
 
 
 
 
 
 
 
 

Az Oakeshott-rendszer 
 

 
 

Összeállította 

Berkes Zoltán 



Előszó 
 
Az itt következő rendszer kísérletet tesz arra, hogy összefoglalja Oakeshott kardpenge 

rendszerét. Ewart Oakeshott minden valószínűség szerint az egyik legismertebb és 
legkiválóbb kutatója a kardoknak, és amit a kardokkal kapcsolatos tudásunkhoz hozzátett az 
felbecsülhetetlen. Azért, hogy kutatását megkönnyítse a kardokat különböző típusokra 
osztotta fel. Más tipológiákkal ellentétben, mint amilyen Petersen viking kardokkal 
kapcsolatos rendszere, ami csak a kardok markolat formájára összpontosít, Oakeshott 
rendszere a pengére és annak funkciójára teszi a hangsúlyt. Az ő rendszere sokkal könnyebbé 
teszi a kardok időrendbe helyezését, sőt a markolatgombokkal, illetve a keresztvasakkal 
kapcsolatos rendszerével párosítva a kardok kora viszonylag jól behatárolható. A tipológia 
korántsem tökéletes vagy teljes, ez az amit elsősorban figyelembe kell vennünk Oakeshott 
tipológiájával kapcsolatban, habár az egyik legjobb rendszer ahhoz, hogy megértsük hogyan 
fejlődtek a középkori kardok.  



Típus X 
 

 A viking korszak legtöbb kardja ebbe a csoportba tartozik. A csoport jelölése, az „X”, 
egy híres kutató Dr. Jan Petersen munkássága alapján. E csoport tagjai nagy változatosságot 
mutatnak mind a keresztvas, mind a markolatgomb terén. E kardok egészen a XII. századig 
készültek nagy számban, de sokan azt állítják, hogy egészen a XVIII. századig. E feltevés 
nagy eséllyel nem helytálló, hiszen a későbbi évek leletei nagy eséllyel ugyancsak XII. 
századi gyártmányok. 
 

 
 
 
 
 



Típus: X    Típus: X    Típus: X 
Keresztvas: Túl korai  Keresztvas: 1   Keresztvas: 5 
Markolatgomb: C   Markolatgomb: A   Markolatgomb: H 
Penge-hossz: 73,7 cm  Penge-hossz: 86,5 cm  Penge-hossz: 58,5 cm 
Dátum: kb. 900-950.  Dátum: kb. 1100.   Dátum: kb. 1250. 
 

 



Típus Xa 
 

 E típus ismertetőjele a hosszú, keskeny vércsatorna (X-esnél szűkebb, XI-esnél viszont 
nem), a típusok megkülönböztetése így értelmetlennek tűnhet, de mégis van különbség. A 
differencia a formában és a vércsatornában található írásban rejlik. Több említésre méltó 
különbség nincs is a két típus között, mindkettőt nagyjából a XI. században használhatták. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Típus: Xa    Típus: Xa    Típus: Xa 
Keresztvas: 2   Keresztvas: 1   Keresztvas: 1 
Markolatgomb: J   Markolatgomb: G   Markolatgomb: B-1. 
Penge-hossz: 85,7 cm  Penge-hossz: 85 cm  Penge-hossz: 81,2 cm 
Dátum: kb. 1100-1300.  Dátum: kb. 1100.   Dátum: kb. 1100-1150. 

    



Típus XI-XIa 
 

 A típus jellemzője, a hosszú keskeny penge (keresztvashoz hasonlítva), nagyon szűk 
vércsatornával, ami majdnem végigfut egészen a hegyig, hegyes, illetve előfordul lekerekített 
vég is. Az altípus annyiban különbözik a szülőosztálytól, hogy pengéje szélesebb viszont 
vércsatornája megmarad keskenynek. A keresztvas formája és a markolatgomb típusa alapján 
elmondható, hogy ezeket, a kardokat 1100. és 1175. környékén használhatták. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Típus: XI    Típus: XI    Típus: XIa 
Keresztvas: 1   Keresztvas: 1   Keresztvas: 1 
Markolatgomb: B   Markolatgomb: A   Markolatgomb: E 
Penge-hossz: 86,4 cm  Penge-hossz: 92,7 cm  Penge-hossz: 73,8 cm 
Dátum: kb. 1050-1125.  Dátum: kb. 900-950.  Dátum: kb. 1100-1125. 

