Lovassági szablyák a XVIII-XIX. században
A XVII. század nagy katona tömegeivel vívott hosszú háborúi és az ott szerzett
tapasztalatok gyökeres módosításokat hoztak vagy érleltek meg az európai hadügy egészében.
A fegyvertörténet szempontjából mindenekelőtt a fegyvernemek további fejlődése, a
csapatnemek kialakulása és - a század végétől - az állandó hadseregek létrehozása az a két
tényező, amely a fegyverek egyre több fajtáját hozta létre, majd a XVIII. század folyamán
elvezetett ezek egységesítéséhez, szabványosításához.
A szabványosítás azt jelenti, hogy a fegyver központi előírás, rendelet alapján készül, ami
meghatározza méreteit, tömegét, formáját, anyagát, s használatát is központilag rendelik el,
ezért rendszeresített vagy szabvány (”M” - modell) fegyvereknek nevezzük őket. Nevük
tartalmazza a nemzetiséget, a rendszeresítés évszámát, amivel vagy maga a rendelet, vagy
utólag a feldolgozó, rendszerező fegyvertudomány látja el.
Európa nagyobb hadseregeiben az 1710-es évek táján befejeződik az állandó hadseregek
felállítása. Ebből szinte törvényszerűen következik, 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. Magyarországon a szabványosítás első
intézkedését 1722-ben adták ki, amelyben meghatározták a penge hosszát, azaz azt, hogy „a
penge a katona köldökéig érjen, és a ló nyergéből a földön fekvő ellenség, minden különösebb
lovas mutatvány nélkül, elérhető legyen”. A kardmarkolat alakjára és formájára a
szabványosítás szempontjából kevés gondot fordítottak, ki-ki saját ízlése szerint alakította, s
ebben a tekintetben az adott hosszúság szabadon érvényesült. Nem szabályozták a penge
külső formáját sem (lásd. Fringia, mint huszárszablya). Az egységesítésre törekvés második
periódusa 1748-1769 közé esik, amikor szabályozzák a kardpengék beszerzését, azaz
elrendelik 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 felgyorsul. Az újra felfegyverzés során
minden fegyver- és csapatnemnek egymástól eltérő, a legapróbb részletekig előírt mintájú
kardokat rendszeresítettek.
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 lovasság csapatnemei - vértesek,
dragonyosok, huszárok - lényegében két fajtára oszthatók: a nehéz- és könnyűlovasságra.
Kardtípusaikat is ennek alapján nevezzük nehéz- vagy könnyűlovassági kardoknak.
A nehézlovasság fegyvere egy viszonylag súlyos, széles pengéjű, szablyaelemeket is
tartalmazó kardfajta, a pallos. Pengéje egyenes és egyélű, ritkán kétélű. Markolata kosaras
vagy kengyeles, egyoldalas, vagyis szablyamarkolat. Sújtó vágásra és szúrásra egyaránt
alkalmas, nehézkes - lassú mozgású kardfajta. Az osztrák hadseregben az első,
szabványosított lovassági pallost 1769-ben rendszeresítették. Gyakorlati hasznosságát
bizonyítja az a tény, hogy 1807-ben az angol lovasság is - apróbb módosításokkal rendszeresítette.
Az 1769 M nehézlovassági altiszti pallos (lásd. 1. kép) pengéjének hossza 830 mm, míg a
szélessége 35 mm, a teljes hossza pedig 975 mm volt, az egyélű pengéje mindkét oldalán
szélesen húzódott a homorulat. A főleg vágásra szolgáló penge hegye a fok meghosszabbított
vonalába esett. A markolat kengyele sárgarézből készült, a lapos hárítólapján 4-4 furat volt
található, mely hárítólap derékszögű töréssel ment át a keskeny markolat kengyelbe, míg a
hárítólap tövéhez nagyméretű tüskék csatlakoztak. A markolatkupak teteje oroszlánfej alakú
volt és a penge mindkét oldalán az osztrák kétfejű sas bevésett, nagyméretű alakja volt
látható. A 1769 M nehézlovassági altiszti pallos hüvelye 1775-ig bőrrel bevont fából készült,
a széles hüvelynyílású pánt, a középső pánt és a csúsztató pánt csaknem az egész felületét
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betakarta. A kardot a derékövön nem csatlékok tartották, hanem külön kardtáskában viselték.
1775-től a fahüvelyt - bőr helyett - vékony vaslemez borította, külön szájkarikával. 1775-ben
a legénységnél is rendszeresítették a pallost.
Az 1769/75 M nehézlovassági pallos külalakra hasonlított az 1769 M altiszti palloshoz,
azonban markolatszerelékei sárgaréz helyett vasból készültek. A markolatkupak teteje
