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Előszó.

Amikor a vadászközönség soraiban az ország minden részében oly nagy a tájéko 
zatlanság, amikor a fegyver és lőszerekre annyi és annyi panasz hallik, úgyszólván kötelessé 
get vélek teljesíteni, amikor vállalkozom arra, hogy e kis munka szűkre szabott keretein belli 
néhány szóval — per tangentem — foglalkozzam egy-két olyan kérdéssel, amellyel a korr; 
haladni akaró, müveit vadászembereknek ma már feltétlenül tisztában kell lenni.

Nagy elfoglaltságom következtében magam mellé vettem munkámhoz segitőtársi 
hűséges tanítványomat — ifj. Breitfeld Dezsőt — aki a fegyvertechnika és ballistika irán 
lelkes érdeklődéséből kísérleteimnél rendszerint segédkezni szokott s akibe én átültetni igy< 
keztem minden ezirányu tudásomat, egy emberöltő minden tapasztalatát s aki jelen esetbe 
főkép a történelmi, optikai és ballistikai részletek kidolgozása által volt nagy segítségemre.

Ez a kis mű — melyet, ha a viszonyok megengedik, szándékomban van évről-év 
megjelentetni — hézagpótló munka akar lenni, hiszen a magyar vadászati, illetve fegyver- és 1< 
technikai szakirodalom sajnos oly szegény, hogy alig van egy-két használható szakkönyvlin 
a külföldi — és pedig főleg a részünkről leginkább hozzáférhető német — szakirodalom iiu 
annyira gazdag, sokoldalú és részletező, hogy a laikus olvasó magát abban rendszerint 
nem ismeri s nem látva a fáktól az erdőt, nem tud tiszta képet kapni az egészről.

Éppen azért a szigorúan szakszerű leírások, mathematikai levezetések unalmas 
fárasztó voltára való tekintettel, az anyagot nem annyira tudományos, mint a laikusok által 
élvezhető formában óhajtom tárgyalni s igy remélem, hogy el fogom érni célomat, vagyis a; 
hogy közel hét évtized tapasztalataira támaszkodva tanácsot, útbaigazítást nyújtsak a vadás 
társadalom tanácstalanul álló széles rétegeinek.

Kelt Herényben, 1925. év junius havában,

herényi Gothard Sándor
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A kézilőfegyver fejlődése

A lőpor feltalálásának dicsősége tudvalevőleg 
egy freiburgi bernardinus szerzetesnek, Schwartz 
Berchtoldnak nevéhez és állítólag az 1380-as év
számhoz fűződik, azonban Írott emlékek bizony* 
sága szerint mindkét adat téves, mert a lőport, ha 
nem is ily néven, de már évszázadokkal Schwartz 
Berchtold születése előtt ismerték.

Régi Írások tanúskodnak arról, hogy a chinaiak 
már Kr. e. 618-ban .ismerték és használták a tűzi 
fegyert. Az arabok Kr. u. 690-ben, Mekka falai 
alatt ugyancsak ágyukat használtak (lőporuk készí
tését valószínűleg az indiaiak, vagy chinaiaktól 
lesték el). V. Konstantin Kr. u. 741. és 775-ben 
ágyukkal ment a szaracénok ellen, Marcus Graecus 
(846) pedig hátrahagyott irataiban, pyrotechnikai 
receptjeiben — melyeket a párisi „Bibliotheque 
Nationale“ őriz — részletesen leírja az égő-vi
zet, azután p. o. a görög tüzet (melynek vegyi
összetétele nagyjából a lőporéhoz hasonló volt), 
majd pedig egy sereg könnyen gyuló anyag össze
tételét ismerteti, melyeket hadászati célokra sze
rinte igen jól fel lehet használni. A mongolok — mi
kor 1240. körül betörtek Európába — már ismertek 
a tűzfegyvereket, bombát stb., noha ágyujok még 
nem volt. A mongol hordák elvonulása után egy 
sziléziai szerzetest, Severin Walstatt-ot, aki ebbeli 
tudományát valószínűleg a mongoloktól sajátította 
el, a lőpor feltalálója gyanánt kezdik emlegetni. 
1267-ben egy angliai franciskánus szerzetes — Roger 
Baco — ismerteti munkájában a lőport, majd nem 
sokkal utóbb egy német dominikánus szerzetes 
-r- Albertus Magnus — Írja le „De mirabilis mundi“ 
cimü munkájában a repülő-tüzet (amely tulajdon
képpen nem más, mint lőpor volt), arról azonban, 
hogy annak explosivitását lövedék hajtóereje gya
nánt is fel lehetne használni, sem ö, sem elődei 
említést nem tesznek.

A chinaiak, arabok stb. ágyúja minden való
színűség szerint csupán tüzet, okádott, gyújtogatott, 
lövedék hajítására azonban még nem volt beren

dezve s így ezek csak tüzifegyverek, de nem lő
fegyverek voltak, s igy az első szószorosértelem- 
ben vett lőfegyverek — ágyuk és puskák — csak 
XIV. század közepén tűnnek fel és pedig Német
országban.

A lőport tehát semmi esetre sem Schwartz 
Berchtold találta fel. () — akinek igazi neve Konstan
tin Anklitzen volt — csupán tökéletesítette elődeinek 
találmányát, szerepének fontossága azonban minden 
valószínűség szerint abban rejlik, hogy felismerte 
ezen anyag explosiv mivoltát, illetve rájött annak 
célszerű felhasználási módjára, vagyis tőle ered az 
az idea, hogy a lőport csőalaku, zárt térben rob
bantsa fel s a keletkezett gázok erejét a ‘lövedék 
hajtóereje gyanánt használja fel. Schwartz Berch- 
toldban tehát — aki régi Írások szerint 1388-ban 
ördögi művészetének lett áldozatává — tulajdonkép
pen nem a lőpor, hanem minden valószínűség sze
rint az ágyú, illetve a puska ^megteremtőjét tisz
telhetjük.

_A__kézilöfegyverek _ ősapja — a golyjósfegy* 
ver — a XIV. század közepén Németországban 
született meg. Hogy hol, biztosan nem tudjuk, 
de az bizonyos, hogy főleg Poroszország volt az, 
amely az összes kultúrállamokkal szemben úgyszól
ván az első perctől fogva igen nagy gondot fordí
tott a puska gyártásának tökéletesítésére. A golyós
fegyverek terén tehát a legrégibb időktől fogva 
Németország vezetett s vezet ma is. A golyós-puska 
alkalmazása eleinte mindenütt vadászfegyver gya
nánt történt s igy-minden újítás, amely a vadász
puskákon alkalmazásra talált, a hadi fegyvereken 
csak jóval később jelent meg. Kivételt ez alól csu
pán Poroszország képezett, ahol éppen fordítva volt 
s ahol a kézilőfegyvert kezdettől fogva hadifegy
vernek használták. Az 1400-as évek elején már 
nemcsak Németországban, hanem. Svájcban is isme
rik a puskát, melynek azonban célzósinje, irány
zéka, valamint célgömbje még nincs és gyujtószer
kezete is csupán kanócos.
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1439-ben Leipzigben feltűnik az egyenes huza- 
golásü cső, melyet állítólag egy Zöllner nevű bécsi 
puskás talált fel. A puskának hadifegyver gyanánt 
való általános felhasználása innen datálódik. Há
borús célokra 1444-ben használták először.

A puskagolyók kezdetben vasból, később ólom
ból készültek, melyből eleinte 2—3 darabot, a 
huzagolás feltalálása óta azonban csak egy darabot 
tettek a csőbe. A kaliber nagy volt s megjelölése 
annak alapján történt, hogy egy font ólomból hány 
darab — a kalibernek megfelelő — gömbgolyó 
került ki. Tehát pl. a 10-es kaliber azt jelentette, 
hogy egy font ólomból 10 darab hozzávaló gömb
golyót lehet önteni. Az öbnagyság — mely több
nyire 20 — 22 mm.-nek felelt meg s ezzel egy
idejűleg a golyósuly is — mely 70—80 gr. volt, 
idővel fokozatosan csökkenik, a furat pedig mind
inkább egyenletesebb lesz, amivel együttjár a bal- 
listikai képességek javulása is.

Írott emlékek bizonyítják, hogy pl. 1472-ben 
Zürichben egy lövészversenyen már kb. 230 lépés
ről lőttek egy 2^2 könyök, tehát cca 1'20 m. át
mérőjű céltáblára, ami kétségtelenül elismerésre
mél tó eredmény volt. A lőfegyvernek azonban ezen 
aránylag meglepő jó ballistikai tulajdonságai dacára 
is nagy antipáthiával kellett megküzdeni, ugyanis 
az úri osztály - nemesség — a puskát még soká’g 
nemtelen fegyvernek tekintette.

1517-lien Johann Kiefuss, nürnbergi puská
in üves feltalálja a keréklakatot (Radschloss), amely 

egy évszázadig uralkodik.
EgyTaz 1564—67-es evekből származó kézira

tos munkában történik először említés a serétről. 
E század közepén a kétravaszos rögtönzőt (Schnel
ler), a végén pedig az irányzók és célgömböt ta’ál- 
ják fel, s ezidőben kezdik a spanyolok 'a papír
patront is alkalmazni, amely azonban csak lőport 
tartalmazott. lőOO-ban megjelenik a csavarhuzag 
(Ljrall). A csavarhuzagos fegyverek meghonosítása 
óta nem katonák által, hanem gépileg lesznek a 
patronok előállítva. 1630-ban feltalálják a tüzkö- 
ves lakatot, amely TzonEan"*csak a század végén 
lesz tökéletes. Ekkor jelenik meg a célzósin s ez- 
időtájban kezdenek, a kiskaliberre (16-24-es) is 
áttérni, amivel a golyósuly is leszáll kb. 23 -34 
gr.-ra. A patronhasználat általánossá válik, s ez- 
időben immár könnyű és kézies, tehát vadászatra 
valóban alkalmas fegyvereket gyártanak, melyeket 
már a használható fegyverek közé kell sorolnunk.

A XVIII. században általánossá válik a serét 

használata. (1758-ban Henry Raminger Angliában 
szabadalmat kap a serótkészitésre.) A XIX. század 
első éveiben pedig megjelenik Angliában az elöl- 

/töltő fegyver, amivel uj korszak kezdődik a fegy- 
SéFek TOrténetében. Az 1820--30-as évek táján 
‘valóságos feltalálási járvány vesz erőt a puska
műveseken.

Í 1827., illetve 1833-ban megjelenik Nik. von 
Dreyse sömmerdai puskamüves találmánya az u. 
n. „Zündnadelgewehr“ (gyuszeges^fegyver), amely 
az első hátultöltő és pedig Eákasnélküli serétes 
fegyver volt ugyan, de még nem önfeszitő. Ennek a 
patronja volt az első, amely magában foglalta úgy 
a lövedéket, mint a lőport és a gyujtóanyagot. A 
fegyvernek egyik nagy hibája volt, hogy gyakran 
magától is eldördült.

1840. körül megjelenik Amerikában a kiska
liberű (cca 10 mm.) hengeralaku, hegy es végű golyó, 
melyet néhány év múlva már Európában is meg
találunk.

1841-ben Nik. v. Dreyse a porosz hadsereg 
számára egy gyuszeges hátultöltő fegyvert kons
truál, mely 1848-as harcok idején nagyszerűen 
be is válott. Patronja már csaknem kifogástalan 
volt.

1848—50-es években megjelenik Barella ber
lini — mások szerint Daw londoni — puskamüvesnek 
találmánya, az u. n. „Schnellade-Gewehr“. Ez 
voltaképen elöltöltő fegyverből készült oly formán, 
hogy farcsavarját levágta, viszont a pisztont, illetve 
az elöltöltő gyutacsot megtartotta. Patronjának 
feneke lágy anyagból készült, melyet a gyutacs 
tüzének kellett átütni. A fegyver ennekfolytán 
megbízhatatlanul működött, s amellett kezelése is 
lassú volt.'

1850 bep egy lüttichi puskamüves, Berni- 
molin feltalálja a központongyuló kakasos fegyvert. 
Ez volt az u. n. „Lancaster“ fegyverek ősapja, 
amelyet azután Lancaster londoni puskamüves töké
letesített s e réven jutott angol névhez a belga 
találmány, melynek legnagyobb hibája rossz pat
ronjában rejlett, amelyet csak a 70-es években 
sikerült kifogástalan minőségben gyártani.

