
„Fegyvert, s vitézt”

Nem

HR: Tibor, ha jól tudom, már i� ú korod óta régész-
nek készültél. Mégis, hogyan tévedtél erre a te-
rületre?

K. S. T.: Gyermekkoromban Siófokon laktunk szüle-
immel. 1981-ben a helyi gimnáziumban, ahová 
én is jártam, Bárdos Edith régész ásatási mun-
kásokat keresett a zamárdi avar kori temető fel-
tárási munkálataihoz. Azonnal jelentkeztem, és 
hosszú éveket töltöttem el a temető feltárásán, 
ahol gyakorta olyan illusztris vendégek fordul-
tak meg, mint László Gyula és Bóna István ré-
gészprofesszorok. Ez az élmény egész életemre 
meghatározó volt. A gimnázium elvégzése után 
jelentkeztem a József Attila Tudományegyetem 
történelem–régészet szakára, amit 1990-ben 
végeztem el. Abban az időben még nem léte-
zett Szegeden önálló régészeti tanszék, a ré-
gészeti képzés az Ókortudományi Intézethez 
tartozott, amelynek a  vezetője Maróti Egon 
professzor volt. A régészetre főként Fodor Ist-
ván és Trogmayer Ottó oktatott bennünket. 
Az én időmben még nem volt specializáció, 
az őskortól a kora újkorig mindent meg kellett 
tanulnunk, nyaranta pedig az ország számos 
pontján vettem részt ásatásokon.

HR: Amikor az egyetemre jelentkeztél, voltak elkép-
zeléseid, hogy mit fogsz csinálni majd a diplo-
ma megszerzése után?
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Mit csinál a fegyvertörténész? – Interjú Kovács S. Tibor régész-fegyvertörténésszel

 K. S. T.: Az egyetem alatt még fogalmam sem volt 
arról, milyen szakirányban fogok majd dol-
gozni, viszont érdekeltek a  fegyverek, így 
a féléves múzeumi gyakorlatomat a Magyar 
Nemzeti Múzeum Fegyvertárában töltöttem 
el. Úgy tűnik, beváltam, mivel diploma után 
ugyanitt, azaz az Újkori Osztályon (ma már 
Történeti Tár) kaptam segédmuzeológusi 
állást. Az osztályt akkor Körmöczi Katalin ve-
zette, a fegyvergyűjteményt pedig már év-
tizedek óta Temesváry Ferenc kezelte, tőle 
sajátítottam el a szakmai alapokat.

HR: Mesélj, kérlek a Fegyvertárról, mi az összetéte-
le, melyek a legkiemelkedőbb darabok!

K. S. T.: A Magyar Nemzeti Múzeum fegyvergyűj-
teménye, amelyet Nemzeti Fegyvertárnak is 
szokás nevezni, egyértelműen az ország leg-
nagyobb ilyen jellegű kollekciója, de még kö-
zép-európai mércével is kiemelkedő jelentő-
séggel bír. A 10. századtól a közelmúltig gyűjt és 
őriz különféle fegyvereket, hozzávetőleg 12.000 
egyedi műtárgyat. Ezek néhány honfoglalás 
kori példánytól eltekintve nem „klasszikus” ré-
gészeti korúak (azokat a Régészeti Tár őrzi), sőt 
túlnyomó többségük soha nem volt földben, 
az anyag valójában a középkortól indul.

Elsődlegesen Kárpát-medencei magyar 
anyagot gyűjtünk, de rendelkezünk fegyverek-
kel szinte minden európai országból, de a ten-
gerentúlról is, sőt még török és perzsa (iráni) 
fegyvereink is vannak. A gyűjtemény legna-
gyobb hányadát természetesen a 17–20. szá-
zadi magyar vonatkozású fegyverek teszik ki.

A támadó- és védőfegyverzet két nagy cso-
portján belül számos hidegfegyver típussal és 
lőfegyverrel, köztük ágyúkkkal is rendelkezünk. 
Ismert személyiségek, így magyar királyok és 
erdélyi fejedelmek, politikusok és művészek 
híres fegyverei is megtalálhatóak a gyűjtemé-
nyünkben. A hidegfegyverek közül kiemelhe-
tőek olyan érdekességek is, mint a hóhérpal-
losok, amelyekből mintegy tucatnyit őrzünk 
a 16–18. század közötti időszakból.

