Gyalogsági és tüzérségi kardok a XVIII-XIX. században
Európa nagyobb hadseregeiben az 1710-es évek táján befejeződött az állandó hadseregek
felállítása. Ebből szinte törvényszerűen következett, hogy a szabványosítás első lépéseit is
közel egy időben tették meg, amikor a reguláris seregek kialakítása megtörtént, azzal egy
időben a fegyverek rendszeresítése is elkezdődött.
Az egységesítésre törekvés második periódusa 1748-1769 közé esett, amikor szabályozzák
a kardpengék beszerzését, azaz elrendelték az osztrák gyáraktól történő vásárlást,
megszüntetve ezzel a különböző méretű és formájú kardpengék használatát.
1763-tól, a hétéves háborút lezáró hubertusburgi békeszerződést követően, a
szabványosítás üteme felgyorsult. Az újrafelfegyverzés során minden fegyver- és
csapatnemnek egymástól eltérő, a legapróbb részletekig előírt mintájú kardokat
rendszeresítettek. Megjelentek a gyalogsági kardok (a sorgyalogságnak és a gránátosoknak), a
lovassági kardok (a könnyű- és a nehézlovasságnak), a műszaki csapatok és a tüzérség
kardjai. Minden fegyvernem tiszti és altiszti fegyverei eltérő formát mutattak.
A gyalogos katonák, továbbá azoknak a fegyver-, illetve csapat nemeknek a tagjai, akiknek
nem volt közvetlen feladatuk a közelharcban (pl. tüzérek, műszakiak), oldal-, illetve
önvédelmi fegyverként ugyancsak a kardot használták, természetesen a harcászati és sajátos
feladatuknak megfelelő formában. Ezek a kardok a lovasságiakhoz viszonyítva rövidek, s
összefoglaló néven ezért neveztük őket „rövid kardoknak". Többségükben, mintegy
bizonyítva a szablya kiváló tulajdonságait, szablya formájúak voltak.
A műszaki csapatok katonái nemcsak harcosok, hanem szakemberek is voltak, ennek
megfelelően fegyverük kétféle célt szolgált, egyrészt harci eszköz és másrészt szerszám volt.
Jellegzetességük, hogy kivitelük erősebb volt a szokásos kardokénál, a penge foka
fűrészfogazatú.
Az osztrák hadseregben 1765-ig a sorgyalogság katonáinak, a szuronyos puskán kívül nem
volt egységes fegyverük. Ugyanakkor a német (osztrák) gránátos-gyalogság katonái és
altisztjei egyenes kardot, majd a későbbiekben szablyát viseltek. Az 1765-ös és az 1767-es
szabályzat a gyalogság részére már egységes szablyát írt elő „Ordinari Fusiliersábel" néven,
melyek az 1765 M és a módosított 1765/80 M változatban készültek. Az 1765 M és az
1765/80 M gyalogsági szablya (lásd. 1. kép) technikai jellemzőinek közlésekor a napjainkban
mért adatokat adtuk meg, mivel a szabályzatok zöme nem közölte a méreteket, ezen kívül a
szélességi adatok - a sokszori élezés következtében - rendkívül eltérőek voltak. Mindkét
szablya pengéjének hossza 530 mm, míg a szélessége 35 mm, a fokél hossza 80 mm és a
teljes hossza pedig 660 mm volt. A markolatuk egyenes kialakítású volt, anyaguk fa és fekete
bőrrel borított, míg a markolat kupak sárgarézből készült, végződése gömbölyített, valamint a
hárítólapja szintén sárgarézből volt. Az 1765 M szablya alakja egyenes volt, míg az 1765/80
M-nak egyik vége kissé felfelé, a másik lefelé hajlott, a fekete bőrhüvelyének szerelékei is
sárgarézből készültek. A gyalogosok az 1765 M és az 1765/80 M szablyákat 1798-ig viselték,
míg a vadászalakulatok 1767-1769 között, a tüzéralakulatok pedig 1772-1774-ben használták.
A gránátos-gyalogság a sorgyalogságéhoz hasonló szablyát viselt, amelynek leírását
szintén az 1765-ös szolgálati szabályzat közölte. Az 1765 M gránátosszablya (lásd. 2. kép)
pengéje ívelt, hossza 334 mm, míg a szélessége 36 mm, a teljes hossza pedig 472 mm volt. A
szablya famarkolata egyenesés fekete bőrrel borított, markolatkengyele - a
markolatszerelékkel együtt - sárgarézből készült, míg a hárítólap rögzítőtüskéje rombusz
alakú volt. A bőrhüvely alsó és felső pántja sárgarézből készült, a hossza 436 mm volt. A
szablya pengéje 1777-től több mint 300 mm-rel nőtt, míg végül 670 mm hosszú lett. Az idők
során „Eisenhauer" (vasvágó) minőségűre változott, ami azt jelentette, hogy az átvételi
próbánál az acélból készült pengének egy lágy vasszeget - ki csorbulás nélkül - át kellett
vágnia. A gránátos legénység szablyájának szerelékeit egy rövid időszakban vasból
készítették, mert a sárgarezet a tűzfegyverek alkatrészeinek gyártására használták fel. Az
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1765 M gránátosszablyát az osztrák gyalogság káplárjai (tizedesei) és gránátosai, valamint a
magyar gyalogság legénysége viselte. 1779-től a trénalakulatoknál (kocsisoknál) és 1780-tól a
határőrségnél is rendszeresítették.