Ez időben tűnnek el végleg a nagykaliberü, 
simacsövű, elöltöltő golyósfegyverek, hogy helyet 
adjanak a huzagolt csövű, kiskaliberüeknek, melye
ket aztán rövidesen kiszorítanak a hátultöltők.

1852. forradalmat jelent a fegyverek történe
tében. Ekkor tűnik fel a Lefaucheux párisi puska
müvesnek, róla elnevezett puskája, amely már 
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□ FEGYVER- ÉS LÖTECHNIKAI TANÁCSADÓ □

billenő-csövü fegyver volt s így ezt tekinthetjük 
a legelső szószoros értelembenvett, modern hátul
töltőfegyvernek.

1856-ban F. v. Dreyse (Nik. v. Dreyse fia) 
tökéletesbitett formában hozza forgalomba az apja 
által konstruált gyuszeges fegyvert. Ez volt az első 
hátultöltő, kakasnélküli, öníeszitő serétesfegyver. 
Csöve nem billenő volt, hanem nyitáskor vízszintes 
helyzetben jobbra fordult ki a baszkülböl.

Úgy ez, jnint a Teschner-frankfurti puska
műves által feltalált (1860) gyuszeges fegyver, való
ban használható puska volt.

1863-ban Schneider feltalálja Strassburgban 
az u. n. „gasdicht“ serétes patronokat, ami uj feje
zetet nyit a töltények, illetve fegyverek történeté
ben. Néhány évvel ezután a csütörtök problémája 
is végérvényesen megoldódott s igy a 70-es évektől 
számítjuk a Lancaster fegyverek uralmát.

1866-ban Mauser Pál és Vilmos megkonstruál
ják a legelső Mauser golyósfegyvert, amely csupán 
egylövetű volt s amely mint 71-es mintájú hadi
fegyver lett a porosz hadseregben bevezetve. Később 
1880-ban egy csőmagazint kapott s mint 71/84-es 
mintájú ismétlő hadifegyver szerepelt.

1866-ban jelent meg elsőizben — és pedig 

Amerikában — a peremmel ellátott, központon, 
gyuló, golyós érchüvely, melyet 1871-ben az ércből 
készült, teljesen gasdicht golyós patronok követnek.

1873-ban feltűnik a legelső ejectoros, kakas- 
nélküli; önfeszi tő serétesfegyver, Greener angol 
puskamüvesnek róla elnevezett fegyvere, amely 
dupla-retesszel, Scott kulccsal, sinhosszabbitás és 
kereszttolókával volt ellátva s amelyet két év 
múlva (1875) követ Anson & Deeley fegyvere. 
Úgy az előbbi, mint az utóbbi, teljes modern 
vadászfegyverek.

1885-ben feltalálja Maxim a peremnélküli 
hüvelyt.

1888-ban pedig egy kerettáros 8 mm.-es, öt
lövetű ismétlőfegyver alakjában (amely, mint 88-as 
minta lett a német hadseregben bevezetve) a 
Mauser-systéma és vele együtt a modern kiskaliber 
indul meg világhódító útjára, amely rövidesen oly 
nagy sikerrel járt, hogy alig másfél évtized múltán 
már a földkerekség jóformán minden kulturálla- 
mának katonasága Mauser-systémán alapuló fegy
verekkel van felszerelve.

A század végén a serétes ismétlők, a XX. szá
zad elején pedig a serétes és golyós automaták jelen
nek meg, s ezzel elérkeztünk a fejlődés mai fázisához,.

A lőpor.

A) Fejlődése.

Schwartz Berchtold lőpora az-u. n. füstös lő
por chemiai összetétel szempontjából évszázadokon 
át úgyszólván alig változott. Tökéletlenségei foly
tán azonban idővel mindig erősebb lett a jobb 
lőpor utáni vágy. 1756-ban pl. Le Blond már kísér
letezik füstnélküli lőpor előállításával, de sikerte
lenül. A XIX. században nagy lendületet vesz a 
jobb lőpor után való kutatás, amely azonban első
sorban is az erősebb lőporra és nem a füstnélkü- 
’iségre irányult.

1846-ban három chemikus, Schönbein (Basel), 
Böttger (Frankfurt) és Otto (Braunschweig) egy
mástól teljesen függetlenül feltalálják a robbanó 
lögyapotot. (Baron von Lenk százados tökéletesbi- 
rette később). Ezzel kezdetét veszi a füstnélküli 

lőpor előállítása, amely eleinte sikerrel kecsegtet 
ugyan, később azonban kitűnt, hogy a nehézsége
ket, a túlságos brisantiát és az öngyulladást (mely 
utóbbi főleg azért állott be gyakran, mert — nem 
tudván, hogy a savmaradványoknak a lőgyapotból 
való el nem távolítása okozza az öngyulladást — 
a gyapot nitrálása után a salétromsav és kénsav 
maradványoknak a lőgyapotból való teljes eltávo
lítására nem fordítottak <kellő gondot) korántsem 
lehet oly könnyen . legyőzni, mint eleinte hitték. 
Ezért azután főleg Anglia és Ausztriában — ahol 
legintensivebben foglalkoztak füstnélküli lőpor elő
áll itásával — örökös laboratórium és gyár robba
nások voltak, amelyek a chemikusoknak kedvét 
szegték, úgyhogy a kísérletezések egyidőre tényleg 
abban is maradtak.

1864-ben Schultze postdami százados feltalálja 
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FEGYVER- ÉS LÖTECHNIKAI TANÁCSADÓ

nitrált fasejtből előállított lőporát, az úgynevezett 
„Schultze“ lőport, melyet bizonyos módosítással 
ugyan, de mai nap is gyártanak Angliában.

1888>ban sikerült végre egy francia chemi- 
kusnak, Vieille-nek a lőgyapotot ecet-aetherben 
feloldani (ez az úgynevezett zselatinálás), ami által 
elvesztette az túlságos brisantiáját. Ez volt az u. n. 
„Poudre B“, melyet a Lebel fegyver számára gyár
tottak.

1889-ben feltalálja Nobel a kockaalaku 
„Ballistit“ lőport.

A kísérletek során rájönnek a vegyészek arra 
is, hogy nemcsak a gyapot — vagyis pamutból — 
hanem másfajta cellulózéból is lehet füstnélküli 
lőport készíteni. így kerül sor különféle nitrocel- 
lulozék gyártására, melyek aether-alkoholban oly 
jól oldódnak, hogy mai nap általában ezt használ
ják oldószerül.

B) A füstnélküli lőpor előnyei.

_A füstösJlőjjor...liátrány^, pl.^a nagy füst, a 
csekélyebb erőkifejtés, a tökéi etlexL eílgesTjETy- 
tán visszamaradó rengeteg kb, 20—30% .. szilárd 
salak. A füstnélküli lőpornál a szén és oxigén 
nem durván — por alakban — van elegyítve 
egymással, mint a füstös pornál, ahol a szén a 
robbanáskor a salétrom oxigénjét köti meg, hanem 
chemiailag. tehát bensőleg van elegyítve. Ennél 
ugyanis a cellulózé (amely nem más. mint szén és 
hidrogén) salétromsavval (amely nitrogén és oxi
génből áll) lesz kezelve, amikor is a cellulózé 
szene a salétromsavból főleg oxigént vesz fel s így 
a nitrálást követő tisztítás után a lőgyapot első
sorban szén és oxigénből áll, tartalmazza azonban 
— igaz, hogy csekély mennyiségben — a salét
romsavból visszamaradt nitrogént, illetve a cellu
lózé hidrogénjét is. E lőgyapot azonban még nem 
alkalmas lövésre, ugyanis túlságos nagy brisantiája 
folytán nem annyira explodál, mint inkább detonál.

Ezért azután valamely oldószerben, pl. ace- 
tonban kell feloldani, mikor is elveszti szálas struk
túráját s egy alaktalan, sürü anyagot, zselatint 
kapunk. Ha aceton helyett aether és alhohol keve
rékében oldjuk, akkor egy nyúlós anyagot u. n. 
kollódiumot kapunk (amely szálakba huzva a mü- 
selymet adja). Ha a kollódiumot nagy nyomás alatt 
kámforral keverjük, akkor viszont celluloidot ka
punk. Mindhárom anyag — a füstnélküli lőpor, a 
műselyem, a celluloid — nemcsak, hogy gyúlékony,

ismertebb

hanem alapanyaguk ugyanaz lévén, egyúttal rob
banékony is, éppen azért puskacsöbe téve többé- 
kevésbé mindegyik alkalmas lövedék hajtására.

A füstnélküli lőporokat tudvalevőleg három 
csoportba szokás felosztani:

T. nitrocellulozeból, vagyis lőgyapotból,
II. nitrogíycerinből készült porok,
III. vegyülék, vagy más néven nem zselati

nált porok.
Az első csoporthoz tartoznak az 

lőporok közül pl.:
1. Normal (svéd) serétlövéshez
2. Mullerite belga
3. Coppal (beiga)
4. Clermonite (belga)
5. Cannonite (angol)
6. Fulgor (olasz)
7. Pyroxilin (orosz) 

Lischew (orosz) 
lövéshez) 
Rottweili (német) 
Walsrodei (német)
„Poudre B“ (francia) goiyólövéshez 
No. 5. (M 92) (osztrák)

13.. Svájci puskapor
14. Rottweili Bl. P.
15. Rottweili 1293
16.

77

77

77

77

77

77

778. (és golyó-

9.
10.
11.
12.

77

Sonne serétlövéshez

Gewehr Bl. P. M. 88

77

77

77

77 
„ (külön

féle gyári nevek alatt pl. Rottweili, Wals- 
rpdei, Troisdorfi stb.)

II.
1. Lanit (olasz) serétlövéshez
2 Ballistit (olasz) „
3. No. 1 (osztrák) „
4. No. 2. (osztrák) golyólövéshez

77

77

5. Cordite Jangol)
6.

7.
8.
9.

n
77

71

1.

V2.

Maxim-Schüpphaus
(amerikai)
Filit (olasz)
Solenit (olasz)
Bl. P. C.t 89 (német)

III.
„E. C.“ (Explosiv Company, angol) serét
lövéshez ’
Schu^^^goJ) serétlövéshez

3. Imperial-Schultze (angol) serétlövéshez
4. „S. S.“ (Smokless Sporting Powder serét

lövéshez)
5. Francia vadászlőpor serétlövéshez
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6. Haslochi-Fasan (német) serétlövéshez 
Troisdorfi _ (német) „

8. Hetzbachi (német) „
9. Göttingeni (német) „

10. Plastomenit (német)
7 11. Haslochi 1906. (német) golyólövéshez.

anyag hozzáadása révén, füstnélküli lőporrá vál
toztatnak át Itt tehát a lőgyapot feloldása elma
rad, a formálás pedig szitákon való átpréseléssel 
történik, amikor is a lőpor szemcsés alakot nyer, 
melynek ezekután már csak száradni kell, hogy 
teljesen kész legyen.

C) A füstnélküli lőporok előállítása.&

Az I. csoporthoz tartozó porok úgy készül
nek, hogy a gyapot először mosva, tisztítva, zsír
talanítva, majd salétromsav és kénsav keverék ben 
áztatva lesz. Aztatás után ismételten — és pedig 
a legnagyobb gonddal — ^kimosva, mert a vissza
maradt savak könnyen öngyulladást idézhetnek 
elő. Ezzel tehát készen van a 1 «gyapot, más néven 
nitrocelluloze, melyet azután aether alkoholban 
oldanak fel, amikor is elveszíti szálas szerkezetét 
s egy kocsonyás anyaggá, kollódiummá változik át, 
amelyhez a brisantia csökkentése céljából még pl. 
paraffint vagy kámfort, diphenil-amint stb. adnak 
hozzad de természetesen csakis bizonyos meghatá
rozott mennyiségben, mert elleríesetben a brisantia, 
ill. a gyulladás túlságos gyenge lesz. Az aether- 
alkohol eltávolítása után, a tetszés szerint présel
hető anyagnak különböző formát pl. lepény, ru
dacska stb. adnak, . majd pedig apró darabkákra 
felvagdossák s ezzel kész is a füstnélküli lőpor.