A modern kori lőfegyverek közül a legko-
rábbi egy 15. század elejéről származó bronz 
puskacső, de ezen kívül számos katonai és 
vadászfegyver gazdagítja a gyűjteményt, sőt 
a  20.  század ikonikusnak számító automata 
fegyverei, így a német Schmeisser géppiszto-
lyok és a szovjet Kalasnyikov gépkarabélyok 
számos változata is bekerült a gyűjteménybe.

A magyar vonatkozású lőfegyvereken kívül 
nemcsak európai, de amerikai fegyvereket is 
őrzünk, például Winchester puskákat, valamint 
a Colt revolverek számos modelljét. Habár nem 
tekinthetők szorosan véve fegyvernek, a gyűj-
temény részét képezik a nyergek és a lószerszá-
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Mit csinál a fegyvertörténész? – Interjú Kovács S. Tibor régész-fegyvertörténésszel
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mok is, többek között itt őrizzük a világviszony-
latban is kiemelkedő jelentőségű Zsigmond-kori 
csontnyergek 3 példányát, de emellett történel-
mi zászlókat is. Ez utóbbiak legkorábbi darabja 
Bocskai István erdélyi fejedelem hadilobogója 
1606-ból. Az oszmán-török fegyverek mellett 
a fegyvertárban található Magyarország egyet-
len 17. századi török katonai díszsátra is.

HR: Kiemelnél néhány híres „nevesített”, azaz konk-
rét személyhez köthető fegyvert?

K. S. T.: Különösen büszkék vagyunk a Jagelló kirá-
lyok fegyvereire, például II. Ulászló pápai dísz-
kardjára, illetve II. Lajos kardjára és sarkantyú-
jára, de az erdélyi fejedelmek fegyverei is igen 
izgalmasak: II. Rákóczi György díszsodronyinge, 
Kemény János fejedelem kardjai és dísznyerge. 
A Fegyvertárban található az a Colt pisztolypár 
is, amelyet személyesen a feltalálótól és gyártó-
tól, Samuel Colttól kapott ajándékba amerikai 
útja során Kossuth Lajos.

HR: Mivel foglalkozik akkor valójában egy fegyver-
történész?

K. S. T.: A gondjára bízott műtárgyak feldolgozá-
sát, leltárba vételét, állagmegóvását intézi, 
gyarapítja a  gyűjteményt, kiállításokat ren-
dez, szakért, szakcikkeket és szakkönyveket 
ír a tárgyakról és azok történetéről. Emellett 
csaknem három évtizede oktatok történész-, 
régész-, illetve muzeológushallgatókat, de néha 
szakbecsüs tanfolyamok megtartására is felkér-
nek. A fegyverek esetében különösen bonyo-
lult feladatot jelent például az állagmegóvás és 
a restaurálás, hiszen azok általában kompozit 
anyagokból készülnek. Vegyünk például egy 
újkori díszszablyát: a pengéje acélból készült, 
a markolatborítás fa vagy gyöngyház, de elő-
fordulhat, hogy ez utóbbit esetleg aranyhu-
zallal is betekerték. A hüvely alapja általában 
fa, amelyre bőr-, selyem- vagy bársonyborítás 
került, amit ékkövekkel is díszíthettek, így a res-
taurátornak egy-egy fegyver esetében akár 7-8 
különböző anyaggal is foglalkoznia kell.

HR: Tudnál említeni néhány példát arra, hogy a kö-
zelmúltban milyen érdekes felfedezések történ-
tek a Fegyvertárban?