félgömbölyű volt, a hárítólapig leérő nyúlványát pedig a markolatkupak lapjain áthaladó
szegecs erősítette a fogantyú fájához, míg a hárítólap tövéhez nagyméretű tüskék
csatlakoztak. A pengébe az osztrák kétfejű sast 1771-től belegravírozták, míg 1773-tól
belevésték az ezredszámot is. 1769/75 M nehézlovassági pallos pengéjének hossza 810 mm,
míg a szélessége 35 mm, a teljes hossza pedig 973 mm volt.
1798-ban az osztrák vértesek és dragonyosok újabb pallost kaptak, az 1798 M vértes
altiszti pallos markolata hasonló volt az 1769/75 M palloséhoz, azonban a kosár és a kengyel
vékonyabb lemezből készült. A kosár két oldalán 3-3 kör alakú áttöret volt látható, míg a
nyitott, lehajló végén a két hosszúkás, egyforma áttöret a kardbojt befűzésére szolgált. A
pengéjének hossza 860 mm, míg a szélessége 33 mm volt, az egyélű pengéje mindkét oldalán
szélesen húzódó homorulat majdnem a penge csúcsáig ért. A penge jobb oldalára az osztrák
kétfejű sas koronája alá az F. II. (II. Ferenc, 1768-1835.: II. Ferenc 1792-1806 között német
császár, majd 1806-tól osztrák császár I. Ferencként) monogramot is belevésték. A csatlék
felerősítésére szolgáló karikákat nem pántokra szerelték, hanem a hüvely oldalába csavarták.
Az 1798 M könnyű dragonyospallos markolata újszerű, két kengyellel szerelték fel. Ha a
pallost nem használták, a két kengyel takarta egymást, és így a markolat lapos maradt. A
harchoz a külső kengyelt derékszögben kifordították és ebben a helyzetben egy rugós
szerkezet rögzítette. A kifordított kengyellel a markolat kosarat alkotott, ily módon a kézfejet
jobban védte.
A pengéjének hossza 830 mm, míg a szélessége 32 mm volt, az egyélű pengéje mindkét
oldalán szélesen húzódó homorulat a fokél kezdetéig futott. A hüvelye fabetétes volt és bőrrel
borított, míg a szerelékei vasból készültek. A csatlékkarikákat (hüvelykarikákat) nem
pántokkal erősítették a hüvelyhez, hanem az oldalába csavarták és a hüvelyt taréj alakú
koptatóval látták el.
A dragonyos legénységi palloshoz hasonló az 1798 M dragonyostiszti pallos, amelynek
markolata és hüvelyszerelékei sárgarézből készültek. A pengéjének hossza 820 mm, míg a
szélessége 30 mm volt. A tiszti pallosok között előfordultak három kengyellel szerelt
példányok is, ahol az egyik kengyel jobbra, a másik balra fordítható, ezáltal a markolatkosár
kialakítása teljesebb volt, mint két kengyel esetén.
A vérteseknek is volt a XVIII. és XIX. század fordulóján egy elforgatható kengyelű
pallosa, melynek pengéje az 1798 M-val azonos volt, szintén F. II. monogramos vésetű és a
penge fokán a készítő neve ”Fischer” volt olvasható. A pengéjének hossza 863 mm, míg a
szélessége 33 mm volt. Kosarán szimmetrikusan 3-3 téglalap alakú kivágat, míg lehajló
részének felső felén - 4-4 középpontból - sugarasan kifelé hajló vágat volt látható. A
kihajtható kengyelt a markolatkupak előtt és a kosár külső felének markolathoz közel eső
részén szegecselték. A hüvely is eltért az 1798 M-tól, ugyanis itt a hüvelykarikákat már a
pántokra erősítették (lásd. 2. kép).
A nehézlovasság 1798 M kardjai nem voltak hosszú életűek, 1803-ban a nehézlovasságot
ismét egységes pallossal szerelték fel, az új fegyver továbbfejlesztése volt az 1775 M
típusnak.
Az osztrák 1803 M nehézlovassági pallos (lásd. 3. kép) hárítólapjára szintén 4-4 furatot
és egy hosszanti áttöretet vágtak a markolatszíj részére. Markolattüskéi nem voltak, míg a
pengéje egyenes, egyélű volt és mindkét oldalán a fedél kezdetéig homorulat húzódott. A
pengéjének hossza 870 mm, míg a szélessége 77 mm, a pallos teljes hossza pedig 1020 mm
volt. A pallos hüvelyére kardcsatléknak két tartópántot szereltek és a végét koptatóval is
ellátták.
A nehézlovassági altiszti pallos a XIX. század elején a legénységitől csak részletekben
tért el, a markolatkupakot markolatgyűrű helyettesítette (lásd. 4. kép). A kosarára a két
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oldalán szimmetrikusan 3-3 kör alakú nyílást vágtak, míg a kosár lehajló részein a két
hosszúkás áttöret a kardbojt befűzésére szolgált és a kosár két oldala enyhén felfelé hajlott. A
pengéjének hossza 830 mm, míg a szélessége 34 mm, a pallos teljes hossza pedig 960 mm
