot, a módszer helyesnek
bizonyult: egyrészt azért, mert a kö
zépkoron át az ágyúknál a méretek és
arányok — tehát formák — változása
jelenti a fejlődést a jobb hatásfokú,
tehát tökéletesebb ágyú felé, másrészt
bebizonyosodott, hogy a bronzágyúk
nak — a megjelölt szempontból vizs
gálva — komoly történeti, kultúr- és
művészettörténeti forrásanyag értékük
van. Ennek bemutatása egyébként a
szerzőnek eredeti célkitűzése is volt.
A könyv irója a gazdasági, társa
dalmi és politikai viszonyokat ismert
nek veszi, s csak olyan arányban tér
ki ismertetésükre, amilyen mértékben
a témával konkrétan összefüggenek.
Feltételezi a technika általános fejlő-

1400—1750.

562 —

désének ismeretét is, de nem mulaszt
ja el az egyes periódusoknál a fém
megmunkálás, a fémöntés fejlettségi
fokára való utalásokat.
A mű egy alapos 'bevezető tanul
mánnyal kezdődik, magát a címben
foglalt témát bárom fejezetre bontva
tárgyalja. A fejezeteket jegyzetek, for
rás- és irodalomjegyzék, szómagyará
zat, majd személy- és helymutató kö
veti.
A bevezető tanulmány a bronzcsö
vek általános problematikáját s a vizs
gálatnál alkalmazott módszert ismer
teti. Ezek során ilyen kérdésekre ke
res választ: hol gyártják, kik készítik,
kiknek a számára és milyen mennyi
ségben, mikor, milyen neveket kapnak
az ágyúk, az uralkodó stílusok hogyan
jelentkeznek az ágyúk formájában és
díszítményeiben? stb., stb. Rövid is
mertetést találunk még az ágyúön
tés technikájáról, valamint a könyv
ben használt,
ágyúval
kapcsolatos
szakkifejezésekről és fogalmakról.
A fennmaradt legrégebbi bronzcsö
vek a XIV. század végéről valók, de
még a XV. századon át is a vascsö
vek a jellemzők, zömükben kovácsolt
formában. Ennek az időszaknak a
bronzcsöveivel foglalkozik a bevezető
tanulmányt követő fejezet. A bronz
csövek száma csekély, formájuk ki
alakulatlan, díszítésük szerény. Az
ágyúöntők a város polgáraiból, s rend
szerint a harangöntők közül kerülnek
ki. A megrendelők nagy részben a
városok, s velük azok védelmét lát
ják el a feudális urakkal szemben. A
fejedelmek ágyúparkjaival szemben a
túlsúly határozottan a városoké.
A következő periódus a németországi
korai kapitalizmus, stílusirányzatban
a reneszánsz korszaka. A XV—XVI.
századforduló
körül
bekövetkezett
mélyreható gazdasági és társadalmi
változások erősen befolyásolták a had
ügy fejlődését is. Ugrásszerű előreha
ladás mutatkozik az ágyúöntés terü
letén mind formájukat, mind számuk
növekedését tekintve. A kidolgozás tö
kéletesebb, díszítésük gazdagabb lesz.
Neves öntőmesterek, családok emel
kednek ki s gazdagodnak meg mes
terségükön. A termelékenység magas
fokát jól jellemzi az az adat, hogy pl.
egyetlen mester — Gregor Löffler —
működése alatt mintegy 1000 nagyobb
bronzcsövet készített, számtalan ki
sebb csövön kívül. A termelés feltét
9*

lenül manufakturális keretek között
folyt. Gazdagságukkal együtt öntuda
tuk, tekintélyük is megnőtt, nevüket
az ágyún főhelyre vésték, egysorba a
megrendelőével. Általánossá vált az
ágyúk elnevezése vagy megszemélye
sítése. A nevek az ágyú egy-egy tulaj
donságát, az irántuk
megnyilvánuló
bizalmat, reményt, a tőlük elvárt ha
tást fejezték ki, aimit sokszor vers
formába öntöttek. Ez a korszak a fes
tészetben és szobrászatban a portré
készítés korszaka is. Rákerülnek ter
mészetesen az ágyúkra is. Az ágyúk
feliratalit felhasználják agitációs célokra
is, különösen a protestánsok és kato
likusok küzdelmeiben.
A következő korszák la fejedelmi ab
szolutizmus, a manufakturális kapita
lizmus: 'művészeti stílus szempontjából
a barokk korszaka. A tartományok tü
zérsége lényegesen megerősödik. Az
öntőműihellyek a tartományok székhe
lyeire összpontosulnak, s a fejedelem
kezére kerülnék. A 'mester már elveszti
befolyását készíitméinyére, a fejedelem
már nem tűri meg a mester nevét a
magáé mellett. A régebbi művészi
díszítés visszaszorul, 'a külső forrnia is
az uralkodó kívánságához és ízléséhez
igazodik.
Az állandó hadsereg kialakulása, a
tüzérség fegyvernemmé válása egysé
ges, azonos daraJbokat követel, az ágyúmestereket tiszteik váltják fel. Az
ágyúikra az uralkodó neve és jelmon
data, az uralkodóház .címere kerül. A
formák egyszerűsödnek, a díszítés fel
veszi a barokk eleméket. A szerző ez
zel a korszakkal zárja a bronzágyúk
vizsgálatát.
Külön értéke a könyvnek a csat
lakozó gazdag forrás- és irodalom
jegyzék, valamint a témával kap
csolatos értelmező szakszójegyzék. Ez
utóbbi osák aláhúzza azt a ímegállapítást, hogy a német nyelv milyen gaz
dag nyelvünkhöz viszonyítva a fegyvartudomány szókincsét illetően.
A kiadványt mintegy 250 igen szép
illusztráció gazdagítja, aimiből közel
száz színes fénykép. A jél sikerült kép
anyag határozottan 'emeli értékét s
még vonzóbbá teszi a könyvet.
A munka kiváló szakkönyv, hadtör
ténészek, fegyvertörténészek
különös
haszonnal forgathatják, de közérthetősé'génél fogva nem mindennapi élményt
nyújt minden történelem és technika
iránt érdeklődőnek.
Pongó János
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