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(Ki vo nat)
A dol go zat a tá vol sá gi harc két fegy ve ré -
nek (íj, szám szer íj) er dé lyi hasz ná la tát,
vál to za ta it, ké szí tõ it, elõ ál lí tá si árát tár -
gyal ja, el sõ sor ban az írott for rá sok és a
ko ra be li áb rá zo lá sok (pl. a szé kely föl di
temp lo mi fal ké pek) alap ján. A ritka, vo -
nat ko zó ré gé sze ti ada to kat egy új, fel-
sõrákosi le let köz lé sé vel gaz da gít ja: a
Rika-erdei ko ra kö zép ko ri erõ dít mény -
rend szer nyu ga ti tor nyá nak ku ta tá sa kor
ref lex íj mar ko lat le me zé nek 58 mm
hosszú, 22 mm szé les tö re dé ke ke rült elõ.
Ezt a ve le együtt fel tárt ke rá mia 12. szá -
za di ra kel te zi. A két tár gyalt fegy ver hez
tar to zó nyíl hegy tí pu sok be mu ta tá sát már
gaz dag ré gé sze ti le let anyag se gí ti.

*
A tá vol sá gi harc fegy ve rei, az ííjj és a

sszzáámm sszzeerr ííjj a lõ fegy ve rek meg je le né se és el ter je -
dé se elõtt, va la mint utó lag, ezek kel pár hu za mo -
san ural ták a harc me zõ ket. 

Az íj több ezer éves tör té ne te so rán szá -
mos alak ban je lent meg, ál lan dó vál to zá son men -
ve ke resz tül a kö zép kor ban hasz nált for má i nak ki -
ala ku lá sá ig. Az íj nak a 11–15. szá zad ra két alap tí -
pu sa ala kult ki: a ke le ti ere de tû össze tett, ref lex
(vissza csa pó) íj, va la mint az egy sze rûbb bot íj. 

A 14–15. szá zad fo lya mán még nem
hasz nál ták mai el ne ve zé sét, ha nem csak ív nek
ne vez ték (arcus = yew), míg lö ve dé ké bõl több
faj tát is meg kü lön böz tet tek (sagita, tellum = nyl;
misille = ha mar nyl, subbtellum (subtellem) =
fekes [fé kes] nyl).1

A ref lex- (vissza csa pó) íj egyes vál to za -
tai már az ókor fo lya mán is mer tek vol tak, míg a

kö zép kor ban hasz ná la tos for má ját a hon fog la ló
ma gya rok hoz ták ma guk kal a 9. szá zad vé gén. A
13. szá zad kö ze pé ig ez az íj tí pus vál to zat lan for -
má ban õr zõ dött meg, ami kor egy má sik, a ku nok
ál tal ho zott ref lex íj is hasz ná lat ba ke rült. Nincs
ada tunk ar ról, hogy a kun íj ki szo rí tot ta vol na a
ko ráb bi vál to za tot, te hát fel té te lez he tõ, hogy
mind ket tõt, pár hu za mo san hasz nál ták (1/1. áb ra).

A ré gé sze ti ása tá sok so rán fel tárt, a
12–13. szá zad ra egy re ki seb bé és könnyeb bé vá -
ló nyíl he gyek alap ján fel té te lez he tõ, hogy a hasz -
nált ref lex íjak ha tó tá vol sá ga és át ü tõ ere je gyen -
gült. Ez a gyen gü lés pár hu zam ba hoz ha tó a nyu -
ga ti tí pu sú, lo va gi harc mo dor el ter je dé sé vel,
ugyan is a ref lex íj a ke le ti tí pu sú könnyû lo vas ság
alap ve tõ tá ma dó fegy ve re volt. En nek el le né re az
íj tí pus fenn ma radt a ka to nai se géd né pek nél (szé -
ke lyek, be se nyõk), de lé tez nek 13–14. szá za di
ada tok ar ra vo nat ko zó an, hogy elõ for dult a vár -
me gyei ne mes ség fel sze re lé sé ben is.2

A ref lex íjak tes tét ru gal mas ke mény fá ból
ala kí tot ták ki, amely nek kül sõ ol da lá ra, a ru gal -
mas ság nö ve lé se vé gett szá rí tott és pré selt szar -
vas mar ha ina kat ra gasz tot tak. Az íj mar ko la tát és
két vé gét csont ból vagy agancs ból fa ra gott le me -
zek kel tet ték me rev vé. Az íj szar va in ta lál ha tó le -
me zek re egy be vá gás ke rült, amely a húr meg -
akasz tá sá ra szol gált. A ha son ló ki ala kí tá sú kun íj
ru gal mas ré sze it ré te ge sen ra gasz tott sza ru le me -
zek bõl ké szí tet ték, mar ko la tát és szá ra it ugyan -
csak csont le me zek kel erõ sí tet ték meg.3