volt és az pengéje mindkét oldalán szélesen húzódó homorulat a fokél kezdetéig futott. A
pallos hüvelyén a hüvelykarikákat tartópántokra erősítették és a végét ellátták koptatóval is.
A legénységi palloson 1808-ban ismét kisebb változtatás történt. A pallos
markolatkengyele laposabb lett és a furatok száma 3-3-ra csökkent, míg a markolatlapokat
eltávolították és helyettük gyűrűket alkalmaztak.
Az osztrák hadseregben viszonylag későn szabályozták a nehézlovasság tisztjeinek kardját.
Az első szabvány pallos csak 1811-ben jelent meg, amely hasonló volt az altisztekéhez, de
pengéje azonban keskenyebb és a markolatkengyel hárítólapja pedig kagylószerűen hajolt fel.
A hordkarikák fülét pedig a hüvely oldalára forrasztották.
Ausztriában 1820-tól 1850-ig a Fischer cég 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 van
ebben Fischernek is.
Az osztrák nehézlovasság pallosát utoljára 1824-1825-ben módosították, amikor a
vaslemezzel borított fahüvely helyett teljes egészében vaslemezhüvelyt alkalmaztak. A
különálló szájkarika keskenyebb, az egész hüvely mérete pedig kisebb lett, valamint a két
hordkarika mozgatható volt rajta. A penge zörgésének csökkentésére a hüvelybe fa
betétlemezt helyeztek. Az 1824 M lovassági pallos (lásd. 5. kép) csak kosarában tért el
elődjétől, amely most már nem volt szimmetrikus és a külső oldala kagylószerűen felhajlott.
A szablya alakja hasonló volt az 1811-ben már rendszeresítettekhez, a markolat széles hárító
lapján a külső oldalán négy, míg belső oldalán két kör alakú kivágat volt. A pengéjének
hossza 850 mm, míg a szélessége 33 mm, a pallos teljes hossza pedig 1010 mm volt. Eltérő a
markolat alakja, amely ellentétben a korábbitól, legömbölyített kiképzésű volt. Az osztrák
lovasság tisztjeinek pallosát az 1827. évi, majd az 1837. évi szolgálati szabályzat írta le. A
pallos ezen típusát az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcban a magyar honvédség
nagy tömegben használta.
A huszártiszti szablyák alakját és méreteit a szabályozások nem érintették, ezért azok igen
változatosak voltak. A könnyűlovasság tisztjei továbbra is tetszés szerinti - többnyire
aranyozott, díszes külsejű - szablyát viseltek (lásd. Fringia, mint huszárszablya), de a XIX.
század elején egyre gyakoribb az aranyozás nélküli, vasszerelésű szablya. 1808-ban ismét
változtattak az 1803 M huszárszablyán 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.
A könnyűlovasság szablyáin ugyancsak 1824-ben történtek változtatások, ekkor a penge
ismét keskenyebb lett, az addigi hüvelyt vashüvelyre cserélték át. Ezt a típust még évekig
gyártották, így a szabadságharc idején a huszárok és az utászok főleg ezzel voltak
felfegyverezve. Az 1824 M huszár- és ulánusszablya (lásd. 6. kép) egyélű, ívelt pengéjének
hossza 845 mm, míg a szélessége 32 mm, a szablya teljes hossza pedig 990 mm volt és a két
oldalán a pengetőtől 700 mm hosszú, 20 mm széles homorulat indult ki. A markolatkupak
tetejére ovális alakú, domború zárólapot helyeztek. A markolatkupak felső részétől 22 mm
széles, lapos kengyel indult ki, amely keskenyedve, ívelten lehajlott és keskenyedő, egyenes
szárral nyúlt le a hárító vasig és ahhoz derékszögben csatlakozott. A hárítóvas keskeny, lapos
és egyenes kialakítású volt, amely a penge körül kissé kiszélesedett, a végén lefelé
kunkorodott és hengerszerű végződésű volt. Ezen a részén két hosszúkás, téglalap alakú
nyílást vágtak a kardbojt számára. A hüvely felső végére lapos szájkarikát szereltek, amely a
szélein domború és peremes volt. A hüvelyen két keskeny, domború hordpánt látható, míg az
alsó részére keskeny, taréjszerű koptatót tettek.
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
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meg. 1827-ben a könnyűlovasság törzs- és főtisztjei új szablyát kaptak. Az 1827 M huszár
törzs- és főtiszti szablya (lásd. 7. kép) oldalt kihajtható, kétkengyeles markolattal
rendelkezett. A XIX. század elején a kézfej fokozott védelmének kérdése a
könnyűlovasságnál is napirenden volt és valószínű ezért alkalmazták a nehézlovasságnál
