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Fringia, mint huszárszablya 
 

 

A régebbi szablyapengékre gyakran rávésték a „FRINGIA” szót (lásd. 1. kép), amelyről a 

szablya a nevét kapta, de néhány esetben a „FRANGIA” is előfordult. A szó eredetére 

vonatkozóan több elmélet is létezett, mely jelmondatos magyarázatok egyike a német 

Wendelin Boeheim szerinti volt, ahol a szó jelentése a „Fridericus III. Rex Hungariae In 

Germania Imperator Augustus” kifejezés első betűinek összevonásából származott, de ez 

aligha volt elfogadható, mert III. Frigyes a reneszánsz időszakában élt és a betűk képzése sem 

erre a korra volt jellemző. 

A másik feltevés szerint a nevét ebből a Rákóczi-féle jelmondatból magyarázták 

„Franciscus Rákóczi In Nomine Gentis Insurgit Armis” (Rákóczi Ferenc a nemzet nevében 

fegyverre kelt), ez a feltevés sem volt helytálló, mivel az elnevezés a már a XVI. században, 

tehát jóval a Rákóczi-korszak előtt is ismeretes volt. Bocskai István 1595-i végrendeletében is 

előfordult már és Thurzó György 1612-i leltárában is olvasható volt, ahol tulajdonképpen a 

kardnak a vasát nevezték fringiának.  

A XVI. századbeli fringia-pengéken azonban rendszerint „GENOA” vagy „VENECIA” 

bélyeg volt található és a Zrínyi Péter ingóságai közt említett fringiáról is az volt 

megjegyezve, hogy genovai. Az olasz eredetre vall az elnevezése is, mely a déli szlávoktól 

jutott el hozzánk, ott a bolgároknál így hangzik „Frengia”, akik pedig a törököktől vették át a 

kifejezést, kiknél a „Frengh” (idegen) tulajdonképpen a „Frank”, vagyis az olaszoktól 

készített kardot jelenti. Különösen a kelettel összeköttetésben levő olasz városok (Velence, 

Genova), már a XV. sz. második felében készítettek szablyákat, melyek leszámítva a penge 

görbeségét és egyélű voltát, teljesen a nyugati kardok formája szerint voltak előállítva, 

rendszerint S-alakú keresztvassal, négyszögű, egyenes, lapos gombban végződő, hosszú 

markolattal és a keleti vagy a régi magyar szablyákénál hosszabb pengével készültek. 

Ezek a szablyák tekinthetők a legrégibbi fringiáknak és a fegyvergyűjtemények ritkább 

darabjai közé tartoznak, a Magyar Nemzeti Múzeum régiségtára két ilyen XV. századbeli 

olasz stílusú szablyát őriz, valamint ilyen a Skanderbég-féle szablya is a bécsi császári 

gyűjteményben. A „FRINGIA” szót bevésve legelőbb a berlini Zeughaus egy a XVI. század 

második felében készült, genovai bélyeggel ellátott magyar szabású kardján találjuk, mely a 

rajta levő felirat szerint Báthori István lengyel király (1574-1586) kardjai közé tartozott. 

A XVII. század háborúi - mindenekelőtt a magyarországi hadszíntereken - meggyőzően 

bizonyították a könnyűlovasság hasznosságát és előnyeit a nehézlovassággal szemben. Ezért a 

XVII. század végétől Európa számos országában, szerveztek könnyűlovas alakulatokat, a 

legtöbb helyen a magyar huszárság mintájára, sokszor megtartva annak elnevezését, a 

jellegzetes öltözetét és természetesen a szablyát is. A XVIII. század első felében a 

finomacélból készült, hosszú, széles, enyhén görbülő pengéjű fringia a lovasságnál 

elterjedt jellegzetes magyar szablyatípus lett. Bár változatai különböző célokra készültek, 

mégis formájukban, külsejükben nagyon hasonlítottak egymáshoz. A lovasságnál az 1750-es 

években a huszártisztek és a magyar nemesi testőrség tisztjei viselték (lásd. 2. kép). A 

gyalogságnál a gránátosok és a magyar gyalogság, továbbá a határőrség és a 

vadászalakulatok tisztjei használták 1811-ig.  