A fel aj zat lan ref lex íj szá rai a mar ko lat
ten ge lyé hez vi szo nyít va csak nem fél kör ív ben
vissza ha jol tak, míg a húr fel sze re lé se (fel aj zás)
után a fegy ver for dí tott D ala kot öl tött (1/2. áb -
ra). A szá rak ru gal mas sá ga, va la mint a na gyobb
ki rú gá si ív ré vén a fegy ver ener gi á ja na gyobb
volt a ha gyo má nyos bot íja ké nál.

Mi vel a ref lex íjak elõ ál lí tá sa drá ga és
idõ igé nyes mun ka volt, ve lük pár hu za mo san a
jó val egy sze rûbb, egyet len ru gal mas fa da rab ból
ké szí tett bot íjat is hasz nál ták. A bot íj el ter je dé sé -
re vi szony lag ke vés ada tunk ma radt fenn, de biz -
tos, hogy a 14. szá zad vé gén Törcsvárban ál lo -
má so zó an gol íjá szok fegy ve re en nek egyik vál -
to za ta, a Száz éves há bo rú cso da fegy ve re ként is
em le ge tett an gol hosszú íj volt.4
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Alig ren del ke zünk ada tok kal az íjak elõ ál -
lí tá sá val kap cso la to san. Mi vel a ref lex íjak ké szí té se
szá mos mun ka fo gást és kü lön le ges szak is me re te ket
igé nyelt, fel té te lez he tõ, hogy az íja kat a vár bir to ko -
kon le te le pí tett, er re sza ko so dott íj gyár tó mes te rek
ké szí tet ték. Dél ke let-Er dély ben, ahol a vár bir to kok
vi szony lag ké sõn je len tek meg, de a ref lex íj a szé -
ke lyek alap fegy ve ré nek szá mí tott, nem zár ha tó ki,
hogy egyes fal vak ban vagy akár min den fa lu ban
dol go zott egy-egy íj ké szí tõ mes ter. 

A 14. szá za di ok le ve lek ben az íj gyár tók
nem al kot tak fog lal ko zá si kö zös sé ge ket, csak rit -
kán sze re pel nek. Pél dá ul Szilágycseh bir tok fel -
osz tá sa kor, egy 1358-ban ki adott ok le vél ben Fá -
bi án íj gyár tó és há za sze re pel. A szö veg bõl ki tû -
nik e mes ter ség jö ve del me zõ vol ta, ugyan is a le -
írás nem ház ról (domus), ha nem ud var ház ról
(curia) beszél.5

Er dély ben a 14. szá zad vé gé re az íj ké szí -
tés sú lya a fal vak ból a vá ro sok fe lé to ló dott. No -
ha az íj gyár tók cé he i nek el sõ em lí té sei csak a 15.
szá zad ból szár maz nak, a mes te rek je len tõ sé gé -
nek nö ve ke dé sét mu tat ja az a tény, hogy egy bi -
zo nyos Nycolaus arcufex 1397-ben Bras só es -
küdt jei kö zött szerepel.6 Ugyan azon év jú ni u sá -
ban Nagy sze ben ben, Petrus arcufix egy pol gár -
tár sa ha lá los ágya mel lett, a vég ren del ke zés nél
tanúskodik.7

A 15. szá zad ban az íj gyár tó kat egy re
gyak rab ban em lí tik az ok le ve lek. A nagy sze be ni
íj gyár tók cé hé nek a vá ro son be lü li fon tos sá gát
mu tat ja, hogy 1492-ben, a céh el sõ ok le ve les em -
lí té se kor õk a vá ros egyik, turris arcufinum né -
ven em lí tett vé dõ tor nyá nak gon do zói. A vá ros
szám adás köny vei a 16. szá zad má so dik év ti ze dé -
ig ki lenc kü lön bö zõ mes ter ne vét említik.8

Bras só ban a 15. szá zad fo lya mán és a 16.
szá zad ele jén 23 íj gyár tó ne vét je gyez ték fel a vá -
ros számadáskönyvébe.9 Egyi kük, Clemens
arcufex 1505 és 1515 kö zött a vá ros bí rá ja, va la -
mint 1507 és 1524 kö zött Törcsvár egyik vár na gya
volt.10 A nagy szá mú bras sói íj gyár tó nem csak az
er dé lyi fel vá sár lók szá má ra, ha nem kül föld nek is
dol go zott. Egyik leg fon to sabb kül föl di part ne rük
Ha vas al föld volt, amely nek vaj dá já tól, if jabb
(Þepeluº) Ba sa rab tól, 1481. ja nu ár 30-án vám -
men tes sé get is kaptak.11