A szolgálati szabályzat az osztrák hadsereg altisztjeinek külön szablyát írt elő, amelyet
,,Prima-plana" típusúnak neveztek, így ezt az altiszteknél, zenészeknél, stb. rendszeresítették.
Az 1765 M ,,Prima-plana" gyalogosszablya (lásd. 3. kép) pengéjének hossza 570 mm, míg
a szélessége 35 mm, a teljes hossza pedig 710 mm volt. A markolatának kupakja
oroszlánfejben végződött, rögzítőtüskéje rombusz alakú volt, a markolat minden szereléke
sárgarézből készült.
A tüzérek és az aknászok oldalfegyvere kisebb különbségtől eltekintve, megegyezett az
1764 M csajkász-szablyával, de az árkászok más típusú fegyvert kaptak. Az 1769 M
árkászszablya pengéjének hossza 550 mm, míg a szélessége 38 mm, a teljes hossza pedig
685 mm volt, valamint a pengét 36 fűrészfoggal és fokéllel is ellátták. A markolata felfelé
szélesedő, kengyel nélküli volt, a szerelékei sárgarézből készültek, míg a hárítóvasa S-alakú
és a rögzítőtüskéi rombusz formájúak voltak. A rézmarkolatot bivalyszaruból készült lemezek
borították, amelyeket ahhoz két szegecs rögzített.
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 XVIII. század második felében a
gránátostiszti szablya (lásd. 4. kép) pengéjének hossza 732 mm, míg a szélessége 30 mm, a
teljes hossza pedig 870 mm volt. A pengéje enyhén ívelt, felső harmadában a fokél alatt
mindkét oldalán vékony homorulat húzódott. Gyakran a penge mindkét oldalánaz osztrák
császári korona alatt, az M. T. (Mária Terézia, 1717-1780) véset volt látható. A markolat
szerelékei sárgarézből készültek.
Az árkász- és hidászalakulatok 1802-ben egységes szablyát kaptak, 660 mm hosszú
pengével, melynek markolata megegyezett az 1765 M gyalogosszablyáéval.
A gyalogsági szablya - amely még mindig gránátosszablya - első szabályzatát 1802.
szeptember 13-án adták ki és ezzel a fegyverrel látták el a gyalogoscsapatokat, azzal a
különbséggel, hogy az altisztekét polírozták, a legénységét pedig simára csiszolták. A penge
az 1777 M maradt, a markolat szerelékei pedig vasból készültek, míg a hárítólap nyitott vége
enyhén lefelé hajlott. A hüvelyen is változtattak, a bőr külső felületén fémszerelvény nem volt
látható, mivel azt belül helyezték el.
Az Udvari Haditanács 1809. évi rendelete módosította ezt a kardot, az eddigi
markolatkupak-lapok elmaradtak és a markolathoz egy új alkatrész járult, a kupak nyúlványát
leszorító markolatkarika. Az 1809 M gránátosszablya (lásd. 6. kép) pengéje mérsékelten
ívelt volt és mindkét oldalán homorulat húzódott. A szablya pengéjének hossza 650 mm, míg
a szélessége 37 mm, a teljes hossza pedig 790 mm volt. Leírása megegyezett az 1802-ben
kiadott szabályzatban leírtakkal. Ezzel a szablyával látták el az altiszteket, zenészeket és a
gránátosokat, majd 1819-től megkapták a szállítók, fogatosok és a tüzérek is.
Az árkászok és hidászok szablyáját 1807-ben ismét módosították, amikor az utászszablya
markolata az 1780 M kissé hullámos hárítóvasú gyalogosszablyáéval lett azonos, az
árkászszablya pedig ismét megkapta az 1769 M rézmarkolatot, bivalyszaru borítással és gomb
nélküli hárító vassal. Az 1807 M utászszablya (lásd. 5. kép) pengéje enyhén ívelt és
homorulat nélküli kialakítású, míg a fokán 395 mm hosszúságban fűrészfogazatú volt. A
penge hossza 598 mm, míg szélessége 38 mm, a szablya teljes hossza pedig 734 mm volt. A
markolatszerelékek sárgarézből készültek, a kengyel nélküli hárító vas S-alakú volt és ennek
jobb oldalára ujjtámaszt szereltek.