     



Típus XII-XIIa 
 

 E kardtípus a legnehezebben besorolható, hiszen tagjai majdnem megtalálhatóak a X-
es vagy a XVI-os típusokban. Két kritérium szerint lett a XII-es elválasztva a többitől: 

1. pengéje kúpos és elkeskenyedő és hegyes hegyben végződik 
2. a vércsatorna nem ér tovább a penge kétharmadnál 
Eme kritériumok mellett egyszerű meghatározni ez osztály tagjait, de itt is akadnak 

kivételek. Kardok melyeknél a vércsatorna háromnegyedig tart, vagy a kúpos pengeforma 
nem szembetűnő vagy lekerekített a hegy. Tipikus példa arra, hogy amennyi kard annyi fajta, 
de a közös vonásokat mégis meg lehet bennük találni. 
 Törvény a tipológiára, hogy a típusról nem lehet következtetni az időszakra, maximum 
a keresztvas-markolatgomb kombinációkból lehet közelíteni ezt. Az is igaz, hogy legtöbb 
típus a teljes kort körülöleli, viszont vannak olyan kardok, melyek csak néhány száz évet 
foglalnak magukba. 
 Ennek az osztálynak van egy alosztálya is, melynek sajátosságai: hosszú, akár két 
kézzel is fogható markolat, XII-esnél hosszabb és keskenyebb penge, hegyes hegy, a 
vércsatorna kétharmados vagy háromnegyedes. Ez a fajta kard mind vágásra, ütésre és 
szúrásra egyaránt alkalmas lehet. 
 

 
 



Típus: XIIa    Típus: XIIa    Típus: XIIa 
Keresztvas: 1   Keresztvas: 1   Keresztvas: 1 
Markolatgomb: 1   Markolatgomb: I-1.  Markolatgomb: K 
Penge-hossz: 88.9 cm  Penge-hossz: 110 cm  Penge-hossz: 90 cm 
Dátum: kb. 1300-1350.  Dátum: kb. 1250-1350.  Dátum: kb. 1350-1400. 

     



Típus XIII-XIIIb 
 

 E kardtípus jellegzetessége, hogy pengéjének éle a keresztvastól majdnem a 
lekerekített hegyig párhuzamosan fut, markolata kicsit hosszabb a szokásosnál, a vércsatorna 
kb. kétharmados. Ennek az osztálynak az alcsoportja a XIIIa, amiknek az elnevezése számos: 
Grete War Sword, Grete Swords, Swerdes of Werre, Grans Espées d'Allemagne, 
Schlachtschwerte, Espées du Guerre, de mindegyik név nagyjából két tulajdonságot említ 
meg, ezek a nagy és a csata. Pengéje 81,2 és 101, 7 cm között mozog, markolata 15 és 25,5 
cm között. Jellemző markolatgombok: I-K, a keresztvas 2-es. 
 Ez a típus leginkább angol, spanyol és német földön található, Franciaországban túl 
kevés lovagi sírt találtak, hogy következtetni tudjanak belőle. Az iratokon és kódexekben 
eme típust „nagy német kardoknak” nevezik, ami elég bizonyíték arra, hogy e típus hazája 
valószínűleg Németország. A XIIIa típus darabjai nagyobbak az átlaghoz képest, lehetnek 
akár kétkezes kardok is. 
 Ezek a kardok kb. 1250-1370. között lehettek elterjedtek, de ismertek a XII. századból 
előkerült darabok is. 
 A XIIIb típus az eredetitől csak a markolat hosszában különbözik. 

