
„Fegyvert, s vitézt ”

ELítéLtek, állati tetemek, agyag, szalma, ballisztikus zselé

 és labortechnika… Cikkünk a szúró- és vágófegyverek

tesztelésének céljait, történetét, mikéntjét járja körül.

v á g á s o -

kat ejtettek. 

Mára a tameshigiri 

hagyománya különböző 

fegyveres harcművészeti irányzatok 

részeként él tovább, és a karddal gyakorló 

egyén képességeinek bemutatásában nyeri el ér-

telmét. A ma használt célpontok legtöbbször bambuszból 

vagy gyékénykötegből készülnek.

Miért is van szükség a fegyverek tesztelésére?

Minden fegyverkultúrában fontos lépés volt a minőség ellenőrzése az alkalmazás során nyert tapasztalatok által. A fegyverek is 

egy adott használati célnak megfelelően készültek, így a velük végzett tevékenység folyamatosan meghatározta és változása 

során alakította a gyártástechnológia menetét. Mivel e tevékenységi kör nem kevesebbel, mint az emberi élet védel-

mével és kioltásával hozható összefüggésbe, szó szerint húsba vágó kérdés volt, hogy még használatuk előtt 

megvizsgálják, mennyire felelnek meg a célnak ezek az eszközök.

Történelmi példák a tesztelésre

Történelmi távlatokban vizsgálva a legjellegzetesebb kísérletek a szúró-vágó 

fegyverekkel, tehát a különböző ívű és hosszúságú, markolattal ellátott 

pengékkel végzett tesztvágások és vágásgyakorlatok voltak. Ezek 

egyik klasszikus példája a japán tameshigiri, amely során 

különféle anyagokon próbálták ki a kardok haté-

konyságát. Régebben a vágócélpontok 

között elítélt emberek vagy azok 

holttestei is szerepeltek, 

akiken különböző 

i r á n y ú 

„Ha törik, 

Szúró-vágó 

fegyverek tesztelése

 haramza márk

ha szakad”

Tameshigiri – japán tesztvágás régen
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Egy középkori egyiptomi mameluk kézirat szerint agyagból 

készítettek legtöbbször gúla vagy kúp formájú vágócélpontokat, 

amikre lóhátról és gyalogosan egyaránt mértek csapásokat. Bár itt 

is mérhető volt a vágások mélysége, a gyakorlat lényege inkább 

a képességfejlesztés, mintsem a fegyver tesztelése lehetett.

A damaszkuszi acélból készült fegyverekhez is számos, 

sokszor erősen túlzó legenda kötődik, amik szintén a pengék 

valamilyen formájú terheléséből nyert információkon alapul-

nak. Egyes elgondolások szerint köveket, vasat vagy épp egy 

levegőben föllebbentett selyemdarabot is el lehetett ezekkel 

a fegyverekkel vágni. Ha-

sonló gondolkodás tük-

röződik vissza Jókai Mór 

híres regénye, A kőszívű 

ember fi ai zsibárusjelene-

tében, amikor a kereskedő 

a penge minőségének bi-

zonyításaképp azt Barad-

lay Richárd dereka köré 

hajlítja, majd ezt követően 

Richárd egy puskacsövet 

vág vele ketté.

Az idő előrehaladtával azonban egyre inkább teret nyert 

a kardok mechanikai tulajdonságainak mind tudományo-

sabb vizsgálata is. Azaz amellett, hogy milyen hatást gyako-

rol a fegyver a célpontra, azt is tesztelni kezdték, hogy milyen 

az adott fegyver harc közben fellépő igénybevételekkel szem-

beni ellenállása. A ma is világhírű borotvapengéket gyártó 

Wilkinson Sword a 19. század derekán – amikor még a társaság 

fő profi lja a fegyvergyártás volt – pengehajlító géppel mérte 

kardjainak minőségét. Egy 1884-ben alakult brit bizottság, 

amely a hadsereg kardpengéinek minőségére érkezett pana-

szok mentén szerveződött, szintén hajlítási és vágástesztekkel 

vizsgálta a fegyvereket. Különböző mintájú kardok összeha-

sonlítására azokat lovas katonákkal is teszteltették, akik vágtá-

ból ló- és birkatetemekre mértek csapásokat.