Míg Bras só ban és Nagy sze ben ben a
szász mes te rek dol goz tak, Ko lozs vá ron a ma gyar
mes te rek ûz ték ezt az ipar ágat. Itt a 15. szá zad
fo lya mán hét mes ter ne ve van meg em lít ve. Egyi -
kük, Ger gely mes ter a vá ros ve ze tõ sé gé be tarto-
zott.12 Fia, Ist ván magister, pá pai és csá szá ri köz -
jegy zõ, aki fel te he tõ leg 1457 és 1474 kö zött, a
kolozsmonostori kon vent hiteleshelyi kan cel lá ri -
á já nak sze mély ze té be tartozott.13 Az íj gyár tás jö -
ve del me zõ vol tát jel lem zi, hogy e vá ro si pol gá -
rok bir to kok kal (Iohannes dictus Igharto – 1460-
ban14), szõ lõs sel (Petrus arcupar – 1453-ban15, íj -
gyár tó Lõ rinc – 1457-ben16) ren del kez tek, vagy a
tár sa da lom ban be töl tött sze re pük és va gyo nuk
ré vén elõ se gít het ték gye re ke ik tár sa dal mi rang -
lét rán va ló elõ re lé pé sét, mint az a Gabriel arcu-
pis, aki nek fia 1432-ben Jacobo litereto név vel
szerepel17. 

A ko lozs vá ri mes te rek csak a 15. szá zad
vé gé re al kot tak szak mai kö zös sé get (el sõ em lí té -
se 1484. nov. 12.), ak kor sem egye dül, ha nem a
töb bi fegy ver gyár tás ban ér de kelt ipar ág gal
(kard gyár tók, pajzs gyár tók, nyer ge sek, sar kan -
tyú gyár tók) közösen.18

A mes te rek nem csak a vá ro sok ban te vé -
keny ked tek, ugyan is 1500-ban egy a ké sõb bi
Szamosújvár mel let ti Cege fa lu ban la kó íj gyár tó
fe le sé gé rõl em lé kez nek meg a források.19

Ko lozs vá ri for rás ból szár ma zik az íjak
be szer zé si árá ra vo nat ko zó egyet len 15. szá za di
adat is, ugyan is 1484-ben Ger gely mes ter 300
dé nárt ka pott a ko lozs vá ri ta nács tól há rom ál ta la
ké szí tett íj fe jé ben, összeg, amely az íjak árát 1
arany fo rint ra teszi.20

A ré gé szet vi szony lag ke vés adat tal szol -
gál hat az íjak ra vo nat ko zó an. Mi vel eze ket szer -
ves anya gok ból ké szí tet ték, el por lad tak a föld -
ben, és nem ma rad hat tak fenn ere de ti pél dá nyok.
E tény hez még hoz zá já rul a fegy ve res te met ke zé -
sek szo ká sá nak meg szû né se, va la mint a ka to nai
jel le gû te le pü lé sek ku ta tá sa te rén mu tat ko zó le -
ma ra dás. En nek el le né re, az er dõ vi dé ki Fel sõ rá -
kos mel lett a Rika-erdei ko ra kö zép ko ri erõ dít -
mény rend szer nyu ga ti tor nyá nak ku ta tá sa so rán
fel szín re ke rült egy ref lex íj mar ko lat le me zé nek
tö re dé ke is.21 A kö zép ko ri já ró szint fe lü le té rõl
fel tárt, 58 mm hosszú, 22 mm szé les tö re dé ket
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szar vas agancs ból fa rag ták. Eny hén dom bo ro dó
kül sõ ol da lá ra se kély vá ga to kat kar col tak az íj
tes té re va ló rög zí tés, va la mint a fo gás biz to sab bá
té te le cél já ból (2. áb ra). A mar ko lat le mezt a ve le
együtt fel tárt ke rá mia a 12. szá zad ra kel te zi. 