A II. csoporthoz tartozó lőporok alapanyaga 
és pedig 60—80%-a szintén a Jőgyapot, melyhez 
azután 20 JLO% nitroglycerint adnak (mely utóbbi 
tudvalevőleg nem más, mint salétromsavval kezelt 
glycerin, amely ezáltal rendkívül könnyen robbanó, 
felette veszélyes anyaggá változik, melyet más- 
néven robbanó'olajnak is neveznek). E csoportnál 
tehát a lőgyapot zselatinálása nem egv külön 
oldószer —pl. aether-alkohol, mintáz I. csoportnál — 
hanem a nitroglycerin segítségével történik. Ily 
módon azonban nem minden egyes, hanem csak 
bizonyos fajta cellulozekat lehet zselatínálni. A 
zsela‘inálás gyorsítása céljából egy kis acetont 
adnak hozzá, melyet azután szárítás révén távolí
tanak el belőle, mint ahogyan az I. csoportnál is 
eltávolíttatott az aether-alkohol. A brisantia csők 
kentése céljából paraffint, vaselint, ' barytsalétro
mot, grafitot stb. adnak hozzá.

A III. csoport alapanyaga szintén a lőgyapot, 
amelyet kálisalétrom, vagy barytsalétromnak vízzel 
és egy kevés gummiarabikummal (vagy más ra
gasztóanyaggal) való elegyítése és valamely festő

D) A különböző lőporfajok előnyei és 
hátránya'.

Az I. csoporthoz tartozó lőporok előnyei az 
alacsony elégési hőfok, ca 25000 (\ ami alig maga
sabb a füstös por hőfokánál, ca 2OOO0 C-nál, vagyis 
kíméli a csöveket; hátránya, hogy már kissé emel- 
kedettebb temperatura mellett is könnyen vegyi
bomlás s ezzel kapcsolatban öngyulladás állhat be, 
ami főleg a trópusokon m ar^ sok^sz er e n esetlen
ségnek lett okozója. (így pl. sok francia és japán 
hadihajón történt a trópusi vizeken ilynemű rob
banás, amelynek következtében nem egy hadihajó 
el is sülyedt.) További hátránya, hogy lőered- 
ményeinek rendszeressége is kifogás alá esik. A 
vadászlőporok többnyire e csoporthoz tartoznak.

A II. csoport lőporainak előnye a chemiai 
bomlással, az öngyulladással szemben yaló_ollen- 
állás, tehát a jó raktároz!)atóság, továbbá a rend
szeres lőeredmény, hátránya viszont a magas elé
gési hőfok, ca 330QQ C, ami a csövefet erősen 
rongálja.

Tekintettel az említett előnyökre és hátrá
nyokra Anglia pl. úgy szárazföldi, mint tengeri 
haderejénél kizárólag a nitroglyierines lőporokat 
használja, ugyanis hadereje főleg a trópuson állo
másozik,. Francia és Oroszország viszont kizárólag 
a nitrőcelluloze-porokat használja, míg Németor
szág mindkettőt használja ugyan, de distinquál és 
pedig haditengerészeténél — tekintettel a forró 
égövre — kizárólag a nitroglycerines ; szárazföldi 
hadseregénél azonban, — úgy a gyalogságnál, mint 
a tüzérségnél — a nitrocelluloze porokat alkal
mazza, kivéve a mozsarakat és rövid csövű ágyu
kat, melyeket nitroglycerines porral tölt.

A III. csoporthoz tartozó lőporokat kizárólag 
vadászati célokra szokás felhasználni. Előnye a 
célnak megfelelő, elég rendszeres lőképesség, a 
mérsékelt, elégési_hőfbk, a csekélyebb rozsdáképző- 
dés és a jelentékenyen olcsóbb áiy (olcsóbb azért, 
mert ezek nincsenek zselatiuálva, ugyanis az felette 
költséges eljárás), hátránya a külső befolyások 
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iránt való érzékenység. így p. o. a légköri ned
vességet hygroskopikus tulajdonsága folytán csak
hamar magába szívja, aminek következtében több
nyire szemcsés alakját is elvesziti s egy kompakt 
tömeggé áll össze.

E) Az osztrák lőporok előnyei és hát
rányai.

Az 1900-as években még csak három füstnél
küli osztrák lőpor volt forgalomban és pedig No. 1. 
tárcsa lőpor serétlövéshez, a No. 2. ólomgolyóhoz 
és a No. 3. (M. 92 ) keményburkolatu golyóhoz.

Ez a három lőpor azonban nem tudta az igé
nyeket kielégíteni s így a háború előtti években 
hétre emelkedett a porok száma. Ezek voltak a:

No. 1. (ez a régi No. 1.), mely serétesfegy- 
verek számára készült s homályos fekete koron
gokból áll. Hibája a magas elégési hőfok, a lassú 
égés, bizonyosfoku hyroskopismus és az össze nyom
hatóság — ami az ürmértékkel való töltést meg
bízhatatlanná, pontatlanná teszi — előnye viszont 
az alacsony gáznyomás.

No. 2. (ez a régi No. 2 ), mely ólomgolyók 
számára készült, szürkés-sárga korongokból álló, 
egyenlőtlenül és brizánsul égő lőpor.

No. 3. kis kaliberű (maximum 9m/m), kemény
burkolatu golyókhoz való, fekete lemezkékből álló, 
igen jó por, melynek kissé nagy ugyan a nyomása, 
de egyébként majdnem oly jó, mint a Rottwei
ler No. 5.

No. 4. keményólom- és rézburkolatu golyók
hoz készült, gömbölyű, kék szemcsékből álló, tul- 
nagy nyomású, rosszul sikerült por.

No. 5. (ez a régi No. 3. = M. 92 ) kis kali
berű, keményburkolatu golyókhoz való, feketés- 
szürke korongokból álló lőpor, mely elég sikerült
nek mondható. (Ezzel töltik pl. a Mannlicher pat
ronokat is.)

No. 6. Nagy kaliberű, keményburkolatu go
lyókhoz való, fekete lapocskákból álló, elég jól 
sikerült, de brizáns por (mely nagyon hasonlít a 
No 3-hoz).

No. 7. serétes fegyverek számára készült, 
gömbölyű, rózsaszínű szemcsékből álló, nem valami 
jól sikerült, higroskopikus por.

Serétes fegyverek.

A fegyverek öt főalkatrészből állnak : 1. cső, 
2. zárószerkezet, 3. lakat, 4. agy 5. szerelék.

A cső.

A) Csőanyag.

Anyaga, régebben damaszt volt, melynek fel
találói a keleti népek — törökök, arabok — vol
tak s akiktől csak a keresztes hadjáratok idején 
lesték el az európaiak a damasztkészités titkát. 
Eleinte kardokat és tőröket készítettek belőle, cső
anyag gyanánt pedig csak a XVIII-ik század vége 
felé kezdték felhasználni. A damaszt lágy vasból 
és a kemény acélból való szalagoknak többszöri 
összesodrása, tüskére való felcsavarása, ill. össze
kovácsolásával készül, tehát nem tévesztendő ösz- 
sze az u. n. hamis darnaszt-tal, amely csupán lágy 
vasból készül s a rajta lévő mintázatot azután 
savval maratják rá s amely csőanyag még füstös 

por lövésére sem igen alkalmas. A valódi damasz- 
tot könnyen felismerhetjük arról, hogy ha a min
tázattal ellátott érdes felületét simára csiszoljuk, 
majd utána választóvízzel bekenjük, akkor a min
tázat ismét előtűnik, míg a hamis damasztnál nem. 
Noha a valódi damasztcsőből — amilyen például 
a törökrózsa, a Bemard, Crollé, Laminette, Boston, 
Torsch, Garibaldi, Moiret, patkószeg, szalag stb. 
damaszt — ha lelkiismeretesen van készítve és 
fala elég vastag, bátran lőhető füstnélküli por 
is, mindazonáltal damasztcsövek [manapság az 
acélnál jelentékenyen csekélyebb szívósságuknál 
fogva csakis külön rendelésre készülnek, mert a 
mai modern fegyverek csőanyaga kizárólag az acél. 
Legimertebb acél-fajok: Böhler-Antínit, Böhler- 
Special, Böhler-Blitz, Poldi-Anticorro, Poldi-Elek- 
tro, Poldi-Folytacél, Krupp-Special, Krupp Folyt
acél, Witteni-Excelsior, Witteni-Folytacél, Ehrhardt- 
acél, Baildon-Speciaí, Baildon-acél, Röchling-acél, 
Röchling-Special, Siemens-Martin, Cockerill, Whit- 
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worth, az amerikai nikkel-acél stb. Ezek közül leg- 
szivósabbak a Böhler acélok, melyeknek egyike, a 
Böhler-Antinit nemcsupán rozsdamentes tulajdon
sága, hanem egyúttal hihetetlen szívóssága, rugal
massága révén vívta ki magának a legelső helyet. 
Utána jön szintén a rozsdamentes Poldi-Anticórro, 
majd az angol Whitworth (mely angol gyártmány 
lévén a rozsdamentes acéloknál is jelentékenyeb- 
ban drábább, azonbau indokolatlanul). Ezt követi 
a Böhler-Special, Böhler Blitz, Krupp-Special, Wit- 
teni Excelsior stb.

A cső három részből áll : l) kamra, 2) át
meneti kúp, másnéven konus, 3) a tulajdonkép
peni cső furat.

B) Kamra.

I. Régebben élesszélü u. n. szegélyes, vagy 
padkás-kamrát használtak, ahol a kamra átmérője, 
minden átmenet nélkül, hirtelen megszükült kb. 2 
mrn-rel, ami teljesen elhibázott dolog, mert a 
különböző fajta töltényhüvelyek fala tudvalevőleg 
nem egyenlő vastagra van méretezve, s igy ha a 
hüvely fala a normálisnál csak kissé is vékonyabb,
— vagyis ha a hüvely belső átmérője a tulajdonkép
peni csőfurat hátulsó részének átmérőjénél nagyobb,
— akkor lövéskor a fojtások, illetve az egész lövedék, 
előrehaladása közben, a kamra padkásán kiálló 
éles szélében egy-egy pillanatra felütödik, meg
akad, azaz zökkenik egyet, ami nemcsak, hogy 
erősen fokozza a gáz nyomást, hanem ezenfelül 
káros hatással vau a lő képességgé is, éppen azért 
ma már kizárólag fokozatosan szűkülő, u. n sze
gélynélküli kamrával készülnek a fegyverek Mig 
ezekből hosszabitott hüvelyek is lehetők (noha nem 
nagyon célszerű), addig szegélyes kamrából ilyet 
kilőni, holtbiztos cső-deformációt, sőt igen sokszor 
csőrobbanást jelent.

C) Konus.

A konus vagyis a kamrából a tulajdonképeni 
csőfuratba való átmenet ma rendszerint 8—10 mm., 
vagyis éppen valamicskével rövidebb, mint a lő
porfojtás, mert ha az a Lőpor főj tásnál hosszabb, 
úgy a lőporgázok egy része a csőfal és a fojtás 
között előreszökve, a seréttömeg közé tódul, erősen 
szétzilálja azt, ami egyrészt gyengíti a lövés erejét, 
másrészt pedig rontja a lőképet. Van egész hosszú 
kb. 30—10 mm.-es konus is, amelynek előnye, 

hogy megengedi a 70 sőt 75 mm. hosszú hüvelyek 
használatai is, viszont hátránya a fentemlitett 
gáztódulás (a szegélyes kamráknak rendszerint nem 
volt kónusuk). A kónusnak nem szabad tulhosz- 
szunak, de viszont tulrövidnek sem lenni, mert az 
utóbbi esetben meg lökésszerűen halad rajta a löve
dék át, ami ha csekélyebb mértékben is, de a 
szegélyes kamrához hasonlóan, rontja a lövést. 
Azonkívül a kenusnak a csőtengellyel feltétlenül 
cuLicentrikus helyzetűnek kell lenni, nehogy a seré
tek szög alatt érjék a csőfalat, ami ide-oda ütŐdést, 
erővesztességet és silány lőképet eredményez. A 
kónusnak a súrlódás csökkentése miatt feltétlenül 
polírozottnak kell lenni!

D) Furat.