Persze nem lehet kétségünk afelől sem, hogy a fegyverko-

vácsok az általuk készített fegyverek bizonyos tulajdonságait 

(például forma- és éltartását, valamint szívósságát) már a ko-

vácsműhelyben maguk is tesztelték a történelmi korszakok-

ban. A ma élő kovácsmesterségnek szintén része, hogy a hő-

kezelt pengéket műhelykörülmények között (satuban, üllőn, 

lágyvashoz ütve) kisebb fi zikai terhelésnek teszik ki.

A fegyverek tudományos igényű tesztelése napjainkban

Mára a szúró- és vágófegyverek lényegében kiszorultak a harc-

mezőkről, így ezek hatékonyságának és az igénybevételi ha-

tásokkal szembeni el-

lenállásának vizsgálata 

sem bír már hadászati 

jelentőséggel. Ami te-

hát régen a csúcstech-

nológia minőség-el-

lenőrzését jelentette, 

az mára csupán a múlt 

m e g i s m e r é s é n e k 

egyik eszközévé vált, 

és a letűnt korok ha-

ditechnikai viszonyai-

nak feltérképezésére, 

a fegyverek legendás 

tulajdonságainak – 

így a kő elvágásának 

Kódexábrázolás ellenfél sisakját kard-
dal átvágó lovagról (Codex Manesse)

Tameshigiri – japán tesztvágás ma

Tameshigiri – japán tesztvágás régen Gúla formájú agyagcélpontok vágása 
egy mameluk kéziratban
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vagy a páratlan hajlékonyságnak – kritikai vizsgálatára irányul. 

A fegyverek, mint tárgyi emlékek készítéstechnikájának, műkö-

désének és hatásosságának vizsgálata az úgynevezett kísérleti 

régészet egyik legfontosabb területe.

Mivel ma már értelemszerűen nem a műtárgynak számító fegyverleleteken törté-

nik a kísérletezés (ez már csak azért is abszurdum lenne, mert a fegyverek jelenlegi 

állapota többnyire szemmel láthatóan nem azonos egykori állapotukkal, s így a leg-

kevésbé sem tükrözik egykori tulajdonságaikat), formai és anyagrekonstrukciókra van 

szükség ahhoz, hogy bővebb ismereteket szerezzünk a fegyverek egykori jellemzőiről.

A támadófegyverzet hatékonyságának kérdését a tárgyre-

konstrukció és a rekonstruált tárgyak tesztelése mellett 

az egykori védőfegyverzeten (páncélokon, pajzsokon 

stb.), de még inkább az emberi maradványokon 

fennmaradt sérülésnyomok tanulmányozásá-

val is vizsgálhatjuk. Számos olyan régészeti 

leletegyüttesből származó koponyát vagy 

más csontmaradványt ismerünk, amelyek sé-

rülései lehetővé teszik az ilyen jellegű vizsgá-

latokat, azonban ezek 

tanulmányozása során 

természetesen rendkívül 

fontos meggyőződni arról, 

hogy valóban ante mortem 

(azaz a halál előtt bekövetke-

ző) sérülésekről van szó.

A különböző szúró- és vágó-

fegyverek tesztelése 

azonban nem csak 

tudományos indítta-

tású lehet. Kereskedel-

mi céllal is történhetnek 

ugyanis olyan szúrás- és 

vágástesztek, elsősorban 

nem a fegyverek mechani-

kai tulajdonságának megisme-

résére. Fegyverreplikákat vagy 

fantáziafegyvereket gyártó és rek-

lámozó társulatok vagy a letűnt ko-

rok haditechnikája iránt érdeklődők, 

katonai hagyományőrző csoportok is 

készítenek olyan felvételeket, amelye-

ken vizesballonokat, jégtömböket, lánc-

szöveteket, gyümölcsöket vagy az emberi 

szervezetre leginkább hasonlító disznótete-

meket vágnak szét. De vannak ismeretterjesztő 

A 

k ís é r-

leti régészet 

a tárgyi emlékek készíté-

sének és használatának rekonstru-

álásával foglalkozik. A korabeli alapanyagok 

és technológiák kutatása mellett a vizsgá-

latnak fontos része a készítéstechnika 

és a használat gyakorlati úton törté-

nő megismerése. Ehhez a legtöbb 

esetben a ma élő mesterségek 

tapasztalatait is igénybe ve-

szik.