A 14. szá zad fo lya mán a ké pi áb rá zo lá -
sok el ter je dé se ré vén szá mos eset ben buk kan nak
fel ref lex íj-áb rá zo lá sok. A ref lex íj a Ké pes Kró -
ni ka csa ta- és va dász je le ne te i nek el ma rad ha tat -
lan tar to zé ka, cím lap ján a ki rály bal ol da lán ál ló,
ke le ti vi se let be öl tö zött fér fi, mint egy sa já tos
fegy ver ként, ref lex íjat mar kol (3. ábra).22

Gya ko ri ak a ref lex íj áb rá zo lá sai a szé -
kely föl di temp lo mok fal ké pe in is. A homoród-
szentmártoni23, bögözi24, gelencei25 és sepsibe se -
nyõi26 fal ké pe ken a ma gyar se reg re tá ma dó vagy
az ül dö zött, nye reg ben hát ra for dul va nyi la zó ku -
nok ke zé ben lát ha tó. A maksai27 és erdõfülei28 fal -
ké pe ken a ref lex íj meg ta lál ha tó a ma gyar se reg
vi té ze i nek fegy ve rei kö zött, mi több, a bibarc-
falvi fal kép csa ta je le ne té nek bal al só sar ká ban
ref lex íj jal fel sze relt gya lo go sok nyi laz nak a
kunokra.29

A nád ból ké szí tett vagy pu ha fá ból ha sí -
tott, vé gü kön a röp pá lyát sta bi li zá ló tol lak kal el -
lá tott nyíl vesszõk bõl csak a he gyek ma rad tak
fenn. A kü lön bö zõ ala kú és mé re tû nyíl he gyek
szá mos da rab ja is mert a te le pü lé sek, erõ dít mé -
nyek vagy vá rak ré gé sze ti ku ta tá sai ré vén. 

A szár ra va ló fel erõ sí té sük alap ján a nyíl -
he gye ket két cso port ra oszt hat juk: tüs kés, va la -
mint kö pûs nyíl he gyek re. 

A ma gyar ko ra kö zép kor fo lya mán az el -
sõ tí pus for mái vol tak a leg in kább el ter jed ve. A
vál to za tos for má jú nyíl he gye ket 2-5 cm hosszú,
2-4 mm vas tag tüs ke rög zí tet te a szár hoz. 

A 11. szá zad fo lya mán a hon fog la lás kor
la pos, rom busz ala kú nyíl he gyei to vább ra is hasz -
nál tak vol tak, de egy eny he át ala ku lá son men tek
ke resz tül. A pen ge és a tüs ke ta lál ko zá si pont ja
meg vas ta go dott, hogy ta lá lat kor meg gá tol ja a nyíl -
hegy szár ba va ló vissza csú szá sát. A dé vai Micro
15 le lõ hely 11. szá zad ele ji ló mel lék le tes sír já ban
ta lált nyíl he gyek ezt az át me ne ti tí pust képviselik.30

A 13–14. szá zad ra a meg vas ta go dás erõ tel jes vál lá
ala kult át, míg a rom busz ala kú nyíl he gyek mel lett
meg je len tek a nyúj tot tabb pen gé jû, fûz fa- vagy ba -

bér le vél ala kú pél dá nyok. Dél ke let-Er dély bõl szá -
mos pél dá nyuk is mert Bedeházáról, Rétyrõl, Tor -
já ról, Csernátonból stb.31

A 12. szá zad fo lya mán az ek kor egy re
job ban el ter je dõ gyû rûs pán cél in gek le küz dé sé re
egy új nyíl hegy tí pus je lent meg. Ezek kis mé re tû,
na gyon he gyes, rom busz vagy há rom szög át met -
sze tû nyíl he gyek vol tak, ame lyek mé re tük ré vén
át tud tak ha tol ni a pán cél ing gyû rûi kö zött. Egy
ko rai pél dány a Rika-erdei erõ dít mény rend szer
ku ta tá sa so rán ke rült felszínre.32 A 13. szá zad fo -
lya mán e nyíl hegy tí pus mé re tei meg nö ve ked nek,
a fe ke te hal mi vár ku ta tá sa so rán szá mos 6-7 cm
hosszú sá got el érõ pél dá nyuk ke rült elõ.33

A kö zép kor leg el ter jed tebb nyíl hegy tí pu -
sa a kö pûs vé gû, szi gony ala kú nyíl hegy volt. 
E nyíl hegy eu ró pai meg je le né sét a szak iro da lom
a 10. szá zad ra adatolja,34 de az ed dig fel tárt le le -
tek alap ján Er dély ben meg je le né sük csak a 
12. szá zad ra te he tõ. A leg ko ráb bi pél dá nyok a
12. szá zad má so dik fe lé re kel tez he tõ kilyéni35,
ugrai36 és Rika-erdei37 le le tek. A 12. szá za di kö -
pûs, szi gony ala kú nyíl he gyek jel leg ze tes sé ge a
hosszú, egyes ese tek ben meg csa vart szár, amely -
hez egy vi szo ny lag kes keny pen ge él já rul (a szé -
les ség:hosszúság ará nya 1:2,5). Az el kö vet ke zõ
szá  za dok so rán ez az arány le csök ken, a 13. szá -
zad fo lya mán már csak 1:1,8-2, amint az a
brázai38, csernátoni Csonka-vári39 fe ke te hal mi
várakban40 fel tárt nyíl he gyek mu tat ják. A csík -
rákosi Pogány-várban41, va la mint Ba rá to son elõ -
ke rült le le tek sze rint a 14. szá zad vé gé re a szár
hossza leg fel jebb más fél szer ha lad ja meg a pen -
ge szé les sé gét (4. áb ra).

