
 

Magyar Huszár és Katonai Hagyományorzo Szövetség 

Egyenruha, felszerelés és fegyverzet előírás a 
Napóleon-kori császári tüzérség hagyományőrzői 

számára az alapminősítő vizsgára 
Osztrák császári tüzérség 

Egyenruha: 

1.Fejfedők 

A tüzérségnél rendszeresített csákók, kalapok formái, igen változatos képet mutattak ebben a 

korszakban. 

 

1803-tól bevezették a tüzérségnél a kalap viselését a bőr sisak helyett. Ennek formája, alakja, kinézete 

többször is változott a napóleoni háborúk ideje alatt. Anyagát tekintve fekete posztóból készült. A 

kalap tartozéka volt tetején a sárga-fekete rózsa és a rózsa alá betűzve a szintén sárga-fekete tollforgó.  

1803-1806-ig volt használatban az ún. tüzér kutyanyelves fél cilinder. Méretei és kivitele megegyezett 

a pioneer, supper és utász kalapokkal, csupán a felrakott rézveret volt különböző. Kalap tartozéka: 

keresztberakott ágyúcső – rézveretből, sárga-fekete csákórózsa, sárga-fekete tollforgó. 
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2.Kabát 

A kabát hossza 1798-tól változott, szűkebb és rövidebb lett, mint az eddigi. A tüzérségnél használatos 

kabát szabása azonos a sorgyalogságnál leírtakkal, de egységesen kávébarna színű. Piros 

hajtókaposztóval készül, ami a tüzérség fegyvernemi színe. . A kabát úja megegyezett a német 

gyalogságéval, a német ezredeknél a felhajtás felső széle párhuzamos az alsó résszel. A kabáton 

összesen 20 db ¾” méretű fém gomb található, ebből elöl 10 db -al gombolódott össze. 

 

3.Mellény 

Minden katona el volt látva a kabát alatt hordandó hadimellénnyel. A mellény ugyanabból az anyagból 

készült, mint a nadrág, fehér osztóból, alul hat fém gombbal és a nyakáig francia- kapcsokkal ellátva. 

Táborban megengedett volt a mellény viselése zubbony nélkül, azonban a vállszíjas szuronytáskát 

szuronnyal, illetve a kenyérzsákot mindenképpen hordani kellett hozzá. 
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4.Nadrág 

A tüzérség részére posztóból, vagy nyers színű bőrből készített térdnadrág viselete volt előírva. Elől 

egy hasítékkal, felhatóval 3 db gombbal. Hossza köldök felett egy tenyérrel, térd alatt egy tenyérrel. 

Hátul V bevágással és fűzővel ellátva. 

 

5.Lábszárvédő 

1798-tól a német gyalogságnál, tüzérségnél, vadászoknál, kisegítő alakulatoknál elrendelt a 

lábszárvédőt. A lábszárvédő hossza térd felet egy inch a boka alatt ½ inch, alul talpalóval ellátva, elől 

lábfej takaró résszel. Anyaga fekete posztó vagy fekete bőr. Oldalt fém gombokkal ½”, mérettől 

függően 12 – 15 db. A térd nadrághoz mint a külső mint a belső oldalon gombokkal rögzítették. 
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6.Harisnya 

A térdnadrág és lábszárvédő kiegészítője. Hossza combközépig ért. Színe fehér. 

7.Köpeny 

Állógalléros, egy sor (6 darab) ¾” átmérőjű domború fém gombos, harang alakú posztóköpeny. A 

zsebek helyén csak egy hasíték volt kialakítva. A köpeny hossza a gyalogos lábszárának közepéig ért. 

Hátul csak 20 cm-re felhasítva; a lépésszabályzást a köpeny aljának két oldalán egy-egy háromszög 

alakú betoldás biztosította. A köpeny vállszalaggal volt ellátva, a vállszíjak (szuronytáska, 

patrontáska) rögzítésére. A vállszalag szélei ugyanúgy, mint a zubbonyé, ezredszínűek voltak.  
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8.Alsónemű 

Azonos a sorgyalogságnál leírtakkal. Anyaga vászon. Színe nyers vagy fehér. Hossza köldök felett egy 

tenyérrel, térd alatt. Bő szabású. 