1798-ban már átmenetileg bevezetett, változtatható szerkezetű markolatot. Újszerű lett a
szablya kengyele, az 1798 M-nál tágabb, de továbbá a kengyel és a hárítólap átmeneténél
legömbölyített formájú lett. A pengéje mérsékelten ívelt, hossza 846 mm, míg a szélessége 30
mm volt, valamint a penge mindkét oldalán húzódó homorulat futott, a gyakorlatban azonban
néha eltértek ettől. A hüvely teljesen sima, míg a hordkarikákat ráforrasztották, melyek
egymástól való távolsága 220 mm volt. A rendszeresített szablyák mellett a könnyűlovasság
tisztjei (lásd. 8. kép) más formájúakat is viseltek. Előfordultak a nehézlovasság pallosainál
található, kissé öblös markolatkengyellel szerelt különböző változatok, széles, 6 furatú, vagy
furat nélküli hárítólappal, sőt egészen keskeny változattal is szereltek.
Az 1830-as évek végén az osztrák katonai vezetők újabb típusú szablya bevezetésével
foglalkoztak a huszártisztek részére, az 1837 M gyalogostiszti szablya rendszeresítésekor
merült fel a lovassági szablyánál is a hasonló formájú markolat alkalmazása, melyet az 1838
M huszártiszti szablya (lásd. 9. kép) bevezetésével valósítottak meg. A pengéjének hossza
830 mm, míg a szélessége 27 mm és a szablya teljes hossza pedig 960 mm volt. A szablya
S-alakú kengyele szabványos, azonban a hárítóvasára egy 90 mm széles és 110 mm hosszú
hárítólapot szereltek, amelynek oldalai enyhén a markolat felé hajlottak, míg az eleje a
keresztvassal együtt lefelé hajlott.
Az 1840. évi öltözeti szabályzat a császári-királyi hadsereg lovassága számára
rendszeresített legénységi szablya pontos kialakítását határozta meg, mely szerint az összes
vas alkotórész tisztára csiszolt és fényezett volt. A markolat a német lovassági palloséhoz
hasonló volt. A kardkosár lapos, a hátoldala valamelyest lehajlított volt, míg középen a
védőlemez mellett két 1 coll hosszú lyuk volt a markolatszíj átvezetésére, valamint a 126 mm
hosszú keresztvas hátul a penge irányába egy kicsi gombformára volt lehajlítva. A hüvelyt
erős vaslemezből, pontosan a szablya görbülete szerint készítették, befelé a comb oldalnál
vörösrézzel jól összeforrasztották úgy, hogy nem szabadott palásan törhetőnek lennie. Két
hosszú vékony falemez bélelte, melyek nem voltak beragasztva, hanem a nyílásba mélyen
betolt hüvely-szájkarika tartotta meg ezeket. A hüvely hordkarikáit mozgatható módon
erősítették rá a két pántra, amelyek a nyílástól hátrafelé 78-312 mm messze voltak a hüvelyre
forrasztva. A markolatnak és a hüvelynek tisztára csiszoltnak kellett lennie.
A kézfejet nem kielégítően védő S kengyel helyett végül is 1845-ben az összes lovasságnál
egységes mintájú zárt kosár került a szablyára. Az 1845 M lovassági szablya (lásd. 10. kép)
pengéje ívelt, melynek mindkét oldalán 660 mm hosszúságban homorulat húzódott. A penge
hossza 920 mm, míg a fokél hossza 250 mm, a szablya teljes hossza pedig 1050 mm volt. A
markolatkosara egy darabból sajtolt, a könnyítés végett két helyen átfúrt volt, míg felső felén
a markolatszíj részére hosszúkás áttöretet vágtak. A markolatkupakot szegecs erősítette a
markolathoz, a markolatfát borjúbőrrel vonták be. A kosár alsó felületére és a hüvely
szájnyílására rendszerint a mester nevét és a készítés évét ütötték be (pl. Jurman, 1847). A
hüvelyen két hordpánt található, amelyek egymástól való távolsága 175 mm volt.
A lovasság összes kardjait szabványosító 1845. évi rendelet a lovastiszteket egységes
fegyver viselésére kötelezte. E szablya alakja megegyezett a legénységével, míg a
kosármarkolat áttörései azonban díszesek voltak és a kengyel felső felében a kardbojt részére
a hosszúkás áttöret ugyancsak megtalálható volt. A penge és a hüvely csak méreteiben tért el
a legénységétől. A tiszti szablyáknál az előírások inkább csak a markolat formájára
vonatkoztak. Annak ellenére, hogy a szolgálati szabályzat pontosan előírta a fegyver egyes
méreteit, a gyakorlatban igen sok kivétel volt található. A tisztek önkényesen, az éppen nekik
tetsző pengét szereltették a nagyjából előírásos formájú markolathoz. Ezekből is látszik, hogy
az 1845 M lovassági szablya még kiforratlan állapotot tükröz.