 

 
 
 
 
 
 



Típus: XIII    Típus: XIIIa    Típus: XIIIa 
Keresztvas: 2   Keresztvas: 2   Keresztvas: 2 
Markolatgomb: J   Markolatgomb: I   Markolatgomb: T 
Penge-hossz: 78,7 cm  Penge-hossz: 83,8 cm  Penge-hossz: 92,7 cm 
Dátum: kb. 1200-1300.  Dátum: kb. 1300-1350.  Dátum: kb. 1480-1510. 
 

       



Típus: XIIIa    Típus: XIIIa    Típus: XIIIa 
Keresztvas: 2   Keresztvas: 1   Keresztvas: 2 
Markolatgomb: K   Markolatgomb: I-1.  Markolatgomb: J 
Penge-hossz: 92,1 cm  Penge-hossz: 88,9 cm  Penge-hossz: 86,4 cm 
Dátum: kb. 1270-1330.  Dátum: kb. 1100-1350.  Dátum: kb. 1250-1300. 
 

 



Típus: XIIIa    Típus: XIIIb    Típus: XIIIb 
Keresztvas: 2   Keresztvas: -   Keresztvas: 5 
Markolatgomb: J   Markolatgomb: I   Markolatgomb: K 
Penge-hossz: 100,4 cm  Penge-hossz: 77,5 cm  Penge-hossz: 87,6 cm 
Dátum: kb. 1300-1350.  Dátum: kb. 1250-1280.  Dátum: kb. 1350-1360. 

     



Típus XIV 
 

 E típus sok műalkotáson feltűnik, kb. 1275-1340. között terjedt el. E típus markolata 
rövid, pengéje szintén, viszont széles és hegyes hegyben végződik (a penge a keresztvastól a 
hegyig gyorsan vékonyodik), illetve keresztvasa széles, enyhén ívelt, markolatgombja 
általában K típusú. 
 A leletek méretei szabadon változnak, így kimondottan előírt méretek nincsenek. 

 

 



Típus: XIV    Típus: XIV    Típus: XIV 
Keresztvas: 7   Keresztvas: -   Keresztvas: 4 
Markolatgomb: J-1.  Markolatgomb: -   Markolatgomb: W 
Penge-hossz: 81.3 cm  Penge-hossz: 68,6 cm  Penge-hossz: 81,9 cm 
Dátum: kb. 1325-1350.  Dátum: kb. 1250-1280.  Dátum: kb. 1275-1325. 

    
 



Típus XV-XVa 
 

 E típus nagyon hasonlít alakra a XIV-esre, de a XV-ös kard funkciója teljesen más, 
mint az előbb említetté. Azt akkor használták, amikor a páncél még csak lánc volt, esetleg itt-
ott bőr vagy lemez kiegészítéssel, funkciója sújtás és vágás volt, de ezé a szúrás, a páncélon 
való áthatolás, a lyukak keresése. Egyértelmű hogy ez a típus akkor jelent meg, amikor a 
csatatéren megjelentek az első lemezpáncélok. Pengéje nagyon kemény, majdnem 
rugalmatlan, keresztmetszete lapított gyémánt. 
 Pengéje középhosszú, folytonosan keskenyedő, nagyon hegyes végben végződő, 
markolata elég helyett adott két kéznek is. 
 E kard leginkább XIII-XV. században volt megtalálható, de a pengeforma egészen a 
XIX. századig fennmaradt. 
 Ezt a típust szokás másfélkezes kardnak is nevezni. 
 

 
 
 
 
 
 



Típus: XV    Típus: XVa    Típus: XVa 
Keresztvas: 10   Keresztvas: 8   Keresztvas: 8 
Markolatgomb: G-1.  Markolatgomb: K   Markolatgomb: - 
Penge-hossz: 68,5 cm  Penge-hossz: 73,7 cm  Penge-hossz: 86,2 cm 
Dátum: kb. 1470-1500.  Dátum: kb. 1400-1450.  Dátum: kb. 1370. 
 