Az íjat és a nyi la kat meg kel lett vé de ni az
idõ já rás be ha tá sa i tól. En nek ér de ké ben a hasz ná -
la ton kí vü li, fel aj zat lan íjat egy egy sze rû, bõr bõl
ké szí tett tok ba csúsz tat ták. Fel hú roz va az íj a
nyu gal mi ál la po tá nak meg fe le lõ ala kú, úgy ne ve -
zett ké szen lé ti íj te gez be volt el he lyez ve, ame lyet
a ló bal ol da lán a nye reg elé vagy a har cos övé -
nek bal ol da lá ra rög zí tet tek, mint az a gelencei42,
a székelyderzsi43 és a zsegrai44 temp lo mok fal ké -
pe in lát ha tó (5. áb ra).

A nyíl vesszõ ket a te gez ben (más ként
puzd ra) tartották.45 LÁSZ LÓ Gyu la a ré gé sze ti
ku ta tá sok ered mé nyei, va la mint ZICHY Ist ván
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tá vol-ke le ti nép raj zi ku ta tá sai so rán le írt pél dá -
nyok alap ján ar ra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy a
honfoglaláskori te gez vál to zat lan for má ban to -
vább  élt a 13. szá zad elejéig.46 A hen ger ala kú
vagy eny hén kúposodó te gez tes tét fa ke ret re fe -
szí tett fa ké reg bõl ké szí tet ték, ame lyet bõr rel
von tak be, és csont- vagy fém le mez zel erõ sí tet -
tek meg. A te gez kül sõ ol da la egy a nyíl vesszõk
be he lye zé sé re szol gá ló aj tó val volt el lát va, míg a
hasz ná lat so rán a vesszõ ket egy a te gez test te te -
jén füg gõ le ge sen nyí ló te gez fe dõn vet ték ki 
(6. áb ra).

A vesszõ ket min dig he gyük kel fel fe lé
he lyez ték el a te gez ben, hogy ki ve vé sük so rán a
tol lak ne sé rül je nek meg. A szo kat lan nak tû nõ el -
ren de zést mind a ré gé sze ti le le tek (pl. Kolozsvár-
ZÁPOLYA ut ca, 4. sír47), mind pe dig a fal ké pek
(Maksa48, Erdõfüle49) is meg erõ sí tik.

A 13–14. szá zad so rán ezt a te gez tí pust
ki szo rít ja az úgy ne ve zett kun te gez, amely min -
den íjá szo kat áb rá zo ló ko ra be li fal ké pen meg ta -
lál ha tó. A ko ráb bi hoz ha son ló fel épí té sû te gez al -
ja töl csé re sen ki szé le se dett, a te gez fe dõ aj tó sze -
rû en ol dal ra nyílt, mi nek kö vet kez té ben vág ta
köz ben is nyit va ma radt. 

A te gezt a lo va sok a jobb csí põ jük re erõ -
sít ve, a gya lo go sok pe dig vagy a csí põ jü kön,
vagy pe dig a jobb vál lu kon hordták.50 Egy te gez -
be, mé re té nek függ vé nyé ben 20-30 nyíl vesszõ
fért el.51

A kö zép ko ri for rá sok ban nem ta lá lunk
ada to kat ar ról, hogy hol és kik ké szí tet ték a teg -
ze ket. En nek hi á nyá ban csak fel té te lez ni le het,
hogy ké szí té sük az íj gyár tók ha tás kö ré be tar to -
zott.