Az osztrák gyalogostiszteknél sokféle változatban létezett egy nagyobb menynyiségben
alkalmazott típus, amelyet később az 181l-es utasítás az osztrák gyalogság törzs- és
főtisztjeinek, a tüzér- és technikai csapatok tisztjeinek kötelezőként írt elő. Az osztrák 1811
M gyalogostiszti kard (lásd. 7. kép) inkább szúrásra, mint vágásra kiképzett fegyver volt, a
keskeny (27 mm széles) pengéje a csúcsa felé vékonyodott és hegye a középvonalban feküdtt.
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A pengéjének hossza 835 mm, míg a kard teljes hossza 1000 mm volt. A markolat
kagylószerű hárítólapja szimmetrikus és a keresztvas alatt helyezkedett el, míg a kereszt
vasból a markolatgombhoz vékony kengyel csatlakozott. A magyar gyalogostisztek számára
1811-ben két, más és más kivitelű szablyát rendszeresítettek, amelyek közül tetszés szerint
választhattak. Az 1811 M gyalogostiszti szablya (I. típus) pengéjének hossza 835 mm, míg
szélessége 30 mm, a szablya teljes hossza pedig 960 mm volt. A markolatának fémrésze - a
kengyel és a markolat kupak - sima, csupán vékony fonalakkal díszített volt. Az 1811 M
gyalogostiszti szablya (II. típus) pengéjének hossza 820 mm, míg szélessége 30 mm, a
szablya teljes hossza pedig 950 mm volt. A markolatának fémrészei rozettákkal és
hullámvonalakkal gazdagon díszítettek és a bőrhüvely szerelékei is ugyanilyenek voltak. A
markolat és a hüvely fémrészei aranyozottak voltak.
Ausztriában 1820-tól 1850-ig a Fischer cég (lásd. 12. kép) szállította a hadseregnek a
szablyákat, a sarkantyúkat, a kengyeleket és a vérteket. Ebben az időszakban sok figyelemre
méltó változtatást hajtottak végre a császári-királyi csapatok fegyverzetében és nagy érdeme
volt ebben Fischernek is.
1824-től ismét egységes gyalogsági (gránátos) szablyát rendszeresítettek (1824.
december 25. - Verordnung lit. E. Nr. 3634). A szablya pengéje 650-660 mm hosszú és 38-40
mm széles volt, mindkét oldalán homorulattal ellátott. Fischer 1828-ig a szablya hüvelyét
többször megváltoztatta, módosította, többek között a hüvely belső falapjait kicserélte kisebb
homlokdarabokra és a hüvelyt erősebb bőrből készítette fabetétek nélkül. A szablya
markolatformája 1824-1828 között az 1809 M-hoz hasonló maradt.
Az osztrák gyalogság törzs- és főtisztjeinek, valamint a tüzérség és technikai csapatok
tisztjeinek az utolsó, még 1827 júniusában előírt kardja a korábbi, 1811 M formáját tartotta
meg.
A gyalogság ,,Prima-plana" szablyáját 1803-tól oroszlánfej nélkül gyártották. A hüvely
fémrészei egyes rendfokozatoknál tűzben aranyozottak és e tekintetben átmenetet képeznek a
tiszti kardokhoz. A régebbi gyalogsági kardok felváltására 1836-ban (circ. Verordn. von 15.
Juli.1836. E. 2701 számú rendelettel) egységes szablyát kapott a hadsereg egész gyalogsága.
Az 1836 M gyalogsági szablya (lásd. 8. kép) pengéjének hossza 650 mm, míg szélessége 32
mm, a teljes hossza pedig 780 mm volt. A penge mindkét oldalán homorulattal volt ellátva. A
szablya markolatformája nem számított újdonságnak, más hadseregekben ezt már korábban
alkalmazták. A felül előrehajló S-alakú kengyel gyakorlati előnye alig-alig igazolható és
használatát is inkább a divatnak, mint a célszerűségnek köszönhette. A bőrhüvely maradt a
régi, némi méretváltozással.
A XIX. század első felében a legénységi szablya változásával egy időben a gyalogság
tisztjei részére is új mintákat vezettek be. Az 1837. évi szolgálati szabályzat még mindig
kétféle kardot írt elő, az osztrák gyalogság tisztjeinek egyenes formájút, míg az összes többi
tisztnek a szablyát. Az 1837 M gyalogostiszti kard (lásd. 9. kép) hárítólapja, a régebbi
egységes kagylószerű kiképzés helyett két ovális alakú részből állt, amelyek kissé felfelé
hajlottak. A keresztvas és a hárítólap összeért, megszűnt a kettő közötti, korábban meglevő
hídszerű nyílás. A kard egyenes pengéje és a bőrözött fahüvely nem módosult, a szerelékek
továbbra is sárgarézből készültek. A penge hossza 850 mm, míg szélessége 24 mm, a
markolatának hossza 150 mm és a kard teljes hossza pedig 1000 mm volt. A hüvelyen
hordpántkarikák nem voltak, mert a kardot nem csatlék tartotta, hanem ún. kardpapucs.