   
 



Típus: XVa    Típus: XVa    Típus: XVa 
Keresztvas: 11   Keresztvas: 11   Keresztvas: 11 
Markolatgomb: T-5.  Markolatgomb: V   Markolatgomb: V-2. 
Penge-hossz: 94 cm  Penge-hossz: 86,4 cm  Penge-hossz: 83,9 cm 
Dátum: kb. 1420-1460.  Dátum: kb. 1420-1460.  Dátum: kb. 1420-1460. 

 



Típus XVI-XVIa 
 

 Elképzelhető, hogy ennek a típusnak kialakulása válasz volt az 1300-1350. környékén 
feltűnő lemezpáncélokra. Elég széles és lapos, ahhoz hogy nagyon jó vágóerőt biztosítson, de 
a penge vége lapos gyémánt keresztmetszetű, így ideális szúróerőt biztosítva. Markolata 
általában ideális a két kézzel való forgatáshoz. 
 Az első ilyen kardok olaszországi (Saint Gimignano) festményeken jelentek meg a 
XIV. század körül. A festményeken általában hüvelyben láthatóak. Legrégebbi utalás erre a 
fajtára egy szobron található, mely Szent Péter ábrázolja az olaszországi Exeter 
katedrálisban. A szobor kb. 1328-ban készült. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Típus: XVI     Típus: XVIa   Típus: XVIa 
Keresztvas: 2    Keresztvas: 6  Keresztvas: 6  
Markolatgomb: J    Markolatgomb: K   Markolatgomb: K 
Penge-hossz: 81,2 cm   Penge-hossz: 91,1 cm Penge-hossz: 83,9 cm 
Dátum: kb. 1300-1325.   Dátum: kb. 1300-1325. Dátum: kb. 1300-1325. 

     



Típus XVII 
 

 Ezzel a típussal elérkeztünk a teljes lemezvértek korszakába, igaz teljes vagy homogén 
páncélok elég ritkán bukkantak fel, legtöbbször lánc, bőr és lemez kombinációit használták. 
A kardok mindig a páncélokhoz igazodtak, azok alakították ki a különféle típusokat. 
 E típus sajátosságai: két kézzel fogható markolat, hosszú, kemény penge, mely 
hatszögletes keresztmetszettel indul, vércsatornája nem mély, a penge maga szilárd, kemény 
és szívós. 
 Ebből a típusból sok darab került napvilágra, a típuson belül is elég nagy a 
változatosság. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Típus: XVII    Típus: XVII    Típus: XVII 
Keresztvas: 1   Keresztvas: -   Keresztvas: 2 
Markolatgomb: T.2  Markolatgomb: T.2  Markolatgomb: H.2 
Penge-hossz: 82 cm  Penge-hossz: 83,8 cm  Penge-hossz: 92,7 cm 
Dátum: kb. 1370-1400.  Dátum: kb. 1375-1400.  Dátum: kb. 1380-1420. 
 

     



 
Típus XVIII-XVIIIa 

 
 Ennek a kardnak a szerkezete visszanyúlik a Kr.e. 1000-es évekbe. A kard viszonylag 
könnyű, rezgőpontja ideális helyen van, a penge lágyan keskenyedik, vége hegyes. 
Pengeformája által alkalmas vágásra, hegye és gyémánt keresztmetszete által ideális 
szúrásra. 
 A XV. század fele egyre inkább elterjedtek a teljes lemezvértezetek, amik ellen a 
kardok ugyan hatékonynak bizonyultak, de csatatéri alkalmazásukat nehezítette, hogy egy jó 
kardos kiképzése nagyon sok időbe tellett, így egyszerűbb fegyvereket választottak erre a 
célra, ilyenek voltak a lándzsák és a pollaxe-ek. Ez a tény egyértelműen rányomta a bélyegét 
a kardok fejlődésére. Leginkább az utcákon, vívótermekben, törvényszéki párbajokon illetve 
külön kardra specializált egységeknél (például a Landsknechteknél) maradt használatban. 
 Ez a típus a XV. századtól a XIX. század feléig volt elterjedt. Több altípust 
különböztetünk meg. Ezekből a XVIII-as volt a legelterjedtebb, XVIIIa-nak pengéje 
hosszabb, mint a XVIII-asé, markolata szintén hosszabb illetve vércsatornája - ha van - a 
penge harmadát teszi ki. A XVIIIb egy a szokásosnál is nagyobb markolatú másfélkezes-
kard, a XVIIIc pedig rövidebb markolatú. 
 