K. S. T.: Annak ellenére, hogy a Fegyvertár jó né-
hány darabja több mint száz éve ismert a szak-
irodalomban, mindig derülhetnek ki új infor-
mációk velük kapcsolatban. Az előző történeti 
kiállításon volt például évtizedeken át látható 
az a kis méretű páncél, amelyet hosszú időn át 
II. Lajos magyar király gyermekkori páncéljának 
tartott a kutatás. Utóbb kiderült, hogy az való-
jában soha nem volt az övé, hanem II. Zsigmond 
lengyel király hordta i� úkorában. Szintén csak 
a közelmúltban derült fény arra, hogy a Kemény 
János erdélyi fejedelemhez kötött buzogány 
alapanyaga szaru, és eredetileg egy zulu har-
ci bot volt. Izgalmas kérdést vetnek fel a korai 
magyar vonatkozású harci buzogányok is, ame-
lyekből két példány is megtalálható a gyűjte-
ményben. Mivel lelőhely nélküli darabok, ko-
rábban még a keltezésük is bizonytalan volt, 
mígnem a közelmúltban Pusztai Tamás ásatá-
sán, a muhi csata helyszíne mellett feltárt sír-
ban előkerült egy ilyen példány, így most már 
tudjuk, hogy a tatárjárás idején használták őket.

HR: Rajtad kívül hány ember dolgozik még a szak-
mában, vannak még kifejezetten fegyverekre 
szakosodott specialisták?

Mit csinál a fegyvertörténész? – Interjú Kovács S. Tibor régész-fegyvertörténésszel
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K. S. T.: Nagyon kevés aktív fegyvertörténész van 
a szakmában, leginkább a Hadtörténeti Múze-
umban dolgoznak még ezzel a területtel fog-
lalkozó kollégák. Viszont ebben a szakmában 
nagy jelentőséggel bírnak a  magángyűjtők 
és a műkereskedők, akikkel folyamatosan jó 
kapcsolatot ápolunk. Idén például három ma-
gángyűjtő válogatott anyagából nyílik kiállítás 
a Nemzeti Múzeumban.

HR: Hol találhatunk még komolyabb fegyvergyűj-
teményeket Magyarországon a Magyar Nem-
zeti Múzeumon kívül?

K. S. T.: Gyakorlatilag minden közgyűjteményben 
van valamennyi fegyver, de mindenképpen ki 
kell emelni a Hadtörténeti Múzeumot, amely-
nek az anyaga főként a 19. századtól indul, és 
ebből az időszakból még a Nemzeti Múzeum-
nál is nagyobb mennyiségű műtárgyat őriz. 
Jelentősnek tekinthető még a debreceni Déri 

Múzeum gyűjteménye, ennek alapját Déri Fri-
gyes magángyűjteménye vetette meg, itt akár 
távol-keleti fegyverekkel is találkozhatunk, 
a kollekció remek darabja például egy japán 
szamurájpáncél. Meg kell jegyezni, hogy sok 
vidéki múzeum kiállításán a látogató valójában 
a Nemzeti Múzeum darabjaival találkozik, hi-
szen Kőszegtől Gyuláig több mint húsz helyen 
vannak tartósan kölcsönzött fegyvereink.

HR: Hatalmas anyagról van szó tehát, de ezen belül 
neked mi a szűkebb szakterületed?

K. S. T.: A kedvenceim elsősorban a huszárfegy-
verek, azon belül is a szablyák, hegyestőrök 
és pallosok. 2006-ban megvédett doktori 
(PhD) disszertációmat a korai, 15–17. századi 
huszárság fegyverzetéről írtam, amely 2010-
ben jelent meg. Napjainkban reneszánszát éli 
az oszmán-török fegyverek kutatása, ez a te-
rület szintén nagyon közel áll a  szívemhez. 
A Magyar Nemzeti Múzeum a több évszázados 
magyar–török kapcsolatok következtében, igaz, 
nem túl nagy számú, de világviszonylatban is 
kiemelkedő kvalitású darabokat őriz.

HR: Végezetül ejtsünk néhány szót a most megje-
lent két fegyvertörténeti munkádról!