A furat régente kizárólag cilindrikus — vagyis 
hengeralaku — volt, amelyet követett a kon cent- 
Ä- ahol a caliber a csötorkolat felé — vagy a cső 
hátulsó egyharmad részében, vagy pedig a cső 
egész hosszában — fokozatosan szűkült. Ma azonban 
főleg a eh oké-furatot használják. A valódi clioke a 
kamrától kezdve cilindrikusan halad majdnem a 
cső végéig. A cső végétől számitott 3—5 cm.-nél 
azonban többé-kevésbbé hirtelen megszükül, majd 
ezzel a megszükült átmérővel ismét cilindrikusan ha
lad tovább. A szűkület mértéke rendesen 04 — II) mm. 
s aszerint, hogy gyengébb vagy erősebb-e a szűkület 
mértéke, 1/4, ^2? egész és extraerős chokenak is szok
ták nevezni, ami azonban helytelen klassifikálás. 
Ugyanis ezen elnevezésekkel a furatnak lőképetszü- 
kitő hatását akarják megjelölni, már pedig tudvalévő, 
hogy — noha az erősebb choke többnyire sűrűb
ben hordja a serétet, tehát magasabb o/0-ot produ
kál, mindazonáltal — a szűkület mértékéből mégsem 
szabad következtetést vonni a lő képességre, mert 
az nem a szűkület mértékétől, hanem elsősorban is 
a furat jól, vagy kevésbbé jólsikerült voltától függ. 
Volt már kezüukben 0.5 mm.-es choke cső, mely 
76—78%-ot produkál, viszont vadonatúj 1*3 mm.-es 
choke, mely csak 60%-ot produkált ugyanazon 
patronokkal. A choke a serétet nemcsak tömöreb
ben hordja, hanem egyúttal nagyobb sebességet s 
ezáltal nagyobb átütőerőt is ad neki. Ha a choke 
szűkülése nagyon hirtelen történik, az esetben 
gyakori a cső végének deformálódása. (Éppen azért 
choke furathoz csakis rugalmas lőporfojtást és csak
egy darab, vékony, kartonból készült serétíöjtást 
szabad használni.)

Ú
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A Holland, valamint a Gothard-féle New-bore 
furat (ami sűrű és amellett egyenletes teritést 
eredményez) tulajdonképpen nem má*, mint egy 
ehoke furat, melynél azonban a ehoke átmenete a 
rendesnél eltérő alakúra és egy kissé hosszakra van 
furva. A kettő közötti különbség az már részlet
kérdés, mely a laikust alig érdekelheti.

A paradox-furat a choke-nak egy változata, 
melynél a cső szűkített része gyenge fordulatu, la
pos csavarhuzagokkal van ellátva. A golyót 
jól lövi, a serétet kevésbbé (cca 35—45%). Ritkán 
ugyan, de még mindig találkozunk choke-rifled -- 
furattal is, mely közönséges ehoke, azonban egye
nes hajszál-huzagokkal van ellátva, és pedig vagy 
egész hosszában, vagy pedig csupán a c-ő szűkí
tett részében. Ez főleg posta és öregebb seretek 
számára készült, de említésre méltó eredményt 
egyáltalán nem sikerült vele elérni, legfeljebb azt, 
hogy a csövek idő előtt beólmozódnak.

Folytattak kísérleteket hatszögletes kereszt
metszetű furattal is, melyet póstalövésére akartak 
felhasználni, azonban nagyon természetesen min
den siker nélkül. Egy párisi puskamüves meg olyan 
furattal próbálkozott, ahol elől, a cső orkolatnál 
össze voltak kissé lapítva a csövek oldal irányban, 
úgy hogy keresztmetszetük egy függőleges hely
zetű ellipsist mutatott A feltaláló célja az volt, 
hogy a 1 .'képet oldalirányban megszüldtse, viszont 
magassági irányban megnagyobbítsa, ami mellesleg 
szólván nem sikerült neki. Úgy okoskodott ugyanis, 
hogy a hibás lövések oka többnyire a tulmagas, 
vagy tulmély lövésekben keresendő; ami teljesen 
téves nézet, mert hiszen köztudomású, hogy a hi
bás lövések oka nem ebben, hanem éppen eile i- 
kezőleg az elébetartás mértékének helytelen meg
állapításban rejlik, ergo nem magassági irányban, 
hanem oldalirányban kellett volna neki a szórást 
nagyobbítani, ha ugyan az egyáltalán lehetséges 
volna.

E) kampó és csőkapqsolási módok.

A kampókat azelőtt_egyszerüeiijesak ráforrasz
tották a csövekre, ami felette., lelkiismeretlen, ill. 
veszélyes módszer volt. A forrasztás rézzel, azaz 
keményforrasztással történt, ami feltétlenül ke
rülendő, mert a csöveket e módszernél vörös 
izzásig (cca 800—1000° C-ig) kell hevíteni, ami 
által a nemes acélfajok elvesztik rugalmasságuk 
nagy részét, (ami érthető is, hiszen kb. 1200° C-nál 

a folytacél már megolvad), amellett tulhevités ese
tén nagyon könnyen el is éghet forrasztás közben 
a csőanyag, ami idővel a puskacső szétrobbanását 
eredményezi. Úgyhogy a lágy forrasztás (cin-, 
azaz horgany-forrasztás), noha úcm olyan tar
tós, mégis feltétlenül előnyben részesítendő vele 
szemben, mert ahhoz csupán 2000 C kell. Nagyon 
kell vigyázni arra is, hogy a forrasztásnál minél 
kevesebb savtartalmu anyagot használjunk fel, mert 
a savmaradványok rejtett helyeken, p. o. a csősin 
alatt teszik tönkre az acélt.

Újabban mindenáron kerülni igyekszik a 
fegyveripar a kemény forrasztási s így a modern 
fegyvereknél többnyire a lágy forrasztást alkal
maz z^a, minthogy azo ibxui ez „egyedül nem elég 
tartós, azért a csőkampók fecskefarkszerü nyúl
vánnyal vannak felső részükön^eTTál’va, melyek a 
csőfalak megfelelő vájataiba lesznek beilletsztve 
és csak azután forrasztva (pers e ligyuton) úgv, 
hogy akkor sem válJutnak el a csövektől, ha idő
vel enged is a forrasztás. Az ilyen csőkapcsolási 
módoknak a fecskefark-System a a lényege, melyet 
különböző“ variációkban alkalmaznak. Ilyen p. o. 
Haenel féle, hol a csövek hosszirányú, avagy 
a Sauer-fóle, ahol gyürünlaku fecskefarkkal vannak 
ellátva. Mindkettő kiváló, azonban a fegyvert ne
hézzé és hátul túlságos szélessé teszik. Nevezetes 
a Pieper-féle u n. acél kamradarab (Diana-fegyver), 
amelyet kisebb módosításokkal más gyárak is át
vettek. Így p. o. Teschner, Scholberg (Rekord
fegyver), Stevens Arms & Tool Co. (Amerika). Ezek
nél a két kamra, a sinhosszabbitás és a kampók egy 
darab acéltömbből lesznek kikovácsolva, a csövek 
azután a kamradarabba beleillesztve, becsavarva, 
azaz beforrasztva. (Pieper a jobb és bal cső első 
végét forrasztás helyett egy duplahüvelybe húzta 
s a csősint forrasztás helyett csavarokkal erősí
tette fél).

A Demi-block systemán alapszik p. o. Kettner- 
nek, Manufácture Francaise d’ Armes & Cycles nek 
(Saint-Étienne), konstrukciója. E systémánál a cső
kampó és a sinhosszabbitás sajá^ csövével egy 
darabból lesz ki kovácsolva, (nem hozzáforrasztva), 
tehát mindegyik csövön a kampóknak, illetve s n- 
hosszabitásnak csak fele található és vagy mind
egyik csőnek elülső és hítulsó kampója egy-egy 
vájattal van ellátva, melybe felülről egy-egy 
fecskefarkszerü éket vernek és forrasztanak (mint 
p. o. a Kettner félénél), — vagy a jobb cső elülső
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kampója van van egy fecskefarkkal ellátva, (mint 
p. o. a Pieper-félénél) — vagy pedig a bal cső elülső 
és hátulsó kampója van egy-egy fecskefarkszerü 
nyúlvánnyal ellátva, mely azután a másik cső kam
pójának, illetve kampóinak megfelelő vájatába lesz 
illesztve, azaz összetolva és azután lágy utón össze
forrasztva. Mindhárom, de főleg az utóbbi eljárás 
kiváló, csak egy hibájuk van, t i. a vájattil el
látott csőfal a kamránál nagyon is gyengitve van.

Ezen hátrány kiküszöbölésére van hivatva a 
Preuss.-féle. Demi-block amely hasonló az előb
biekhez, azonban nem mindkét kampó, hanem 
csupán az elülső van fecskefarkszerü vájattal el
látva (nevezetesen a bal csőé), de csak a kampó 
magasságában (vagyis az egymással érintkező kamra
falak már nincsenek kiváj ás által gyengitve), vi
szont egészen felül, a felső csősin magasságában 
meg egy rövid kis fecskefarkszerü nyúlvány van 
rajta. A jobb csőnél éppen fordítva van, vagyis a 
kampón van a nyúlvány és felül a vájat. Az ilyen 
puskánál tehát a jobb és a bal cső szükség esetén 
könnyen ki is cserélhető, illetve pótolható.

A csőkapcsolás problémájának ideális megol
dása természetesen az volna, ha egy darab acél 
tömbből, illetve acélrudból kovácsolnák, azaz fúr
nák ki mindkét csövet, a kampókat és a síneket. 
Ez az u. n. Mono-block systéma, amellyel szintén 
folytattak kísérleteket, ezen kísérletek azonban 
sikerrel nem jártak. Ezért tehát a problémát ez 
időszerűit legtökéletesebben a Preuss által módosí
tott Demi-block rendszer oldja meg.

F) Mono-block csövek.

A duplafegyverek csövei, ill. csötengelyei 
a kamránál tudvalevőleg 21/2 ~ 3 cm.-re fek

szenek egymás mellett, ergo — ha a két csőten
gely egymagasságban és amellett egymással szem
ben parallel helyzetben van — akkor a jobb és 
bal cső találati pontjának a 3 cm. differenciától 
eltekintve theoretice egybe kellene esni. A gyakor
lat azonban mást mutat. Ugyanis a csökampóknak 
a két csötengely közti helyzete folytán, lövés köz
ben a lőporgázuk nyomása következtében erős oldal- 
feszitési törekvés nyilvánul meg a csöveknél, ami
nek azután az lesz a következménye, hogy a jobb 
cső jobbra, a balcső pedig balra hord és pedig 
annál inkább, minél erősebb töltényt használunk.

A fegyvergyárak a csövek találati pontjának 
ezen divergálását természetesen elkerülni igyek

szenek, éppen azért a csöveket nem parallel hely
zetben, hanem bizonyos szög alakban forrasztják 
össze és pedig olyanformán, hogy a jobb és balcső 
tengelye a csőtorkolat előtt kb. távol
ságban keresztezze egymást, ami azt eredményezi, 
hogy a jobb és bal cső lövedékének röppályája is 
keresztezni fogja egymást és pedig a csőtorkolat 
előtt kb. 35 méter távolságban, vagyis hogy a 
két cső találati pontja a rendes vadászias distan
cián éppen összeesik.

Ezen oldalfeszitési törekvésben rejlik az oka 
annak, miért nem lehet, illetve miért nem célszerű 
a duplacsöveket egydarab acéltömbből kifúrni, 
noha a csőkapcsolás problémájának ideális megol
dását ez képezné, hiszen a forrasztás hátrányai 
közismertek. Pieper is kísérletezett ilyen Mono-block 
csövek előállításával, de sikertelenül. Noha Pieper 
a Mono-block csöveket bizonyos szög alatt, tehát 
nem parellel csőtengely mellett fúrta, kielégítő 
eredményt mégsem tudott felmutatni, ugyanis lehe
tetlen előre pontosan kiszámítani azt, vájjon 2 
méter, 2.20, vagy 2.50 stb egyszóval, hogy milyen 
távolságban kell a két csőtengelynek pontosan keresz
tezni egymást, ha azt akarjuk, hogy 35 méternél 
a két cső találati pontja fedje egymást. Már pedig 
ha ezt előre kiszámítani nem tudjuk, akkor hasz
nálható csöveket sem tudunk e systéma alapján 
előállítani, mert hiszen a jobb és balcső röppályája, 
vagy túl ágosan divergálni, vagy túlságosan conven- 
gálni fog. már pedig ez is, az is használhatatlanná 
teszi a fegyvert, eltekintve a nagy súlytól, mely 
az e systéma alapján gyártott csöveknél elkerül
hetetlen.