 
 
 



Típus: XVIII vagy XVIIIa   Típus: XVIIIa   Típus: XIIIb 
Keresztvas: osztályozatlan   Keresztvas: 2   Keresztvas: 12 
Markolatgomb: osztályozatlan   Markolatgomb: J   Markolatgomb: J.1 
Penge-hossz: 76,2 cm    Penge-hossz: 88,8 cm  Penge-hossz: 91,4 cm 
Dátum: kb. 1450-1475.    Dátum: kb. 1400-1440.  Dátum: kb. 1450-1480. 
 

     
 



Típus: XVIIIa     Típus: XVIIIa  Típus: XVIIIa/b? 
Keresztvas: 10     Keresztvas: 1  Keresztvas :- 
Markolatgomb: J vagy R  Markolatgomb: -  Markolatgomb: - 
Penge-hossz: 81,3 cm  Penge-hossz: -  Penge-hossz: 108 cm 
Dátum: kb. 1480-1520.  Dátum: kb. 1480-1500. Dátum: kb. 1480-1510.  

   
 



 
Típus: XVIII     Típus: XVIII   Típus: XVIII 
Keresztvas: 9     Keresztvas: 12   Keresztvas: 12 
Markolatgomb: J.1    Markolatgomb: G  Markolatgomb: J.1 
Penge-hossz: 68,6 cm    Penge-hossz: 86,6 cm  Penge-hossz: 91,7 cm 
Dátum: 1422.     Dátum: kb. 1490-1510.  Dátum: kb. 1475-1500. 

     



Típus XIX 
 

 Ebből a típusból is sok darab maradt fenn, közös mindegyikben hogy a pengéjük szinte 
száz százalékig azonos. Szinte mindegyiken található arab írás, mely arra utal, hogy azon a 
tájon tartózkodtak ezek a pengék. 
 A XIX-es kardok pengeszerkezete által az 1500-as évekre tehetők: rövid, vastag 
ricasso, lapos, hatszögletű penge, mély, keskeny vércsatorna. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Típus: XIX         Típus: XIX   Típus: XIX 
Keresztvas: 8     Keresztvas: 6   Keresztvas: 5 
Markolatgomb: J     Markolatgomb: T.1  Markolatgomb: G 
Penge-hossz: 91,4 cm    Penge-hossz: 81,2 cm  Penge-hossz: 81,2 cm 
Dátum: kb. 1380-1400.    Dátum: 1368. előtt  Dátum: kb. 1400-1420. 

 



Típus XX-XXa 
 

 Ezek a kardok inkább jellemzőek a késő XV. századra mintsem a XIV. századra, bár e 
típus egyértelműen onnan származik. Mint mindig itt is a penge illetve a vércsatorna alapján 
lett csoportosítva. 
 Viszonylag széles penge párosul egy hosszabb, központi vércsatornával mely a penge 
felén is túlnyúlik, illetve kettő oldalsóval mely a penge negyedéig érnek, szélességük és 
mélységük megegyezik a központiéval. 
 Szükséges megkülönböztetni a XXa-t is hisz ezek hegyesebbek XX-as társaiknál. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Típus: XX        Típus: XX    Típus: XXa 
Keresztvas: 1     Keresztvas: 11   Keresztvas: 1 
Markolatgomb: T     Markolatgomb: T   Markolatgomb: T 
Penge-hossz: 127 cm    Penge-hossz: 88,9 cm  Penge-hossz: 86,4 cm 
Dátum: kb. 1320-1340.    Dátum: kb. 1450-1475.  Dátum: kb. 1425-1450. 

     
 



A keresztvasak 
típusai 

 

 



A markolatgombok 
típusai 

 