No ha az íjak tü ze lé si üte me elég nagy
volt (8-12 lö vés per cen ként), ta lá la ti pon tos sá guk
sok ki vet ni va lót ha gyott ma ga után. E hát rány le -
küz dé sé re je lent meg a ki sebb tûz gyor sa sá gú,
pont cé lok le küz dé sé re al kal ma sabb, nagy át ü tõ e -
re jû, a for rá sok ál tal arcubalista vagy balista (né -
me tül: armbrust) né ven em lí tett sszzáámm sszzeerr ííjj.
Egyes ré geb bi vé le mé nyek sze rint ma gyar ne ve a
szláv szamosztrelj (‘ma gá tól lö võ’) szó át ala ku -
lá sá ból szár ma zik. Má sok cá fol ják ezt a fel té te le -
zést. Tény, hogy a 14. szá zad ban a ne ve a Besz -
ter cei szó sze det sze rint azo nos volt a ma i val,

ugyan is a ballistra (sic!) meg fe le lõ je ként ott a
zamoserig (ol vasd: számszerígy) szó szerepel.52

A fegy ver a 12. szá zad fo lya mán je lent meg Eu -
ró pá ban, de csak a szá zad vé gé re ter jed el, a gya -
log ság ka to nai sze re pé nek nö ve ke dé se révén.53

A szám szer íj el sõ ma gyar or szá gi em lí té se
Anony mus tól szár ma zik, aki a Gesta Ungarorum
51. fe je ze té ben, Mén ma rót vá rá nak ost ro má val
kap cso la to san a kö vet ke zõ ket ír ta: „Usubuu et
Veluc per balistas C.XXV. milites occiderunt.”54

Az, hogy a Név te len jegy zõ a honfoglaláskori
ma gyar ve zé rek ke zé be egy ilyen jel leg ze te sen
gya log sá gi fegy vert adott, per sze anak ro niz mus.
A kró ni kás há rom száz év vel az ese mé nyek után,
a ma ga ko rá nak jel leg ze tes sé ge it ve tí tet te a hon -
fog la lás ko rá ba. Az anak ro niz mus fel ol dá sa ként
fel té te lez he tõ, hogy a 12. szá zad vé gé nek ma gyar
had se reg ében lé tez tek olyan, mo dern ki fe je zés sel
mes ter lö vé szek nek ne vez he tõ har co sok, akik nek
fel ada ta az ost ro mok al kal má val a fa la kon fe de -
zet le nül fel buk ka nó ka to nák le küz dé se volt.

Anony mus mû vé ben va ló sze rep lé se el -
le né re a szám szer íj nem ter jedt el Ma gya ror szá -
gon, leg fel jebb a ma gyar ki rá lyok se re ge i ben
har co ló nyu ga ti zsol do sok hasz nál hat ták. Jel lem -
zõ er re, hogy egy az 1241. évi mon gol tá ma dás
után, a pá pá hoz írt le ve lé ben IV. Bé la meg em lí ti,
hogy egy újabb tá ma dás ese té re Ve len cé tõl kér
se gít sé get, ugyan is az ot ta ni ak e fegy ver ke ze lé -
sé hez jól értenek.55

A fegy ver a 14. szá zad fo lya mán kez dett
gya ko ri vá vál ni, el sõ sor ban a ma gyar se re gek ben
har co ló gya lo gos, nyu ga ti zsol do sok ré vén. Lé te -
zik olyan vé le mény is, amely sze rint a 14. szá za -
di írott for rá sok ban sze rep lõ íjá szok alatt va ló já -
ban szám szer íj ászo kat kell érteni.56

A szám szer íj egy fá ból ké szült törzs bõl
és a hoz zá erõ sí tett ív bõl ál lott. A törzs ele jé re
vas ból ké szült ken gyelt sze rel tek, ami be a fel aj -
zás nál a lá bat fe szí tet ték. A test fel sõ ré szé be csa -
tor na volt vág va, amely ben a vesszõ fe küdt. A
test kö zép sõ ré szén ta lál ha tó meg vas ta go dás ba
volt be sze rel ve az el sü tõ szer ke zet, az úgy ne ve -
zett dió. Ez egy kö zé pen ten gellyel el lá tott tö -
mör, csont ból fa ra gott, hen ger ala kú al kat rész
volt, a fel sõ ré szén le võ be vá gás akasz tot ta meg
a húrt, míg az al ján le võ be akadt be az egy sze rû,
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két ka rú eme lõ el vén mû kö dõ el sü tõ bil len tyû (7.
áb ra). Egy na gyon jó ál la pot ban fenn ma radt
szám szer íj-dió a fe ke te hal mi vár ása tá sa so rán
ke rült a fel szín re (8. áb ra).