6?) Csöhosszuság.

Mjg a cilindrikus csöveknél és füstös po: ok
nál — a füstös por elégési sebességének korlátolt 
szabalyozhatóságánál fogva — a nagyobb csőhossz
nak, pl. 16-os kai.-ben 78—80 cm. — valóban némi 
Tasz n át láttuk, addig a choke-csövek és füstnél
küli csőporok korszakában csupán alárendelt sze
repe van annak, természet, esen bizonyos határok 
közt.

A serétes Browningok eredetileg tudvalevő- 
chokecsövel kerültek forgalomba (16-os 
s ennek dacára is többnyire kiválóan 

lőttek. A laikus vadász-közönség azonban sehogy- 
sem akart megbékülni vele, hanem helyette liosz- 
szu csövet kívánt, ugyanis abban a tévhitben volt, 

leg 61 cm 
calib erfcén
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hogy a nagyobb csőhosszuság egyúttal jobb lő- 
képességet is biztosit. A gyár természetesen arra 
az álláspontra helyezkedett, hogy „üzlet-üzlet!“ 
s így jobb meggyőződése ellenére is eleget tett a 
közönség kívánságának s rövid néhány év múlva 
már 70, sőt 75 cm.-es csővel is hozta a Browningot, 
noha a beható vizsgálatok azt mutatták, hogy a 64 
és 75 cm.-es choke csövek között találati százalék 
stb. szempontjából semmi, kezdősebesség s igy az 
átütőerő szempontjából pedig mindössze circa 2—3% 
differencia volt a hosszabb cső javára, ami oly el
enyésző csekély, hogy amiatt igazán nem érdemes 
a jóval kényelmetlenebb és súlyosabb hosszú csövet 
favorizálni, annyival is inkább, mert hiszen a 
hosszú csővel kevésbbé gyorsan lehet célozni. Ez
zel ízemban igaz az is, hogy minél rövidebb a 
cső, illetve a célzó vonal, annál kevésbbé lesz pon
tos a célzás is (anrnek nagy jelentősége van ugyan 
a golyós-fegyverrel való célbalövésnél), de annál 
kisebb a serétes vadászfegyvernél, amelynél szó
szoros értelemben vett precíz célzásra szükség 
egyáltalán nincs, s a precizitásnak azt a fokát, 
melyet a serétlövés megkíván, a 64 cm. csőhossz 
is feltétlenül biztosítja. Ha tehát a 64 cm. cső
hossz a dupla fegyvereknél is unos-untig elég, 
akkor mégmkább elég az a Browningnál, ahol a 
64 cm.-es célzóvonalat a závárzat-tok tetején lévő 
sin cca 15 —16 cm.-rel úgyis meghosszabitja, 
ahol tehát a tényleges célzóvonal 64 cm. helyett 
kb. 80 cm.-t tesz ki.

A háború előtti években A. Leue, a híres 
belga puskamüves, a csőfurás egyik legkiválóbb 
mestere, a Diana Fegyver-Atelier számára egy 
duplafegyvert készített kimondottan annak doku
mentálására, hogy a nagy csőhossz mennyire feles
leges. A puska csöve csupán 64 cm. volt, ennek 
dacára is kb. 85 --90% ot produkált, ami a csőfu
rás technikájának mai fejlettsége mellett’ tudvalevő
leg a lőképesség csimborasszóját jelenti.

Azon nézetnek tehát, hogy a hosszabb cső 
feltétlenül jobb lőképpességet eredményez, magya
rázata egyrészt a szakértelem hiányán, másrészt 
pedig a beképzelésen, az autosuggestión alapszik.

//) Cső sin, célgömb
A_ felső csősin,. vagyis a célzósin, vagy egye

nes, vagy iveit. A sínnek mindkét faja lehet lapos 
felületű, avagy egész hosszában vályuszerüen ki
vájt. Lehet magasan és mélyen fekvő, lehet sima 
felületű, avagy recézet'L

A sin feltétlenül egyenes és semmi esetre sem 
iveit legyen ! Hogy lapos, vagy vályuszerü le
gyen-e, egyéni dolog. A lapos sin nem nyújt 
semmi támpontot a célzáshoz, a vályuszerü ellen
ben igen. Az alacsony csősin támpontot nyújt 
ugyan, de viszont az erősen kiálló csövek könnyen 
eltakarják a vadat. A magas sínnél ez nem fordul 
elő, de viszont nem is nyújt semmi támpontot a 
célzáshcz. Legcélszerűbb tehát mérsékelten magas 
fekvésű, mindvégig egyenes, de- vályuszerüen ki
vájt, recézett sin. (Simafelületü sin ugyanis erősen 
visszaveri a reáeső fényt, ami zavarólag hat a 
célzásnál.)

Vannak fegyverek, melyeken a felső csősin 
teljesen hiányzik. Ilyen csöveket legelőször F. v. 
Dreyse konstruált a múlt század közepén abban a 
hitben, hogy a csősin károsan befolyásolja a csö
vek vibrátióját s e réven a lőképességét, tehát ha 
a csősint kiküszöbüli, akkor jobb lőképességet fog 
kapui. A praxis azonban egyáltalán nem igazolta 
ezt a feltevést. A sinnélküli cső egyrészt nem 
mutatós, másrészt meg jelentékenyen nehezebb a 
vele való célzás, éppen azért alig látunk ily csö
veket forgalomban.

A célgömb nyakon üljön, legyen mérsékelten 
nagy és kiemelkedő.

Závárzat.

A ma található sokféle záró .szerkezet, más
néven závárzat közül csupán a legismertebbekkel 
óhajtunk foglalkozni, miután a gyakorlati vadász 
szempontjából nagyon csekély jelentősége van a 
különböző, immár tucatszámra található, speciális 
konstruktióknak, amelyek azonban szélesebb körben 
nem tudtak elterjedni s amelyek közül egyet-egyet, 
mint saját találmányát, majdnem minden fegyver
gyár magáénak vall.

A hosszú kulcsos, másnéven „Godin“ závárzat 
épp úgy, mint az angolkulcsos, „T“ závárzat (ahol 
a ravaszfedő fölé boruló kulcs félretolása által 
nyílik ki a fegyver) letűnt idők emléke, amelye
ket azonban egyszerű, szolid és még kissé felüle
tes készítés mellett is eléggé ellenállóképes mi
voltuk következtében egyszerűbb, főleg golyós
fegyvereken mai nap is láthatunk, dacára, hogy 
kezelésük lassú és kényelmetlen. A „T“ závárzatot 
„excenter“ nek is szokták nevezni, ez azonban téves 
elnevezés, mert valódi excenter závárzatot ezideig 
csak kettőt ismerünk a Dreyse és Teschner félét. 
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A hosszukulcs és a „T“ kulcs lényegileg azonos, 
csak az elhelyezés különböző !

A mai modern puskákon kizárólag tolókás- 
reteszelésü závárzatot alkalmaznak, melyeknél a 
tolóka, vagyis retesz, vagy csak a hátsó csőkampó 
(ez az egyszerrs reteszelésű), vagy pedig mindkét 
kampó e célra szolgáló kivágásába kap bele (ez az 
u. n. kétszeres reteszelésű závárzat) s ezáltal tartja 
szilárdan a csöveket.

A tolókat mozgató emelő, vagyis kulcs, több
nyire a baszkül felső lapján a kakasok közt van, 
(ez az u. n. kiskulcs), melyet feltalálója után 
„Scott“ kulcsnak vagy pedig ..Toplever“ kulcs
nak neveznek.

Ha a kulcs nem a kakasok közt, hanem alul, 
a ravaszfedő fölé borulva, nyer elhelyezést, akkor 
„Roux“-kulcsos závárzatról beszélünk, ahol is a 
kulcs lefelé történő nyomására nyílik ki a fegyver.

Ha azonban oldalt van a kulcs elhelyezve, 
(e kettő lényegileg egy és ugyanaz, csak az el
helyezés különböző), akkor „Webley“-kulcsos, vagy 
pedálos závárzatról beszélünk. Megjegyzendő, úgy 
a Roux, mint a Webley-kulcs voltaképpen nem 
más, mint a Scott-kulcs egyik változata.

A legismertebb és joggal egyik legkedveltebb 
az u. n. háromsszoros reteszelésű „Greener-zár“, 
amely dupla reteszelésű Scott kulccsal- és egy sin- 
hosszabittással van ellátva, amely sinhosszabbitá- 
son egy harántirányu u. n. kereszttolóka megy át. • 
Ez a závárzat — ha kidolgozása lelkiismeretes és 
acélanyaga jó, — a legerősebb töltéseket is kibírja, 
még duplagolyóstegyvereknél is, ellenesetben azon
ban semmit sem ér. Azért ha olcsó fegyvert vá
sárolunk, az inkább a régimódi, de megbízható 
hosszukulcsos, vagy pedig „T“ závárzattal legyen 
ellátva, mint egy csupán szemfényvesztésre készült, 
háromszoros Greener-závárzattal, amely abszolúte 
semmi garantiát nem nyújt s amelyet olcsó pus
kákon mindig jogos kételkedéssel kell fogadnunk. 
Ha az ilyen fegyverből a baszkül alsó részében 
levő duplareteszt kivesszük (úgy, hogy csak a sin- 
hosszabbitáson átmenő kereszttoló ka tartja a csöve
ket), s a fegyvert megrázzuk, azt fogjuk tapasz
talni, hogy kotyog, ami a gondatlan kidolgozás
nak egyik biztos jele. A kereszttől óka átmetszete 
lehet korai aku, ovalis, vagy négy szögletes. A 
négyszögletes kereszttolókát igen nehéz pontosan 
beleilleszteni az ágúiba, másrészt pedig erősen 
rongálja is azt, éppen azért feltétlenül kerülendő. 
Az ovális — melynek nagyobbik átmérője vízszin

tes helyzetben van — a töréssel, deformálással 
szemben valamivel nagyobb ellenállást fejt ki 
ugyan, mint a köralaku, de viszont beillesztése is 
nehezebb, éppen azért legolcsóbb, legprecízebb és 
legpraktikusabb a köralaku keresztmetszettel ren
delkező tolóka alkalmazása

Négyszeres Greener-zárról akkor beszélünk, 
ha a sinKosszabloitáson még egy bevágás is van, 
melybe hátulról egy, a baszkül belsejébe ágyazott 
retesz kap bele. Ez a negyedik retesz azonban tel
jesen felesleges, mert, hiszen ha a sinhosszabbitás 
elég erős a gáznyomás elviselésére, akkor a kereszt
tolóka is elégséges a csövek lövésközben való le- 
billenésének megakadályozására, viszont ha gyen
gének bizonyul, azaz letörik, az esetben hiába 
fogja azt hátulról a negyedik retesz is, mégis ki 
fog nyíl an i lövésközben a fegyver.*

Megemlítendő azonban — éppen értéktelen
sége miatt — az a sinhosszabbitás, amely az ár
jegyzékekben rendszerint úgy van feltüntetve, 
mint „Scott-závárzat sinhosszabbitással és három
szoros reteszeléssel“. Ez egy gombaiakkal biró sin- 
hosszabbitás, amely voltaképpen a Green er-1 akarja 
imitálni, azonban úgyszólván kizárólag szemfény
vesztésre, a laikus vadászközönség megtévesztésére 
készül és noha a csövek oldalmozgásával szemben 
fejt ugyan ki némi csekély ellentálIást, mindazon
által teljesen értéktelennek kell megbélyegezni, 
mert hiszen sem kereszttolókája nincs, sem pedig 
hátulról nem kap bele semmiféle reteszt s így a 
csövek lövésközbeni lebillenésével szemben (a dupla
retesztől eltekintve), nem tud a legcsekélyebb ellent- 
állást sem kifejteni, éppen azért ez nem is három
szoros, hanem csak kétszeres reteszelésű zár hiszen 
a csövek lebillenésével szemben kifejtendő ellent- 
állás kizárólag a duplareteszre hárul.

A „Webley“féle sinhosszabbitásnaknincsugyan 
kereszttolókája, de viszont lépcsőalakkal bír s ebbe 
a lépcsőalaku kivágásba kap bele hátulról egy 
retesz, araiáltal a závárzat elég megbízhatóvá válik. 
A Webley-féle sinhosszabbitásnak a Greener kereszt
tolókával való együttes alkalmazásának, a négy
szeres Greenerhez hasonlóan, nem sok értelme van.