K. S. T.: A  Magyar Nemzeti Múzeum és a  Mar-
tin Opitz Kiadó közös kiadásában megjelent 
könyvek reprezentatív válogatást nyújtanak 
a Nemzeti Múzeum fegyvertárának két temati-
kus fegyveranyagából. A „Hárman sem birnátok 
súlyos buzogányát...” című kötet a sújtófegy-
vereket, azaz a  buzogányokat, fokosokat és 
a toporokat mutatja be, magyar nyelven első 
alkalommal, míg a  „Jancsárpuska, türkiszes 
kard és rubintos bot...” az oszmán-török fegy-
verekről szól, ebből a kötetből megismerhetjük 
a hódoltság kori támadó- és védőfegyverzetet, 
a lófelszereléseket és olyan kiegészítőket, mint 
a lőportartók, közöttük számos korábban még 
nem publikált műtárgyat.

HR: Nagyon köszönjük az interjút!

C C C
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HR: Kiemelnél néhány híres „nevesített”, azaz konk-
rét személyhez köthető fegyvert?

K. S. T.: Különösen büszkék vagyunk a Jagelló kirá-
lyok fegyvereire, például II. Ulászló pápai dísz-
kardjára, illetve II. Lajos kardjára és sarkantyú-
jára, de az erdélyi fejedelmek fegyverei is igen 
izgalmasak: II. Rákóczi György díszsodronyinge, 
Kemény János fejedelem kardjai és dísznyerge. 
A Fegyvertárban található az a Colt pisztolypár 
is, amelyet személyesen a feltalálótól és gyártó-
tól, Samuel Colttól kapott ajándékba amerikai 
útja során Kossuth Lajos.

HR: Mivel foglalkozik akkor valójában egy fegyver-
történész?

K. S. T.: A gondjára bízott műtárgyak feldolgozá-
sát, leltárba vételét, állagmegóvását intézi, 
gyarapítja a  gyűjteményt, kiállításokat ren-
dez, szakért, szakcikkeket és szakkönyveket 
ír a tárgyakról és azok történetéről. Emellett 
csaknem három évtizede oktatok történész-, 
régész-, illetve muzeológushallgatókat, de néha 
szakbecsüs tanfolyamok megtartására is felkér-
nek. A fegyverek esetében különösen bonyo-
lult feladatot jelent például az állagmegóvás és 
a restaurálás, hiszen azok általában kompozit 
anyagokból készülnek. Vegyünk például egy 
újkori díszszablyát: a pengéje acélból készült, 
a markolatborítás fa vagy gyöngyház, de elő-
fordulhat, hogy ez utóbbit esetleg aranyhu-
zallal is betekerték. A hüvely alapja általában 
fa, amelyre bőr-, selyem- vagy bársonyborítás 
került, amit ékkövekkel is díszíthettek, így a res-
taurátornak egy-egy fegyver esetében akár 7-8 
különböző anyaggal is foglalkoznia kell.

HR: Tudnál említeni néhány példát arra, hogy a kö-
zelmúltban milyen érdekes felfedezések történ-
tek a Fegyvertárban?

K. S. T.: Annak ellenére, hogy a Fegyvertár jó né-
hány darabja több mint száz éve ismert a szak-
irodalomban, mindig derülhetnek ki új infor-
mációk velük kapcsolatban. Az előző történeti 
kiállításon volt például évtizedeken át látható 
az a kis méretű páncél, amelyet hosszú időn át 
II. Lajos magyar király gyermekkori páncéljának 
tartott a kutatás. Utóbb kiderült, hogy az való-
jában soha nem volt az övé, hanem II. Zsigmond 
lengyel király hordta i� úkorában. Szintén csak 
a közelmúltban derült fény arra, hogy a Kemény 
János erdélyi fejedelemhez kötött buzogány 
alapanyaga szaru, és eredetileg egy zulu har-
ci bot volt. Izgalmas kérdést vetnek fel a korai 
magyar vonatkozású harci buzogányok is, ame-
lyekből két példány is megtalálható a gyűjte-
ményben. Mivel lelőhely nélküli darabok, ko-
rábban még a keltezésük is bizonytalan volt, 
mígnem a közelmúltban Pusztai Tamás ásatá-
sán, a muhi csata helyszíne mellett feltárt sír-
ban előkerült egy ilyen példány, így most már 
tudjuk, hogy a tatárjárás idején használták őket.