Az ívet a 13–14. szá zad ban ke mény fa-
vagy sza ru le me zek bõl ala kí tot ták ki, és per ga -
men nel vagy nyír fa ké reg gel bur kol ták, hogy
véd jék az idõ já rás be ha tá sa i tól. A kéz íj húr já nál
erõ sebb ide get kü lön bö zõ, az ívet meg haj lí tó
szer ke ze tek se gít sé gé vel erõ sí tet ték fel. A köny -
nyebb szám szer íja kat fel hú zó hor gok kal, a ne he -
zeb be ket a törzs re sze relt te ke rõk kel fe szí tet ték
ki. A 15. szá zad vé gé re a szám szer íjak ívét acél -
ból ké szí tet ték, ame lyek na gyobb ere je mi att már
nem le he tett a ko ráb ban al kal ma zott egy sze rû
fel hú zó hor go kat al kal maz ni, ezért e fegy ve re ket
egy sé ge sen fe szí tõ csör lõk kel lát ták el (9. áb ra).

A szám szer íj er dé lyi gyár tá sá ra csak a 15.
szá zad utol só ne gye dé tõl kez dõ dõ en van ada tunk,
ami kor a nagy sze be ni vá ro si anya könyv 1478 és
1500 kö zött hat mes ter ne vét említi,57 kö zöt tük
azét a Matthias ARMBRUSTHERét is, aki utóbb,
1523 és 1529 kö zött szebeni pol gár mes ter, va la -
mint az arany vál tó ka ma ra is pán ja volt.58

Úgy tû nik, hogy a 15. szá zad fo lya mán
Er dély ben a szám szer íjak gyár tá sá ban Szebené
volt a ve ze tõ sze rep, ugyan is a bras sói szám szer íj -
gyár tó kat csak a 16. szá zad ban em lí tik elõ ször,59

míg Ko lozs vá ron csak egy bi zo nyos ma gister
Johannes BALISTATOR sze re pel, 1457-ben.60

A szám szer íjak Er dély ben el sõ sor ban a
vá ro sok vé del mé ben ját szot tak el sõ ran gú sze re -
pet. A szebeni sza bó céh fegy ver tá rá ban 1478-
ban ti zen egy baliste, né hány év vel ké sõbb „8
new arembrwst und 1 aldet” volt ta lál ha tó. Az
1492-es és 1493-as szebeni fegy ver ál lo mányt
össze író ki mu ta tá sok sze rint a vá ros 19 vé dõ tor -
nyá ban 117 szám szer íjat (arumprost), 15 fe szí tõ -
csör lõt (arumprost vynden), va la mint sok ezer
szám szer íj-vesszõt (arumprost fyl) találták.61

1479. de cem ber 13-án a ko lozs vá ri bí ró
és az es küd tek sza bá lyoz ták a szûcs céh vi szo -
nya it, és elõ ír ták, hogy Ko lozs vá ron csak e céh
tag jai vá sá rol has sa nak és ké szít hes se nek ki bõ rö -
ket, ab ból a cél ból, hogy a vá ros nak a céh ál tal
vé dett tor nyát mi nél job ban fel sze rel hes sék ha di
szerszámokkal.62

Er dély bõl nem ren del ke zünk ada tok kal a
szám szer íjak ér té két il le tõ leg. Az azon ban bi zo -
nyos, hogy az össze tett sé gük, va la mint több
mun ka fo lya ma tot igény lõ elõ ál lí tá suk ré vén az
íjak nál drá gáb bak le het tek. Áll jon pél da ként két
nagy já ból egy ko rú ok le vél. 1413 jú ni u sá ban egy
Hont me gyé ben le zaj lott per ben em lí te nek meg
több más el ra bolt fegy ver kö zött egy 6 arany fo -
rin tot érõ számszeríjat.63 Egy má sik, ugyan csak
ma gyar or szá gi per irat ban egy olyan eset rõl tör té -
nik em lí tés, ami kor a 7 fo rint ra ér té kelt, köl csön -
adott szám szer íj és te gez kö zül a meg köl csön zött
csak a fegy vert ad ta vissza, de az 1 fo rint ér té kû
te gezt már nem.64

A szám szer íjak nak a kéz íj nál rö vi debb és
vas ta gabb vesszõi cso mó men tes ke mény fá ból
ké szül tek. A ké szí tés so rán gon do san ügyel tek a
súly pont el he lye zé sé re, amely ál ta lá ban az el sõ
har mad vagy a hosszabb pél dá nyok ese té ben az
el sõ ne gyed vé gé re esett. A biz to sabb röp pá lya
ér de ké ben a szár vé gé re fa le mez bõl vagy bõr bõl
ké szült ve ze tõ szár nya kat sze rel tek.