A fringiák széles (35 - 60 mm) pengéje, általában karcolt díszítésű és feliratos 

kivitelben készült. A díszítő motívumok rendszerint a Nap, a Hold és a csillagok, a 

félholdon álló Madonna, a kettős kereszt, továbbá gyakran szerepel a „FRINGIA" 

felirat (lásd. 3. kép), amelyről a szablya a nevét kapta. A XVIII. század közepén már az egyes 

darabokra a magyar címer van bevésve, a nemesi testőrség viselte példányokon pedig az      

M. T. (Mária Terézia, 1717-1780) vagy J. II. (II. József, 1741-1790) monogram szerepel, de 

előfordul „FRINGIA” feliratú szablya is. 

A szablyák külső formáját illetően mindenekelőtt a markolat kiképzése mutat más-más 

képet, a markolatkupak egy részüknél sima, csapott végződésű, míg a másik részüknél 
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oroszlánfejben végződik, a kengyelük sima, a Mária Terézia utáni időké pedig 

rendszerint gyöngysoros (lásd. 4. kép), valamint a rögzítő-tüskék általában pálcaszerűek, 

ritkábban laposak. Az osztrák hadseregben a magyar gyalogos-, valamint a gránátos-, 

határőr- és vadászalakulatok tisztjei szablyát viseltek, ennek a markolata hasonlított a ,,Prima-

plana" szablyához, azaz oroszlánfejben végződött. 

A fringia hüvelye fából készült, melyet bőrrel vontak be, ezen a szerelékek egyszerű 

vagy díszes rézveretei a markolathoz hasonló díszítésűek voltak. A szablya különböző 

rendeltetésének megfelelően eltérés mutatkozott a penge díszítésében és főleg a hüvely 

kivitelében. A huszártisztek és a magyar nemesi testőrség rendszerint a gazdagon 

díszített pántokkal szerelt szablyákat használták (lásd. 5. kép), melyek között gyakran 

aranyozottak vagy ezüstveretűek is előfordultak, míg az egyszerűbb bőrhüvelyek inkább a 

nem lovastisztek szablyáinak tartozékai lettek.  

Az osztrák könnyűlovasság első szabványosított fringiáját 1768-ban rendszeresítették. 

A kiadott szabályzat azonban csak rögzítette a gyakorlatban már kialakult formát, a méretek 

viszont nagyobbak lettek. Az 1768 M huszárszablya (lásd. 6. kép) „Eisenhauer” minőségű 

egyélű pengéje közepesen ívelt kialakítású volt, míg a penge két oldalán 720 mm-es 

hosszúságú homorulat húzódott (régebben vércsatornának nevezték, de igazi rendeltetése 

azonban csak az volt, hogy a penge tömegét csökkentse). A huszárszablya pengéjének hossza 

950 mm, míg a szélessége pedig 38 mm volt, valamint a fokélének hossza pedig 230 mm. A 

pengén az osztrák császári sas és a korona vésett mintája, a fokán pedig a kardkovács mester 

„Weitz M” neve volt látható. Néhány szablya pengéjén még előfordult a napból, a holdból és 

a csillagokból álló díszítés. A szablya markolatkengyele szervesen kapcsolódott a sasfej 

formájú kupakhoz, míg a hárítóvason elől egy hosszúkás áttöret volt látható, ebbe húzták a 

markolatszíjat. A markolatkupakot a két lap, illetve az azokon átmenő szegecs rögzítette. A 

markolatról a hüvelygyűrű elmaradt, a tüskék pedig még viszonylag hosszúak voltak. A bőrrel 

bevont fahüvely vasalásai szélesek voltak, ezeken két hordpánt volt, két mozgatható 

hordkarikával, majd az 1775-ös évektől a vaslemez a hüvelyt teljesen beborította és a 

szájrészhez külön szájkarika tartozott. A legénységi szablya összes szereléke vasból, a 

huszár tizedeseké pedig az 1784-1794-es évek között sárgarézből készült, a 

strázsamesterek pedig aranyozott rézszerelékkel ellátott fegyvert viseltek. 1794 után 

továbbiakban a legénységi szablyát csiszolt, az altisztit pedig „polírozott" kivitelben 

gyártották. 