Szolid és megbízható a Purdey-závárzat, 
amelynél a sinhosszabbitás helyén, de annál vala
mivel mélyebben, a jobb és bal cső. közt egyr 
orrszerü nyúlván van, amely a fegyver bezárásakor 
láthatatlanná válik s amely fölé egy retesz nyomul 
ilyenkor.

Az u. n. Nimrod-Nasen-Verschluss-al — amely 
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egyszerűsége dacára is egyike a legtartósabb závár
zatoknak — Thieme & Schlegelmich suhl-i fegy
vergyárosok látják el a fegyvereiket. Ennél a 
háromszoros Greener reteszeiésen kívül, a baszkul 
alsó része egy haránt irányú mély bevágással van 
ellátva, melybe egy a csövek alsó felületén lévő 
és erősen kiemelkedő nyúlvány kap bele és tesz 
lehetetlenné minden oldalmozgást.

Megbízható és erős zár a Simson-Jäger féle 
u. n. „Schildzapfenverschluss“, továbbá a hozzá- 
hasonló Seholberg-féle „Rekord závárzat“, melyek
nél nem középen, hanem jobbról és balról, a cső
tengelyek alatt vau egy-egy kivágásnélküli kampó. 
A reteszelést egy Greener kérész ttoló ka látja el s 
igy egyszeres reteszelésű lévén, a sinhosszabbitás- 
nak nagyon erősnek kell lenni. (Seholberg újabban 
acélkamradarabbal készíti Rekord-fegyvereit)

Általánosan ugyan nincsenek elterjedve, mind
azonáltal említésre méltók a Brenecke-féle „Ideal“, 
a kagylós-zár „Patent-Stabil“, a Lene féle, azután 
a Steygleder-féle, a Kersten-féle „Luchs“, vagy 
másnéven „strassburgi“-zár (egyike a legjobbaknak), 
azután pl. a mozgatható löklemezzel ellátott závár
zatok, pl. a Jager-féle, vagy Kari-féle, továbbá a 
Tesch ner-f éle kamrazávárzat, (ez utóbbi valódi 
excenter-zár.)

A csövek oldalmozgásának meggátlását céloz
zák a baszkülön lévő oldalfülek, ill. a csövek ol
dal njnl ványai, melyek a baszkül megfelelő kivá
gásaiba kapnak bele, ezek azonban lelkiismeretesen 
készített háromszoros Greener-, vagy hasonló zár 
esetén bátran elhagyhatók. A csőpartnak elsősor
ban is az a rendeltetése, hogy a baszkült a leg
kényesebb pontján a törésnek leginkább kitett 
helyen, a könyöknél — erősítse (a csőnek is biztosabb, 
nagyobbfelületü fel fekvést ad), másodsorban deko
ratív célokat szolgál

Lakatok.
A) Kakasos-fegyverek lakatja.

Régebben ~ visjzanempattanó volt, ma már 
azonban kizárólag visszapattanó. All a következő 
alkatrészekből: 1. a dió, 2. diólánc, 3. diófedő, 
4. diófog, vagy másnéven elsütőrud, 6. diófog-rugó. 
A lakatokat az ütőrugó elhelyezése alapján oszt
ják fel és pedig: előlfekvő., vagy hátnlfekxmra 
Mindkettő egyformán jó. Az előlfekvő elegánsabb, 
azonban gypngiti a baszkült, a másiknál éppen 
fordítva van. Legcélszerűbb tehát az előlfekvő 

lemezre szerelt hátulfekvő lakat, mely mindkettő 
előnyeit egyesíti magában.

B) Onfeszitő'lakatok.
Úgy a kakasos, mint a kakasnélküli fegy

verek önfeszitő lakatja lényegileg egyezik a fen
tiekkel, csak egy feszítő-emelő — amely a kakas, 
illetye ütödarab felhúzását eszközli — szokott 
hozzájárulni. Megjegyzendő, az általánosan ön fe
szítőnek nevezett lakatok voltaképpen nem is ön
feszítők, mert hiszen ezeknél a csöveknek kézzel 
való letörése által, tehát korántsem önmaguktól 
feszülnek meg a lakatok Rendkívül tetszetősök 
pl a Nowotny-féle kakasos önfeszitő puskák, avagy 
pl. Fückert Korona-fegyverei Az utóbbinak azon
ban hibája is van és pedig az, hogy kakasai túl
ságosan kicsinyek és szokatlan elhelyezésűek. Az 
ilyen puskák rendszerint tolókás biztosítékkal van
nak ellátva. A kakasos önfeszitő puskáknak a 
kakasnélküliekkel szemben meg van ugyan az az 
előnyük, hogy tolókás biztosítékuk mellett a laka
tok is leereszthetök lévén, kétségtelenül nagyobb- 
foku biztonság érzetét keltik, de ezzel szemben 
egy ruhagombon, vagy valamely ágban való meg
akadás következtében könnyen megeshetik, hogy 
féligmeddig fel húzódik a kakas, majd rácsap a 
gyüszögre s igy a fegyver akaratunk ellenére is 
eldördül, ami kakasnélkülinél viszont ki van zárva.

A kakasnélküli önfeszitő fegyverek lakatjának 
megfeszítése a puskák legnagyobb részénél a cső- 
billenéskor történik és pedig a feszitő emelő révén ; 
esetleg azonban a zárókulcs félretolásakor, mint 
pl. a Teschner-fegy vernél. A Purdey lakatnál és 
Defourny „armement automati qe“-ján ál, viszont a 
fegyver bezárásakor történik a lakatok megfe
szítése.

A gyuszeg vagy különálló, vagy pedig a 
belső kakassal, az u. n. ütödarabbal egy darabból 
készül. Az oldallaka^ok külön gyuszeggel készül
nek, az Anson & Deeley ezzel is, azzal is. Mind
egyiknek van előnye és hátránya. A külön gyu- 
szeges lakat megakadályozza a gázoknak a lakat 
szerkezetbe való tódulását, de viszont hamar be
rozsdásodik — ami csütörtököt szokott eredmé
nyezni - , ezzel szemben a gyuszeg-nélküli iakat 
biztosan elsüti ugyan a patront, de kevésbbó tudja 
meggátolni a gázok betódulását^ ami felette kelle
metlen, mert gyakori szétszedést és tisztítást igé
nyel, másrészt pedig, az esetben, ha kiszakadt a 
pl. a tulhegyes kakasorr ütése folytán a gyutacs 
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feneke, akkor oly nagy tömegű gáz tódulhat a 
szerkezetbe, hogy azt kitöri, kiszabja a fegyveragy 
nyakát, sőt ha oldallemezes a puska, az esetben 
még az oldallemezt is kitépi és elhajítja, amire 
különösen ma nap-nap mellett láthatunk példát, 
amiből az a tanulság, hogy minden puskához kizá
rólag hozzávaló peremű töltényt használjunk és 
ne akarjunk noimálperemü csőből pl. vékony
peremű patront lőni, mert annak gyutacsát rend
szerint nem tudja elérni a kakas, tehát az ered
mény csütörtök lesz, amelyen a laikus vadász és 
lelkiismeretlen puskaműves többnyire úgy szokott 
segíteni, hogy egyszerűen meghosszabbítja a gyu- 
szeget, illetve a kakas-orrot, sőt esetleg még ki is 
hegyezi, ami azután nemhogy csütörtök-mente sé
get, hanem elŐbb-utóbb holtbiztos defektust jelent.

C) Lakatszerkezetek felosztása.

Greener ejectoros puskája volt az első igazán 
modern, kakasnélküli, ejectoros fegyver, melyet 
rövidesenkövetett„ Anson&Deeley“, „Purdey“, „Hol- 

leghelyesebb a felosztást azon az alapon végezni, 
hogy O a haszkülbe van-e ágyazva a lakat, vagy 
pedig 2) az oldallemezre van-e szerelve? Az elöb 
bihez tartozik pl. az Anson & Deeley szerkezetű 
lakat, amely mai nap leginkább el van terjedve s 
amely eredetileg egyáltalában nem rendelkezett 
oldallemezzel.

Anson & Deeley-lakat (biztonsági dupla-dlófoggal).

Újabban azonban oldallemezzel is készül — ez 
az u. n. párisi-lemez — amely azonban, csupán 
dekorativ célokat szolgál s amely rögtön felismer-

land stb. kun str aktiója. Az egyes lakatszérkeze^ek 
beható ismertetése nagyon is meghaladná e munka 
kereteit, másrészt pedig nagyon nehéz distinquálni 
közöttük, — hiszen egyik jobb, mint a másik, — 
továbbá az a néhány eredeti konstruktió, amely a 

hető arról, hogy csak egy összekötő-csavar megy 
keresztül rajta. A párisilemezes „Anson & Deeley“ 
lakat' (melynél tehát noha van oldallemeze, még
sem arra van szerelve a lakatszerkezet, hanem a 
baszkül be. van ágyazva) mintegy átmenetet képez

többinek mintául szolgált, ma már annyi javításon, 
módosításon ment át, hogy szinte rá sem lehet 
ismerni (így pl. ma már a feltaláló, mondjuk „Hol- 
land-Holland“-gyárából kikerült puskákon sem talál
juk meg az eredeti Holland lakatot), azért tehát 

a másik csoport, az oldallemezre szerelt, . vagy 
másnéven oldallakatokhoz, amelyekhez tartozik pl. 
a „Holland“, a „Purdey“ stb. lakat, melyeknek 
lemezei könnyen felismerhetők a sok csavar-ill. 
szögfejecskéröl, melyek kívülről is láthatók.
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A ravaszvédő lapjára szerelt, ill. a baszkülbe- 
ágyazott lakatok jelentékenyen gyengítik a basz
kült, tisztítás alkalmával nehezen hozzáférhetők, 
amellett puskadiszités, vésés szempontjából is ke- 
vésbbé mutatósak ; ezzel szemben az oldallakatok 
nemcsak hogy a baszkült nem gyengítik, hanem 
könnyen kivehetők, többnyire hatalmas ütőrugójuk 
is van, azután meg díszítés céljára is alkalmasabb

A lakatok túlnyomó része szalag-rugóval van 
ellátva, mert a vadászközönség (melynek legna
gyobb része — tisztelet a kivételnek — sajnos 
laikusokból áll) érthetetlen ellenszenvvel viseltetik 

ra spirál-rugós lakatokkal szemben, amilyen pl. a 
„Lepage“ is. »Pedig ezek nemcsak egyszerűbbre 
— tehát olcsóbban — készíthetők, hanem tartó- 
sabbak is, kevesebb helyet igényelnek (ami dril
lingeknél igen fontos), egyes részei könnyebben 
kicserélhetök, ill. pótolhatók, továbbá van még 

nyebb lesz az emelőhatás következtében az elhú
zás is, dacára annak, hogy a nyugvó a szokottnál 
mélyebb (és igy tartósabb). Sokkal biztosabb to
vábbá a nyugvó helyzete is, azért mert az ütődarab 
és a diófog vezetése négyszer hosszabb annál. 
Egy szellemes láncáttétel révén a lakat feszített 
állapotában a holtpont majdnem el vau érve, s 
igy a nyugvóra ható rugónyomás jelentékenyen 
kisebb, ami a nyugvó tartósságát biztosítja. Azu
tán itt nincs külön rugója a diófognak, hanem az 
ütőrugó szolgál egyúttal diófog-rugó gyanánt is, 
tehát, — hogy a diófog-rugó törése esetén lecsap
jon a kakas — az itt ki van zárva és pedig azé»'t, 
mert amint a fog rugója elpattanik, abban a pil
lanatban mar a kakas sem tud ütni, mert hiszen a 
fognak és a kakasnak közös rugója van. Végül a 
lakat laikus által is könnyen szétszedhető, míg az 
Anson & Deeley nem.

Thieme & Schlegelmilch-féle „Nimród* lakat

egy nagy előnyük és pedig az, hogy a beágyazás, 
ill. tüskére való felhúzás következtében rugótörés 
esetén sem mondják fel a szolgálatot, mig a szalag
rugós lakatok igen.