A szám szer íjak vesszõ it 18-20 da ra bos
be fo ga dó ké pes sé gû, fá ból ké szí tett, bõr rel be -
vont, hen ger ala kú teg zek ben tartották.65

A szám szer íjak vesszõ i hez hasz nált,
rom busz át met sze tû, kú pos he gye ket csak na -
gyobb mé re tük és vas ta gabb rög zí tõ tüs ké jük
vagy kö pû jük ré vén le het meg kü lön böz tet ni a
kéz íjak ese té ben al kal ma zott nyílhegyektõl.66

Az er dé lyi ré gé sze ti le let anyag ban a
szám szer íj-he gyek, kü lö nö sen a 15. szá zad nál
ko ráb bi ak vi szony lag rit kák. Ál ta lá ban a vá rak
ku ta tá sa so rán buk kan nak fel, mint a tótfaludi
várban,67 a Kecskés-várban68 vagy a fe ke te hal mi
várban69 ta lált pél dá nyok (10. áb ra).

A 15. szá zad má so dik fe lé tõl a ké zi tûz -
fegy ve rek el ter je dé se ki szo rí tot ta a szám szer íja -
kat a ka to nai fel sze re lés bõl, egyes pél dá nya ik
azon ban to vább ra is meg ma rad tak a vá ro si vé dõ -
mû vek lel tá ra i ban, vagy ese ten ként va dász fegy -
ver ként hasz nál ták õket. 
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(A csa lád ne vek majuszkulás ki eme lé sét kö tet -
szer kesz té si szem pont ok in do kol ták. SSzzeerrkk..
mmeeggjj..)

AArr ccuull ººii aarrbbaalleettaa 
îînn TTrraannssiillvvaanniiaa 
ddee llaa DDeessccããlleeccaattuull 
mmaagghhiiaarr ppâânnãã llaa bbããttããlliiaa 
ddee llaa MMoohh ááccss
(Rezumat)

Lucrarea discutã utilizarea în Transilva-
nia a celor douã arme folosite în lupta de la dis-
tanþã, variantele ºi confecþionarea lor, cât ºi
preþul acestora, în primul rând pe baza izvoarelor
scrise ºi a reprezentãrilor contemporane (de ex.
picturile murale din bisericile Secuimii). Rarele
date arheologice sunt completate cu publicarea
unei noi descoperiri, de la Racoºul de Sus. Aici,
în sistemul de fortificaþii din perioada arpadianã,
din Pãdurea Rika, cu ocazia cercetãrii turnului
vestic s-a gãsit un fragment din placa de mâner a
unui arc reflex. Fragmentul mãsoarã 58 mm
lungime ºi 22 mm lãrgime. Ceramica gãsitã alã-
turi dateazã fragmentul pentru sec. al XII-lea.
Prezentarea tipurilor de vârf de sãgeatã folosite
cu cele douã arme es te deja înlesnitã de existenþa
unui material arheologic bogat.

BBooww aanndd CCrroossssbbooww 
iinn TTrraannssyyllvvaanniiaa ffrroomm 
tthhee HHuunnggaarriiaann CCoonnqquueesstt 
uunnttiill MMoohhááccss 
(Abstract)

The paper discusses the Transylvanian
usage, variations, manufacturers, cost price of
the two weapons of distance battle (bow, cross-
bow) on the basis of written sources  and con-
temporary representations (for example wall
paintings in churches of Székelyföld). The
archaeological data have been enriched with the
publishing of a rare find from Felsõrákos
(Racoºul de Sus, Covasna County): during the
research of a fortification in Rika Wood, from
the Arpadian period, they found the portion of a
reflex bow (58 mm long, 22 mm wide). This
together with a discovered ceramics is dated to
be from the 12th century. The presentation of the
arrowheads belonging to the two discussed
weapons is helped by a rich find. 
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1. áb ra Ref lex íjak: 1. Ref lex íj re konst ruk ció a Ké pes Kró ni ka nyo mán; 2. A ref lex íj jel leg raj za

2. áb ra Ref lex íj mar ko lat tö re dé ke a Rika-erdei ko ra kö zép ko ri
erõ dít mény rend szer nyu ga ti tor nyá ból

3. áb ra Ref lex íj-áb rá zo lás a Ké pes Kró ni ká ból
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4. áb ra A szi gony ala kú nyíl he gyek át ala ku lá sa

5. áb ra Ké szen lé ti íj te gez a gelencei fal ké pen
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6. áb ra Te gez-re konst ruk ció (LÁSZ LÓ Gyu la nyo mán)

7. áb ra A szám szer íjak jel leg raj za
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8. Szám szer íj-dió a Fe ke te hal mi-vár ból

a b

c d

9. áb ra Ne héz szám szer íj és csör lõ je (a); Szám szer íj-csör lõ tí pu sok (b–d)
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10. áb ra Szám szer íj-he gyek a Fe ke te hal mi-vár ból