 

 

9. Tábori sapka  
 
1Az 1798-as rendelet alapján a kabátposztó anyagából készült barna színű, felhajtókával megegyező 

színű szegélyezéssel sapka került bevezetésre, amelyet táborban, munkavégzés közben viseltek. A 

sapka kétoldalt lehajtható kivitelben készült, amely jól jött hidegben és esőben egyaránt. A felhajtást 

hideg időben a fülek védelmére le lehetett hajtani. Az elhasználódottak pótlására az ezredszabó 

készített újat régi ruhákból.  
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10.Bakancs, cipő 

Mint a német sorgyalogságnál, egy kaptafára készült, fekete bőrből, talpán fém szögekkel. 

.        

 

11.Csizma 

A lovasított tüzér legénység csizmája olyan, mint a német lovasság legénységi csizmája. A 

tüzérségnél szolgáló tisztek csizmája azonos a német lovasság tisztjeinek csizmájával. 
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12. Legénységi vászoning 

 
Egyszerű kivitelben, vászonból készült ruhadarab. Tisztítása nem igényelt nagy odafigyelést, 

bármilyen hőmérsékleten mosható volt. Az ingből minden katonának két darab volt kiadva. Bő 

szabású, magas, állónyakú, amely egy csontgombbal záródik, hossza combközépig ért. 

 

13. Nyakravaló 

 
Valószínűleg a szabályzat azért nem ismerteti részletesen, mert azonos a régebbiekkel a mérete, a 

kivitele és az anyaga is. A nyakvédő bőrből készült, réz csattal. Erre húzták rá a finom vászonból 

készült elöl fekete színű anyagot fehér szegéllyel. Minden katonának két darab volt rendszeresítve, 

azért, hogy mosni lehessen. Táborban, pihenőben elegendő volt csak vászonból készített nyakvédő 

viselése is, míg harchelyzetben, kivonulásokon azonban a bőrből készített kivitel volt alkalmazásban. 
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Felszerelés: 

1.Csuklószíj: 

A legénységnél fehér zergebőr, az altiszteknél sárga színű selyemből, vagy moáréből készült, 

mint a lovasságnál. 

 

2.Kardszíj: 

Mint a sorgyalogságnál. 1798-tól egy 8 cm széles, fehér bőrből kialakított szíj került rendszeresítésre. 

A bal vállon a Rökkel vállszalagja alá gombolták.  
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3.Tüzér szertok: 

Keresztszíjon viselték úgy, mint a pisztolyt. Tartalmazta a tüzérség alapvető irányzóeszközeit (körző, 

vonalzó, emelék stb.) és a lövegek elsütéséhez feltétlenül szükséges szerszámokat (tartalék gyutacs, 

felszúrótű, gyúszál). A főtüzérek szolgálati megkülönböztető jelként is hordták. A fehér zergebőrszíj 

szélessége 4 cm, hosszúsága 142 cm. Mindkét végén keresztbe összevarrva és erre a szíj szélességében 

egy hurok úgy felrakva, hogy ez felül széles, alul keskeny, hogy a tokot pontosan körbe tudja érni. a 

keresztbe varrt végeken található egy gomblyuk, a szíj kabátra történő felerősítését segítendő. Maga a 

tokmány fekete bőrből készült, felhajtható fedéllel, amely makkgombbal záródott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Vállszíjas pisztolytok 

A hordszíj szélessége 7 cm, fehér bőrből készült. A hosszúságát a pisztolytok rögzítése felett egy 7 cm 

széles vascsattal szabályozták. A tűzmestereknél mindig volt kanóc, amelyet a lövegek 

működtetéséhez használtak. A kanóctartót a tűzmesterek pisztolytáskájának hordszíjához rögzítették, 

hogy az szükség esetén mindig kéznél legyen. Maga a kanóctartó tok egy fából készült kis szelence, 

amelyben belül vas lyukakban egymástól elkülönítve egyszerre 7 db kanóc kapott elhelyezést. 
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5.Ágyúszeres tok 