Az oldallakatok közül felette praktikus és 
közkedveltek „Purdey“, „Holland“, „Sauer“, „Sim
son“, a „Thieme & Schlegelmilch“-féle, viszont a 
beágyazottak közül az „Anson & Deeley“, melynek 
egy igen sikerült változata, a Thieme & Schlegel- 
mílch-féle „Nimrod“-lakat, aztán pl. „Leue“ és a 
„Scholberg“-féle. Praktikus a Thieme & Schle- 
gelmilch-féle „Nimrod“-lakat már csak azért is mert 
a nyugvója sokkal biztosabb, az elhúzás pedig sok
kal jobban, könnyebben történik, mint az eredeti 
„Anson & Deeley“-nél, ugyanis az eredeti „Anson 
<Sí Deeley “-vei szemben itt kb. négyszer oly hosszú 
az ütődarab tengelye és a nyugvó közti távolság, 
már pedig minél nagyobb ez a táv., annál köny-

Nagyon praktikusak azok a lakatok is, melyek 
csavar huzó, vagy bármi más segédeszköz nélkül, 
puszta kézzel is kivehetők ilyen a „Westley“ 
vagy pl. a „Bernard-féle, melyek alulról vehetők 
ki. Vannak csavarszárnnyal (Drehflügel) más néven 
fürgetövel ellátott oldallakatok is, amelyeknél — ha 
szárnyacskán egyet csavarunk, fordítunk — már is ke
zünkben van az egész lakat. Ez theoretice igen jól 
fest, a gyakorlatban azonban kevésbbé, ugyanis aszár- 
nyacska sokszor már egy akaratlan mozdulat által 
is elfordul, s a lakatlemez lakatostul együtt, több
nyire .észrevétlenül kiesik és elveszik. A szárnyas 
csavar, amellyel pl. „Holland & Holland“ készíti 
újabban fegyvereit, azért nem célszerű, mert ha 
szorosan jár (mint ahogy lenni kell), akkor köralak
ban összekarcolja, elcsúfítja a lakatlemezt; ha pe
dig iazán jár, akkor magától is könnyen kicsava
rodik, akár csak a fürgetös lakat.
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Érdekes és korántsem lebecsülendők a külön
böző konstruktióju u. n. biztonsági-puskák, amilyen 
pl. „Meffert44, „Thieme & Schlegelmilch44, „Pieperu-é? 
amelyeknek lakatja csak a használat pillanatában 
lesz egy - a pisztolyfogás alsó részén lévő és 
attól elálló — szaruval felszerelt emelő révén meg
feszítve s amelyek igy absolut garantiát nyújtanak.

D) Biztosíték. &):

Éőleg önfeszitő fegyvereken találhatók. Két
féle formában szokták készíteni, egyik a Greener-féle, 
amely a fegyver nyakán, baloldalt van, s amelyet 
főleg drillingeken láthatunk. Nem automatikus! A 
másik — az általános használatos — ez felül, a 
Toplever-kulcs mögött van Mindkettő tolókás-biz- 
tositék. A felső biztosíték vagy automatikus, vagy 
nem. Részemről az utóbbit célszerűbbnek tartom 
Silány fegyvereken azonban feltétlenül automatikus 
biztosíték legyen, hogy a fegyver hirtelenebb be- 
csukásakor a puskának véletlen eldördülése meg- 
akadályoztassék. Ritkán ugyan, de kakasos fegy
vereken is láthatunk biztosítékot. A biztosítékok 
vagy a ravasz, vagy a lakatra, vagy egyszerre 
mindkettőre hatnak. Az első csekély garantiát 
nyújt, a második többet, a harmadik a legtöbbet.

A lakatok feszitett állapotát jelző-szegecsek
kel (pl. „Anson & Deeley“-nél), vagy az oldalleme
zen a kdkastengellyel, illetve az azon levő nyi
lakkal szokták jelezni. Kívánatra azonban Anson 
& Deeley lakatok is készíthetők oldaljelzéssel.

E) Ejector. $ '

Van automatikus, vagy nem. Az első csoport
hoz tartozó, ketrészre osztott ejectorók pl. a „Lan
caster44, vagy a „HollandMele a csövek lehajli- 
tásának pillanatában, önönmaguktól vetik ki a ki
lőtt hüvelyeket. Amelyik patron nem lett kilőve, 
annak ejectorja csupán patron huzó módjára mű
ködik Ha azonban nincs két részre osztva az 
ejector, akkor a ki nem lőtt patront is kiveti. 
Ilyen pl. a „Szailer“-féle ahol egy — az előagv 
alsó részén lévő — gombot kell előzőleg benyomni, 
ha azt akarjuk, hogy az ejector ne működjék, 
vagyis ne vesse ki a ki nem lőtt töltényeket. 
Van azután olyan is, ahol viszont akkor kell a 
gombot benyomni, ha azt akarjuk, hogy műkö
désbe lépjen a kivető. Az automatikus kivetöhöz 
tartozik a „Greener44-féle, ahol a lakat ütörugója 

végzi a hüvelyek kirepitését. Egyszerű és megbíz
ható ! A ma használatos automatikus ejectorok több
nyire a „Holland“-kivető systémája alapján ké
szülnek, kisebb-nagyobb módosításokkal.

Holland-ejector (Anson & Deeley lakattal) megfeszítve.

Itt a kivetőkészülék — mindegyik csőhöz 
egy-egy — az elöagyba van ágyazva, s lényegileg 
nem más, mint egy közönséges lakatszerkezet, 
melynek kakasa a csöbillenéskor szabadul fel s 
rugójának hatására erős ütést mér a töltény huzó 
rudjára s ezáltal kirepiti a hüvelyt, a fegyver be
zárásakor azután ismét meg lesz feszítve. Legmeg
bízhatóbbnak, legtartósabbnak a Defourny-féle mó
dosítással ellátott Holland-ejector tekinthető, amely
nek egyszerű szerkezete mellett oly hatalmas rugója 
vau, amely még a lakat ütőrugójáuak nagyságát is 
majdnem meghaladja. Az u. n. „Lancaster“-ejector 
erősen hasonlít a nHolland“-ejectorhoz. A „Deeley“- 
féle kétrészes ejector nem az előagyban, hanem a 
baszkül elülső részében foglal helyet, a spirálrugós 
úgynevezett „Parson“-ejector szintén; ez utóbb 
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azonban megbízhatatlan működésű. A „Deeley4 és 
„Parson“-ejectorral ma már ritkán találkozunk. A 
módosítások folytán ma már ejector is sokféle van, 
de megbízhatóan csak az esetben működnek, ha 
lelkiismeretes munkával készültek. Olcsó puskákon 
mindig gyanús az ejector, mert ha valahol, itt 
ugyancsak megboszulja magát az olcsó ár Végül 
jegyezzük meg jól, silány hüvelyre nincs ejector!

F) Ravasz.
A csupán egy ravasszal ellátott, duplafegy

verek — noha gyorsabban lehet velük duplázni — 
(ugyanis a második lövés leadásakor itt csupán a 
mutatóujjat és nem az egész kézfejet kell hátra 
csúsztatni) vadászati célokra nem nagyon alkal
masak. Ugyanis ha adott esetben nem a jobb,

G) Automatikus töröszerkezet.
Rendkívül meggyorsítja a töltési műveletet 

az önműködő törőszerkezet, amelynél a „Tople ver“ - 
kulcs félrenyomásakor, egy hangos reccsenés kísé
retében önerejéből lehajük a cső, kirepül a hüvely, 
úgy hogy a vadásznak nincs más feladata, mint 
tölteni. Alkalmazása csakis finoman kimunkált 
puskákon célszerű. Ilyen van pl. a „Purdey“-lakat
nál, vagy pl a „Holland.“-lakattal kombinált De- 
fourny-féle „armement-automatique“ nál. Az elsőnél 
a lakatszerkezetnek „V“ alakú, hatalmas ütőrugója 
eszközli egy szokatlan elhelyezésű (a baszkül elül
ső részében, felül) feszitő-rud révén a cső lehajli- 
tását, & ezáltal a hüvely kirepitését is ; az utób
binál pedig a lakatnak pálcika-alakú, egyenes 
szalagrugója végzi el azt.

hanem a bal csövet akarjuk először elsütni, (mert 
példának okáért abban van az öregebb serét), az 
esetben előzőleg egy váltót kell átállítani, ami fel
tétlenül késedelmet jelent. Ha pedig váltó nélkül 
készül, akkor meg egyáltalában nem is lehet a 
bal csövet elsőnek elsütni. (Sportcélokra, agyag- 
galamb-lövésre, ahol a csövek elsütési sorrendje 
nem változik, megfelelő az egyravaszos systéma is, 
amely egyébként is csak akkor működik megbíz
hatóan, ha nagyon lelkiismeretes munkával készül.) 
Célszerűbb a kétravaszos rendszer, ahol is az elül
sőravasz 1 — IV2 kg-, a hátulsó pedig ravasz 11^—2 
kg., terhelésre sül. Praktikus az u. n. „artikulált“, 
vagy másképen csuklósravasz, ahol az elülső ra
vasz a mutatóujj sérülésének megelőzése céljából 
előrebillenö.

Az ütődarabnak a nyugvóba való felemelése, 
felhúzása mindkettőnél a cső lehajlitásakor^torté- 
nik ugyan, az ütőrugó megfeszítése azonban csak 
a fegyver bezárásakor, éppen azért az ilyen szer
kezetű fegyverek a szokottnál kissé nehezebben 
záródnak.

Ágyazás.

A) Puska-tus.
A se rétesfegyverek agya lehet 1 _ szaruken- 

gyeles (régimódi német modell, ma már csak ren
delésre készül). 2 Pisztplyfugásos. 3. Pisztolyfogás- 
nélküli, azaz angolagy, mely megkönnyíti ugyan 
kissé duplázás alkalmával a jobbkéz hátracsuszá- 
sát, de viszont kevesebb támasztékot is nyújt a 
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kéznek. A pisztolyíogásnál éppen fordítva van, 
azért golyósfegyverek és drillingeknél úgyszólván 
kizárólag ezt alkalmazzák. Nem szép, de nagyon 
célszerű formája van a „Konrad Eilers“ által 
módosított angolagynak. Ugyanis inig a rendes 
angolagy nyakának alsó vonala — oldalról nézve — 
kissé homorú (emiatt nem talál a jobbkéz negye
dik és ötödik ujja elég támaszpontot), addig az 
Eilers-felénél inkább domború kissé, úgy hogy az 
agyazat a pisztolyfogásuakhoz hasonlóan az egész 
kéznek biztos támaszt nyújt és amellett a kéz 
hátracsuszását sem akadályozza meg, vagyis mind
két fogás — a pisztoly fogás és angol agy — elő
nyeit egyesíti magában. A pofadéknak nem sok 
értelme van, éppen azért ma már ritkábban alkal
mazzák.

Nagyon fontos az agy hossza és görbülete. 
Normális agyhossz az első ravasztól az agytalp 
közepéig mérve kb. 36 cm. Kistermetű embernek 
31 35j/2 cm.-es, magas?érmét ü, ill. hosszuryaku em
bernek 36^2 ~38* 1/2 cm.-es agy felel meg (A pisztoly- 
fogásos-agy rendszerint rövidebb valamivel az angol
agynál.) A tapasztalat azt mutatja, hogy a vadászok 
zöme testalkatának meg nem felelő, csekély gör- 
bűletü, avagy rövid ágyazatot használ, (ami a tul- 
görbe ágyazathoz hasonlóan nemcsak, hogy mély 
lövéseket eredményez, hanem a fegyver rúgását is 
sokkal inkább érezhetővé teszi). A normális gör
bület az agy orránál kb. 4 cm., az agytalpnál 
pedig 6 6V2 cm. Hosszunyaku embereknek taná
csos 5 - 0^2 cm., illetve az agy talpnál 7—8 cm.-és 
görbülettel ellátott ágyazás.

A kézimunkával készült agyak az agy talpnál 
mérve a középvonaltól kb. 8-10 mm. eltérést, 
u. n. kihajlást szoktak mutatni jobbra, ami főleg 
kövérarcu embereknek nagyon megkönnyíti a cél
zást.

R) Elöagy.

1. Tolókás (régimódi), ma már csak golyós
fegyvereken alkalmazzák, serétes fegyvereken azon 
bán nem 2 Kiskulcsos, alkalmazása a fentihez 
hasonló. 3. Automatikus, egyszerűbb serétes fegy
vereken szokták alkalmazni. 4. Purdey-rendszerü 
csappantyus elöagy. 5. Gombnyomásos elöagy. 
Közepes és finom kivitelű modern puskákon úgy
szólván kizárólag e két utóbbit alkalmazzák.

