
Az 1848- 49-es honvéd fegyvere a szurony!

„Magad Uram, ha szolgád nincsen!”



A szuronyharcról

A közhiedelemmel ellentétben a XIX. századi gyalogsági harcmodor fő 

fegyvere nem a hosszú csövű puska, hanem a puska végére feltűzött döfő 

szurony volt. A csaták végső kimenetelét a sortüzek után megindított 

szuronyharc döntötte el, ezért a szuronnyal vívható harci technika (Szurony 

Vítan) elsajátítása volt a legfontosabb a kiképzések során is.

A szabadságharc honvédsége híres volt kemény, és gyakori szuronyroha-

mairól, melyekről a császári haderő feljegyzései is megemlékeztek.          

• Ez sokszor a tapasztalatlan, és fiatal parancsnokok elhibázott, elhamarko-

dott döntésének volt a következménye, és felesleges véráldozatokhoz is 

vezetett. A valóságban inkább a fiatal zászlóaljak lőkiképzésének hiánya, és 

legfőképp a lőszerellátottság akadozása okozta az átlagosnál több rohamot 

(lőszer híján szuronyra kellett menni).

• Azt is feljegyezték, hogy a frissen felállított honvéd-zászlóaljakat inkább 

gyorsan szuronyrohamba vitték - hogy harcedzettséget szerezzenek -

mielőtt ágyútűzbe kerültek volna, mert ezután már ezt is jobban tűrték.  

Hogy ez a gyors tapasztalatszerzés milyen kemény katonákká tette a 

hazájukat védő eleinket, az is mutatja, hogy a kor katonai doktrínájától 

eltérő módon képesek voltak szuronnyal nekimenni a császári lovasságnak 

is, és a meglepetés okán legtöbbször sikereket is arattak.



A honvéd haderőben használt puskákról

• A honvédsereg gyalogsága a kezdeti külföldi fegyverbeszerzések okán is sokféle 

korú, típusú és méretű puskával volt felszerelve.

• Használatban voltak a napóleoni háborúkból visszamaradt francia-kovás, korszerű 

gyutacsos, de a belga és angol fegyverek miatt lőkupakosak, huzagolt és 

huzagolatlan csövűek is.

• Ezek a puskák mind-mind másfajta szuronnyal voltak szerelve. Talán általános 

szabályként meg lehet említeni, hogy a hosszú csövű (általában huzagolatlan) 

puskák rövid döfő szuronnyal, a rövidebb csövű puskák hosszú kardpenge szerű 

vágószuronnyal rendelkeztek.

• A honvéd haderőben legáltalánosabban használt puska az 1842 M Agustin-

rendszerű, elöltöltős, 70 kaliberes, gyutacsos gyalogsági puska volt. 



Az 1842 M Agustin- rendszerű puskára rendszeresített szuronyok

• Az ún. gyűrűs döfő szurony:

• A császári- és királyi haderőtől örökölt és később kovásból gyutacsossá

• (Agustin- rendszer) alakított puskákon a korábbi, 1798-1834 között 

rendszeresített ún. gyűrűs négy élű döfő szuronyokat alkalmazták. Ezeken 

egy elcsavarható gyűrű rögzítette a felcsúsztatott szuronyt a csőhöz.



Az 1842 M Agustin- rendszerű puskára rendszeresített szuronyok

• A Laukart szurony:

• Az 1840-től már gyutacsosnak készült, és 1849-től az Országos Fegyvergyár 

által készített Agustin gyalogsági puskákat is Laukart rendszerű négy élű döfő 

szuronyokkal szerelték. Használata egyszerűbb volt, mert a szuronyt a 

faágyazat elülső végébe beépített karmos rugólap rögzítette a csőhöz.

• Mivel ez a rendszer a legelterjedtebb, ezért ezt a rendszert ismertetem, 

különösen azok számára, akik hozzám hasonlóan reprodukálni szeretnék 

saját fegyverükön.

• Eredeti rögzítő kiképzést csak videó felvételen láttam, úgyhogy a szisztémán 

kívül minden egyéni megoldás.

• A szurony méretei:

• A szurony teljes hossza 562mm, a köpű rész 80mm, a penge 482mm, a 

tövében 27mm széles, a hegy felé keskenyedő, ahol 12mm.   

• A köpű résztől a pengenyak vége 38mm magas enyhén ívelt. A hüvelyes rész 

végén az ovális híd szerű áttöret 13 mm magas, belső része négyzet 

formájúra kiképzett. A hasíték a köpű jobb oldalán a hossztengelyen van, 

hossza 39mm, szélessége 9mm. A hüvely belső átmérője 23mm, de minden 

esetben érdemes a cső kerületéről méretet venni!



Laukart szurony



Laukart szurony és tok



Laukart szurony, köpűvég és híd



Laukart szurony, hasíték és híd



Laukart rendszer rekonstrukció



Laukart rendszer rekonstrukció



Laukart rendszer rekonstrukció

• A rögzítésre szolgáló elemeket ezüstforrasszal fixáltuk a csőhöz, a karmos 

rugólapot egy kúpos acél-stift rögzíti oldható módon.



Szurony és tok rekonstrukciója



Köszönetnyilvánítás

• Az általam készített rekonstrukció a rögzítési rendszerre vonatkozott, az 

alkatrészek mérete, formája nem igazi másolat. Ez annak is köszönhető, hogy 

nem tudtam megvizsgálni egyetlen eredeti fegyvert sem.

• Egyetlen videó felvételt láttam Szkenderovics Zoltán jóvoltából, ami Budai Gábor 

barátunk puskájáról készült, ami azért sokat segített. Köszönöm!

• Külön köszönöm a személyesen nem ismert Haász Lőrinc gyűjtő segítségét, aki 

az interneten küldött remek képanyaggal és valós méretekkel látott el!

• Kecskemét, 2011.április 10.

• Szegedi Zsolt hö. tizedes