Az ágyúszeres tok négy töltés befogadására alkalmas hasított marhabőrből készült. A táskát 

egy bőrszíjon viselték a jobb vállon átvetve, a baloldalon. Méretei: hosszúsága: 29 cm, 

szélessége: 7,2 cm, a tokfedél magassága 5,6 cm. A hordszíj 142 cm hosszú, és 4 cm széles  

 

6. Vállszíjas töltéstáska 

 
A töltéstartó egy fából készült doboz volt, bőr bevonattal. Az oldallapok méretei: 5 cm széles, 14,5 cm 

magas, ami középen 16,5 cm magas ívbe futnak, amelyet egy 24 cm hosszú, 32 cm széles fekete bőr 

fedlap zárt le. A töltéstartó doboz alján három rézből készült csat van, a két szélső a hordszíj 

rögzítésére, míg a középső a fedlap zárására szolgált. Vállszíj fehér, 8 cm széles. 
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7. Kenyérzsák 

 
Ez egy zsávolyanyagból (lenvászon) készült tarisznya, amelyben a legénység a kiosztott hideg élelmét, 

valamint dohányt és egyéb holmit tartott. Ez a kenyérzsák minden esetben a jobb vállon viselendő volt 

úgy, hogy az a bal csípőre került, akárcsak az oldalfegyver. A kenyérzsák a szíj alatt kapott helyet. 

Méretei: 35,5 cm széles, 34 cm mély, és a külső fedőlapja 35x10 cm, amely egy darab 1 cm átmérőjű 

csontgombbal záródott. A hordszalag hossza: 116 cm. Tartalmazta a katona 2 napi kenyéradagját, 

valamint egyéb élelmiszereket: úgymint alma, hagyma, de itt tárolták a pipát és a dohányt is. 

 

8. Fém kulacs 

1798-tól kerül rendszeresítve a német gyalogezredeknél, tüzérségnél, kisegítő egységeknél. Anyaga 

fém, mérete 155x214x99 cm, alakja félóvál körte, Vállszíj anyagáról nincs leírás, lehetett bőrből, 

vászongól is. 
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Fegyverzet: 

1.Kardok 

A legénység tagjai a tüzérek és az aknászok számára előírt rövid gyalogsági kardot viselték. A tisztek 

a gyalogságnál rendszeresített típusú tiszti kardot kapták oldalfegyverként.  

 

 

 

2.Pisztoly 
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Küllemi bírálati szempontok: 
 

- Korhűség: A korabeli szabályzatok, leírások előírásaihoz és fennmaradt eredeti egyenruhák, 

felszerelésekhez való hasonlóságot kell pontozni. 

 

- Egységesség: Figyelembe véve a rendfokozattal bíró személyekre és a legénységre 

vonatkozó előírásokat, a vizsgált csapat egységes megjelenését kell pontozni, küllemi 

elemenként. (pl. a nem teljesen korhű csákók vagy felszerelések is lehetnek egységesek, 

ellenben a korhű, de különböző színárnyalatú ruhadarabok rontják az egységet) 

 

- Állapot: Az elhasználódás mértéke (pl. ruházat fakultsága, rozsdagödrös sarkantyú vagy 

kardhüvely, elhasználódott kardbojt, töredezett bőralkatrészek, stb.) vizsgálandó. 

 

- Tisztaság, ápoltság, karbantartottság: A kifakult ruházat is lehet tiszta és gyűrődésmentes, 

a nem teljesen korhű csizma is ragyoghat vagy a rozsdagödrös kard sem feltétlenül rozsdás. 

Ellenben az egységes, korhű és jó állapotú felszerelés is lehet elhanyagolt, ápolatlan. 

 