18. századi kardcsiszárműhely ábrázolása a francia Enciklopédiából.
A kép bal oldalán a szúrásból való kihajlás vizsgálatát láthatjuk

A harc közbeni igénybevételek formái – a: ütésszerű hajlító,
b: szúrásból kihajlás, c–d: egyszerű hajlító

Wilkinson-féle kardtesztelő gép

Rajz Mecséry Dániel 1805-ös eschenaui csatában 
szerzett fejsérüléseiről
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tévésorozatok is, melyek adásaiban 

a fegyverhasználat különféle kérdése-

it próbálják körbejárni: El lehet-e kapni 

kézzel egy a kard pengét? Van-e olyan 

kard, ami el tud vágni más kardokat? 

E kísérletek az általuk kiváltott hatás 

növelésére kezdték el használni a bal-

lisztikus zseléből készült emberi torzó 

formájú célpontokat, amiket sokszor 

csontok és belső szervek imitációjá-

val is ellátnak.

Magyarországon is számos tu-

dományos igénnyel végzett hasonló 

kísérlet zajlott már le. A legismerteb-

bek ezek közül – bár nem az általunk 

is vizsgált szúró- és vágófegyvereket 

érintették – Szőllősy Gábor íjakkal vagy 

Töll László páncélokkal kapcsolatos 

kutatásai. A pengékkel kapcsolatban 

nemrég Thiele Ádám szervezésében 

egy kisebb kutatócsoport – amelynek 

jelen sorok szerzője is a tagja volt –, 

több tudományterület szemszögéből 

megközelítve tanulmányozta a díszítő 

kovácshegesztéssel készült pengék 

készítéstechnikáját és mechanikai tu-

lajdonságait. A csoport többek között 

kardpengékből vett keresztmetszeti 

mintákon vizsgálta azok anyagjellem-

zőit, illetve írásos és tárgyi források 

alapján korabeli módszerekkel kohó-

sított vasból készített próbatesteken 

végzett összehasonlító mechanikai 

vizsgálatokat. A kísérlet eredményei 

között az anyagjellemzők feltérképezé-

sét és ezáltal a vizsgált fegyverek me-

chanikai tulajdonságainak részleges 

megismerését sorolhatjuk fel.

Láthatjuk tehát, hogy a szúró-vá-

gó fegyverek megismerése és bemu-

tatása a mai napig sokakat foglalkoz-

tat. A különféle kezdeményezések, s 

különböző oldalról történő megköze-

lítések újabb és újabb fegyvertörté-

neti kérdéseket vethetnek fel. Mivel 

a vágás hatékonyságát a fegyverhasz-

náló képességein kívül nagymérték-

ben befolyásolják a penge anyagi és 

alaki sajátosságai, elsősorban olyan 

további vizsgálatokra van szükség, 

amelyekre alapozva még pontosab-

ban tudjuk majd rekonstruálni ezeket 

a fegyvereket.

C C C

A 

h a r c 

közbeni igénybe-

vételeknek több fajtája van. 

Ilyen például, amikor a penge egy má-

sik pengével találkozik, vagy vágnak vele 

(ütésszerű hajlító igénybevétel), amikor szú-

rásra használják (nyomó igénybevétel), illetve 

amikor éppen egy átszúrt célpontba beszo-

rulva egy adott irányba feszítik (egyszerű 

hajlító igénybevétel). Ezekkel szemben 

a fegyver ellenállását annak anyag-

minősége és alaki kiképzettsége 

határozta meg.

Mecséry Dániel 1805-ös eschenaui csatában szerzett fejsérü-
léseinek látható nyomai koponyájának rekonstrukcióján

Az 1461 virágvasárnapján 
vívott towtoni csata halottja, 

keresztben kettévágott arckopo-
nyával (BARC Collections, Bradford)

A Vesbynél vívott ütközetben elesett katona, 
koponyáján kardvágás nyomaival

A fegyverreplikákat és más eszközöket gyártó 
Cold Steel termékbemutatója: tesztvágás disz-
nótetemen (Cold Steel)

Vágásbemutató ballisztikus torzón (Cold Steel)

Thiele Ádám vezetésével folytatott mechanikai vizsgálatok típusai
– első: Charpy-féle ütvehajlító, második: hárompontos hajlító vizsgálat, harmadik: szakító vizsgálat
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
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