A magyar gyalogság tisztjeinek korábbi kardformáit az 1811. évi szabályozás rendezte. Az
1827. évi szolgálati szabályzat mindezt megerősítette azzal a kikötéssel, hogy az egyszerűbb
kivitelű I. típust - vasszerelékkel - a gránátos- és a vadásztisztek viseljék, a díszesebb,
aranyozott kivitelű II. típust pedig a magyar gyalogság és a határőralakulatok tisztjei. Az
1837. évi szolgálati szabályzat lényeges változásokat hozott, mindenekelőtt megszüntette a
markolat aranyozását. Az 1837 M gyalogostiszti szablya (lásd. 10. kép) keskeny pengéjének
ívmagassága az előírás szerint 60-90 mm volt, a gyakorlatban azonban ezt nem tartották be. A
szablyák között a legkülönfélébb változatok adódtak, nem volt ritka a 130 mm-es
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ívmagasságú sem. Általában a szablya pengéjének hossza 845 mm, míg szélessége 28 mm, a
penge ívmagassága 55 mm, a markolat hossza 120 mm és a szablya teljes hossza pedig 920
mm volt. A tiszti szablyák pengéin sokszor volt látható díszítés és felirat, ami legtöbbször az
1848. március 13-15-i bécsi forradalom emlékére utalt. A szablya markolata - az osztrák
hadsereg történetében először - hasonló lett a legénységéhez, egyszerű, S-formájú
vaskengyele teljesen sima volt, a hárítóvas aljához kétoldalt félkör alakú lapok (rögzítő
tarajok) illeszkedtek. A markolatkengyel és a hárítóvas találkozása derékszögű és sarkos volt,
később ezt betéttel erősítették meg. A markolatkupak nyúlványát markolatkarika erősítette a
fogantyúhoz. A szablya hüvelye a jellegzetes hordpántok miatt érdemel figyelmet, mivel ezek
kör alakúak és félgömbszerűen domborítottak voltak.Számtalan kivitelben került ki a
mesterek kezei közül. E szablyákon sok esetben megfigyelhető az egyéni ízlés és divat,
amelyeknek e fegyvereken szabad teret engedtek. Az osztrák hadseregben az 1848-1849-es
forradalmat és szabadságharcot megelőzően az 1837 M gyalogostiszti szablya volt az utolsó
rendszeresített gyalogsági kard, a vezénylet eszköze volt a tiszteknél. A szabadságharc
kezdetén a magyar honvédség átvette a szablyát, a honvédek ezzel a fegyverrel küzdöttek a
márciusi forradalom vívmányainak megtartásáért. Az S-kengyeles szablya a népszerűsége
révén a szabadságharc jelképévé és nemzeti fegyverré vált.
Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcban az egyetemi ifjúságnak egy jellegzetes
fegyvere, a márciusi forradalom jelképe az ún. jurátusszablya (lásd. 11. kép) volt, amelyet a
tisztek egy rész is hordott, annak ellenére, hogy ez sohasem volt rendszeresített katonai
fegyver. A szablyapengéje erősen ívelt volt, két oldalán 670 mm-es széles „vércsatornás”
homorulat húzódott, a csúcsba futó egyélű pengéjea csúcsnál elvékonyodó (alsó harmada 160
mm hosszúságában) kétélű fokkal (fokéles) volt kialakítva. A penge szélessége 27 mm, míg
hossza 826 mm, az S-alakú keresztvas hossza 120 mm és a szablya teljes mérete pedig 965
mm volt, az S-alakú keresztvasának közepét sima felületű rombusz foglalta el. A
jurátusszablya markolata tömör acél, a vas markolatát ún. hagymafejes markolatgomb zárta, a
hárítóvasa egyik oldalt lefelé, míg a másikon felfelé hajlott volt. Az acél szablyahüvely az
1837 M gyalogostiszti szablyához hasonlóan két domborított hordpánttal és két hordkarikával
felszerelt, valamint csúsztatóvassal, szájkarikával ellátott. Az legtöbb 1848-as
honvédtábornoknak a rendszeresített kardja mellett volt egy jurátusszablyája is.
A Fischer cég az 1840-es évek végén befejezte a fegyvergyártást és átvette a szerepét a
Jung, illetve Jurmann cég és még pár apró manufaktúra.
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