4.

Mint ismeretes, a lovassági szablyák szabványosítására már 1845-ben történt
próbálkozás, azonban a végleges intézkedésre csak 1850-ben került sor, amikor a lovasság
minden csapatneme számára - kétféle méretben - azonos típust rendszeresítettek. A
nehézlovassági szablya pengéje néhány cm-rel hosszabb és valamivel szélesebb lett, mint a
könnyűlovasságé.
1.) A nehézlovasság részére elsőként rendszeresített 1769 M nehézlovassági altiszti pallos:

2.) Simonyi József ezredes kihajtható kengyelű szablyája:

3.) Osztrák 1803 M nehézlovassági pallos:

4.) Nehézlovassági altiszti pallos markolata a XIX. sz. elejéről:

5.

5.) 1824 M lovassági pallos:

6.) 1824 M huszár- és ulánusszablya:

6.

7.) 1827 M huszár törzs- és főtiszti szablya:

7.

8.) Pöltenberg Ernő tábornok szablyája:

9.) 1838 M huszártiszti szablya:

8.

10.) 1845 M lovassági szablya:

Lázár Vilmos ezredes szablyája

9.

Összeállította: Farkas Tibor hő. tüzér hadnagy
Felhasznált Irodalom:
Lugosi József - Temesváry Ferenc: Kardok
Lugosi József: A kardfélék Magyarországon - A szabványosítás kezdetétől napjainkig
Dr. Kalmár János: Régi magyar fegyverek
Nádasdy Ferenc Múzeum: Huszártörténeti műtárgy gyűjtemény
Hadtörténeti Múzeum: Huszártörténeti műtárgy gyűjtemény

10.