HR: Rajtad kívül hány ember dolgozik még a szak-
mában, vannak még kifejezetten fegyverekre 
szakosodott specialisták?
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K. S. T.: Nagyon kevés aktív fegyvertörténész van 
a szakmában, leginkább a Hadtörténeti Múze-
umban dolgoznak még ezzel a területtel fog-
lalkozó kollégák. Viszont ebben a szakmában 
nagy jelentőséggel bírnak a  magángyűjtők 
és a műkereskedők, akikkel folyamatosan jó 
kapcsolatot ápolunk. Idén például három ma-
gángyűjtő válogatott anyagából nyílik kiállítás 
a Nemzeti Múzeumban.

HR: Hol találhatunk még komolyabb fegyvergyűj-
teményeket Magyarországon a Magyar Nem-
zeti Múzeumon kívül?

K. S. T.: Gyakorlatilag minden közgyűjteményben 
van valamennyi fegyver, de mindenképpen ki 
kell emelni a Hadtörténeti Múzeumot, amely-
nek az anyaga főként a 19. századtól indul, és 
ebből az időszakból még a Nemzeti Múzeum-
nál is nagyobb mennyiségű műtárgyat őriz. 
Jelentősnek tekinthető még a debreceni Déri 

Múzeum gyűjteménye, ennek alapját Déri Fri-
gyes magángyűjteménye vetette meg, itt akár 
távol-keleti fegyverekkel is találkozhatunk, 
a kollekció remek darabja például egy japán 
szamurájpáncél. Meg kell jegyezni, hogy sok 
vidéki múzeum kiállításán a látogató valójában 
a Nemzeti Múzeum darabjaival találkozik, hi-
szen Kőszegtől Gyuláig több mint húsz helyen 
vannak tartósan kölcsönzött fegyvereink.

HR: Hatalmas anyagról van szó tehát, de ezen belül 
neked mi a szűkebb szakterületed?

K. S. T.: A kedvenceim elsősorban a huszárfegy-
verek, azon belül is a szablyák, hegyestőrök 
és pallosok. 2006-ban megvédett doktori 
(PhD) disszertációmat a korai, 15–17. századi 
huszárság fegyverzetéről írtam, amely 2010-
ben jelent meg. Napjainkban reneszánszát éli 
az oszmán-török fegyverek kutatása, ez a te-
rület szintén nagyon közel áll a  szívemhez. 
A Magyar Nemzeti Múzeum a több évszázados 
magyar–török kapcsolatok következtében, igaz, 
nem túl nagy számú, de világviszonylatban is 
kiemelkedő kvalitású darabokat őriz.

HR: Végezetül ejtsünk néhány szót a most megje-
lent két fegyvertörténeti munkádról!

K. S. T.: A  Magyar Nemzeti Múzeum és a  Mar-
tin Opitz Kiadó közös kiadásában megjelent 
könyvek reprezentatív válogatást nyújtanak 
a Nemzeti Múzeum fegyvertárának két temati-
kus fegyveranyagából. A „Hárman sem birnátok 
súlyos buzogányát...” című kötet a sújtófegy-
vereket, azaz a  buzogányokat, fokosokat és 
a toporokat mutatja be, magyar nyelven első 
alkalommal, míg a  „Jancsárpuska, türkiszes 
kard és rubintos bot...” az oszmán-török fegy-
verekről szól, ebből a kötetből megismerhetjük 
a hódoltság kori támadó- és védőfegyverzetet, 
a lófelszereléseket és olyan kiegészítőket, mint 
a lőportartók, közöttük számos korábban még 
nem publikált műtárgyat.

HR: Nagyon köszönjük az interjút!

C C C
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Díszsisak a Török 
Birodalomból, 16. század 
2. fele (aranyozott vörösréz, 
vászon, bársony és 
pergamen)

17. századi török pajzs 
(pálmavessző, pamut-
fonal, bőr, fa és vas)
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