A könnyűlovasok alaptípusát képező 1768 M huszárszablya a későbbiekben többször 

módosult és minden változatánál a fegyver új mintát kapott. Az 1803 M huszárszablya (lásd. 

7. kép) pengéje már néhány milliméterrel keskenyebb lett és a markolatról eltűntek a 

markolattüskék. Néhány példánynál még megtalálható volt a markolatszíj részére korábban 

felszerelt mozgatható karika is, bár ez az 1803. évi módosításkor elvileg megszűnt. Az     

1803 M huszárszablya ívelt pengéjű és mindkét oldalán 750 mm hosszúságban homorulat 

húzódott. A huszárszablya pengéjének hossza 840 mm, míg a szélessége pedig 36 mm volt, 

valamint a szablya teljes hossza pedig 975 mm. A markolat felső végére befelé hajló, ovális 

alakú, a markolat-gerinclemezzel egybeépített, domború oldalú és lapos tetejű kupakot tettek. 

A markolatkengyel a hárítólaphoz derékszögben csatlakozott, míg a hárítólap pedig vékony, 

egyenes és a vége felé keskenyedett. 

Az 1803 M huszáraltiszti szablya pengéje szintén ívelt volt és mindkét oldalán 700 mm 

hosszúságban húzódott a homorulat. A penge mindkét felére az osztrák császári koronát és az 

F. II. (II. Ferenc, 1768-1835) monogramot vésték, a szablya fokán a készítő nevét olvashattuk 

„Fischer". A huszáraltiszti szablya pengéjének hossza 845 mm, míg a szélessége pedig 30 mm 

volt, valamint a teljes hossza pedig 975 mm. A markolat felső végére befelé hajló, ovális 

alakú, lapos zárólapot helyeztek, ahol a kupak egybeépített volt a markolat-gerinclemezzel. A 

18 mm széles kengyel felülről keskenyedve, ívelten hajlott le és egyenesen szűkülő szárral 

nyúlt le a hárítólapig, amelyhez derékszögben csatlakozott. A hárítólap keskeny, lapos, 

egyenes, a vége felé kunkorodó, hengerszerű végződésű volt, valamint a szabad részén 



3. 

 

téglalap alakú áttöretet vágtak a kardbojt számára. A hüvelyének hossza 890 mm volt. 1803-

ban a módosítást a készletben levő régebbi mintájú fegyvereken is végrehajtották. 

Előfordulnak olyan példányok, amelyeknél az eltávolított markolattüskék helye felismerhető 

és megmaradt a korábbi penge is. 

1808-ban ismét változtattak a szablyán és a markolatlapokat markolatgyűrűvel 

helyettesítették. A legénység és az altisztek szablyája ekkor egységessé vált, kivéve a 

csiszolást és a polírozást.Ezek a fegyverek már nagy tömegben készültek és viszonylag 

hosszú időn át használt típusok maradtak. 

 

1.) „FRINGIA” feliratú szablyapengék: 

 

 

 

2.) XVIII. századi fringia stílusú magyar huszárszablyák: 
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3.) Karcolt díszítésű fringia stílusú szablyapengék: 
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4.) XVIII. századifringia stílusú szablyák markolat kiképzése: 

 

 

 

Lovasított gránátostiszti szablya oroszlánfejben 

végződő markolatkupakkal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ún. gyöngysoros (balra) díszítésű és a sima markolatkengyel 
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Jellegzetes huszárszablya markolatok, míg a markolatkupakot vaslánc kötötte össze a 

keresztvassal (jobbra), addig a hárító-tüskéketés a szerelvényeket rézből öntötték (balra) 

 

5.) XVIII. századi gazdagon díszített pántokkal szerelt fringia stílusú tiszti huszárszablyák: 

 

 
 

Huszárszablya borjúbőrrel bevont fa hüvelyén rézveretekkel (Nádasdy Ferenc Múzeum) 
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A Hadtörténeti Múzeum egyik szép példánya Hadik Andrásnak (1710-1790) - a hétéves 

háború híres magyar lovas tábornokának - szablyája 

 

6.) A könnyűlovasság részére elsőként rendszeresített 1768 M huszárszablya: 

 

 

7.)  Teljes egészében már vasból készült 1803 M huszárszablya: 
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