Ismétlő serétes fegyverek.

Hazájuk Amerika, ahol a legújabb időkig 
úgyszólván egyeduralmat élveztek Az első ismétlők 
— pl. az amerikai „Spencer“, a német „Gaggenau“ — 
ma már rég kimentek a forgalomból, úgyhogy azt 
mondhatjuk, ma kizárólag a „Winchesteriek 
vannak forgalomban, melyek vagy a ravaszfedö, 
vagy az előagyra szerelt szán mozgatása által is
mételnek. Az előbbiek kevésbbé praktikusak, n^ert 
kezelésűk vállhoz vett fegyverrel kényelmetlen 
(úgy annyira hogy egymást követő, többszöri gyors 
ismétlés alkalmával a ravaszfedö rendszerint le- 
dörzsoli a bőrt is a vadász kézfejéről), amellett 
pedig az ismétlési művelet sem elég gyors. A 
szános-Winchesterek, amelyek kezdetben kakassal, 
ma már azonban kakasnálkül készülnek, feltétlenül 
megbízható működésük, kényelmes és gyors keze
lésük s amellett aránylag olcsó áruk által tűnnek 
ki Rövid gyakorlat után, majdnem oly gyorsan 
lehet velük ismételni, mint az automatákkal A 
legújabbak — az 912-es modellek — melyek 12, 
16 és 20-as kaliberben egyaránt kaphatók, nagyon 
csinos, ízléses, jó anyagból, precíz munkával ké
szült — s rövid csövük dacára is - kitünően lövő 
hatlövetű fegyverek.

A serétes automaták előnyei és hát
rányai.

A közeljövő kétségtelenül az önműködőké. 
Az automaták előnye 1. a többlövésre való készen
lét, 2. a lövések gyorsabb egymásutánja (ezeknél 
ugyanis — egyravaszosak lévén — csak a mutató
ujjat kell mozgatni, míg a duplapuskánál, ill. két- 
ravaszos-systémánul a második lövés leadásakor az 
egész kézfejet kell hátracsusztatni), 3. a kisebb

Kihajlás 
jobbra.

visszlökés, azaz rugá-, 4. a jó minőség és annak 
dacára is olcsó ár.

Hátránya: 1. a működési zavarok (melyeknek 
oka azonban többnyire nem a fegyverben, hanem 
annak gondozatlan, olajozatlan állapotában, vagy 
hozzá nem való, silány töltények használatában rej
lik. Automatához ugyanis erősen brizáns füstnél- 
küliveTTJcT"szőrfojtással töltött, üllőnélküli gyutacs
csal ellátott, kívül gömbölyűre, belül sarkosra 
peremezett, keményfenekü töltény való s az újra 
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való felgyutacsolás feltétlenül kerülendő). 2. Egy- 
'őTctalu alkalmazhatóság. (Ugyanis' különböző nagy
ságú séréttel töltött patronok cserélése huzamosabb 
időt igényel) 3. A. nagy súly — töltve kb. 31/2 kg - • 
4. A formátlan külső.

Az automata-fegyverek vagy közvetlenül a 
lőpor-gázok erejét (ez a gyakoribb, ilyen pl. a 
„Browning“), vagy a visszlökést használják fel a 
szerkezet működtetésére (ilyen pl. a „Sjögren“)

Az automaták általában két főcsoportra oszt
hatók : az első csoportba tartoznak az u. n. merev 
reteszelésüek, — ahol a lövés pillanatában a cső 
és a záródugattyu szilárd összefüggésben van egy
mással, mint pl. a „Browningénál - a második cso
portba tartoznak az u n. rugós závárzatuak ahol 
a závárzatot csupán egy erős spirál rugó szorítja a 
csőhöz, amilyenek pl. a golyós „Winchéstér“-ek.

A legelső serétes automatát, vagyis önmű 
ködő ismétlőt „B urges i Gun & Co“, Buffalo (Ame 
rika) gyártotta, ez azonban nem válctt be, úgy
hogy az első és pedig valóban használható automatá
nak a „Browning“-ot (gyártja „Fabrique Nationale 
d Armes de Guerre“ Herstal, Belgium) kell tekin
tenünk (4903), melyet rövidesen követett a ..Sjög
ren“ (1907), majd a „Winchester“ (1911), majd 
pedig a legutóbbi évek folyamán a „Walther“, 
„Rheinmetall“ és a „Becker“. Valamennyien ötlö- 
vetüek s könnyen kétrészre szedhetők A Sjögren-t 
és Beckert kivéve, tormára hasonlók. Legcsinosabb 
köztük a Biown ng, legotrombább a Sjögren és a 
Becker.

A „Browning“ eleinte csupán 12-es kaliberben, 
néhány évvel utóbb azonban már 16-os kaliberben 
is készült Feltalálása óta több módosításon e-ett 
át, úgy hogy jómiuőségü patronok használata ese
tén, ma már — apróbb fogyatékosságai dacára is — 
kifogástalanul működő fegyver. Eredeti csőhossza 
12 es kaliberben 70 cm.; ■ 6 os kaliberben 64 cm. 
(kívánatra kapható azonban 12 es kaliberben 55 — 80 
cm ; 16-os kaliberben pedig 55 — 75 cm. hosszúság
ban is.) Furata eredetileg erős choke, kívánatra 
azonban cilindrikus. Lőképessége az eredeti rövid 
cső dacára is többnyire kiváló Éppen azért nem 
sok értelme van az alig egy-két százalékkal jobb 
lőképességü, de ennekellenében jóval nehezebb és 
kézietlenebb hosszú csövek használatának.

Rendkívül beválott úgy 1'2-es, mint 16-os 
kai -ben a Gothard által bevezetett paradoxfurásu 
Browning váltócső, amely elsősorban Ideal golyó 
használatára van rendelve (50—60 m. ig kiváló 

precizitással lövi), de elég jól lövi a serétet is, 
úgy, hogy a paradox-csővel felszerelt vadász a 
szalonkától a medvéig mindenre készen van.

Browning paradox.

Az első lövés eldördülése után a Browning 
csöve a závárzattal szorosan összekapcsolt állapot
ban (ez a merev reteszelés) siklik hátra kb 7 cm.-re, 
megfeszíti a kakast, majd rugójának hatására vissza
tér nyugalmi helyzetébe s amint azt elérte, abban 
a pillanatban kiveti a kilőtt hüvelyt, újra megtölti 
a csövet s igy a fegyver lökész-állapotban lévén, 
nincs más tennivalója a vadásznak, mint a ravasz 
meghúzása

A rSjögren“ svéd gyártmányú fegyver (gyártja 
„ A ktiebolaget Svenska Vapen och Ammunitions- 
fabriken“ Stockholm) csakis 12-es kaliberben 
készült. Reteszelt závárzat, mozdulatlan csővel. 
Alapgondolata rendkívül ötletes, működése nem a 
gáznyomás, — mint a többinél — hanem a vissz- 
lökés, azaz a tehetetlenségi-erő hatására történik, 
éppen azért csakis akkor működik, ha a tusa ru
galmas tárgyhoz van támasztva, — pl. emberi váll, — 
ellenben nem működik, ha pl. falra akasztva, vagy 
satuba szőritva sütjük el. A gyakorlatban azonban 
nem válott be teljesen ez a fegyver, éppen azért 
gyártását már be is szüntették.

A „Winchester“ merev reteszelésű fegyver, 
csakis 12-es kaliberben készül, megbízhatóan mű
ködik, de nagy hibája a kényelmetlen kezelési mód. 
Ennél t. i. a zárdugattyu nincsen fogantyúval el
látva, mint pl. a Browningnál, hanem az első töl
ténynek a csőbe való bevezetése a csőnek benyo
mása által történik, ami lassú, sőt kényelmetlen, 
kellemetlen, egyrészt mert meglehetősen nagy erő
kifejtést igényel, másrészt mert a gyors ismétlés 
következtében esetleg nagyon felmelegedett csövet 
csak keztyüs kézzel tudjak megfogni. A csőben 
levő patronnak, mondjuk apró sörétesre való kicse
rélése is lassan és kényelmetlenül töiténik. Azután 
az ötödik lövés után nem marad nyitva a fegyver 
(mint a Browningnál), hogy figyelmeztessen bennünk 
ezáltal az újratöltés szükségességére. Mig a 
Browningnál a dugattyú hátrahuzísa által könnyű
szerrel meggyőződhetünk arról, van-e a csőben 
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töltény, addig ennél nem. A cső benyomásakor, 
— hogy úgy mondjuk pumpáláskor — a fegyver tusát 
szabály szerint a combunkhoz kell támasztani, ami 
azonban felette kényelmetlen lévén, a legtöbb va
dász úgy segit magán, hogy a fegyvert földre ál
lítva és a cső végét átmarkolva egész testsúlyával 
rádül, ami kényelmesei b ugyan, de viszont élet
veszélyes.

A „Walther“-puskát (gyártja „Deutsche Werke 
A. G.“ Berlin) egyenlőre csak 12-es kaliberben 
gyártják. Az első példányok gyermek-betegségekben 
szenvedtek, a legutóbbiak azonban már elég meg
bízhatóan működnek. Lőképességük elsőrendű. Az 
előagy konstrukciója szokatlan, amennyiben a tár 
töltésekor egy gomb nyomására az előagy hátulsó 
része lebillenik s igy teszi lehetővé a töltést. E 
rendszernek föelönye abban rejlik, hogy a fegy
ver teljesen zárt lévén, por, piszok stb.-nek a 
csőbe, ill. a szerkezetbe való behatolásától mente
sítve van. A fegyver merev reteszelésű, csöve a 
visszlökés hatására kb. 3^2 cm.-t szalad hátra. Az 
előjelek szerint ez lesz a Browning legméltóbb 
versenytársa, egyen1 őre azonban még kisebb mó
dosításokra szorul.

A „Rheinmetall“ (gyártja „Rheinische Metall
waren und Maschinenfabrik Werk Sömmerda“) 
szintén merev reteszelésű puska, külsőleg megté
vesztésig hasonló a Browninghoz. Konstructiója is 
lényegileg egyező azzal. 16-os kaliberben készül.

A „Becker“-puska 16-os cal.-ben készül (gyárt 
ja „Deutsche Jagdwaffen-Gesellschaft“ Düsseldorf) 
s forgó dobbal van ellátva, akár csak a forgó-piszto
lyok. A dobban 5 darab kivehető fémhüvely van, 
melyek a patronok felvételére szolgálnak Csöve a 
ravasz meghúzásakor, az eldördülés előtti pillanat
ban kb. 3 cm.-re hátrasiklik, rámegy a patront 
magában foglaló fémhüvely nyakára, a dob és cső 
közötti gázömlés meggátlása céljából. Csöve, amint 
a serét kirepült belőle, azonnal visszatér eredeti 
helyzetébe előre, közben azonban egyet fordul a 
dob is, úgy hogy a kilőtt hüvely a töltönyilás elé 
kerül, kivetve azonban csak a következő lövés le
adása pillanatában lesz. Éppen azért az utolsó, 
vagús az ötödik hüvelyt a puska egyáltalában 
nem veti ki, hanem egy kilökő-rud segítségével 
magunknak kell elvégezni azt Elég jól működik, 
ára aránylag olcsó, konstrukciója egyszerű, formája 
azonban rendkívül ostromba.

Minthogy úgy a Walther Rheinmetall, mint 
a Becker csupán a legújabb időben kerültek for

galomba, éppen azért működésükre vonatkozólag 
végérvényes ítélet még nem alakult ki. (Saját kí
sérleteink alkalmával defektust nem tapasztaltunk).

A serétes Browningok gyakrabban elő
forduló működési zavarainak okairól.

Ide s tova egy negyedszázad telt el azóta, 
hogy az első használható automatikus sörétes fegy
ver — a Browning — megjelent a piacon. Aze
lőtt is, azután is, próbálkoztak különféle systémáju 
automatákkal, de mai napig sem sikerült az első
séget a Browningtól elvitatni, pedig ma már hat 
különböző serétes önműködő van forgalomban.

Noha a Browningot feltalálása óta javítják, 
tökéletesbbitik (s igy lelkiismeretes gondozás ese
tén valóban ritkán is ad panaszra okot, s éppen 
azért a legismertebb és legelterjedettebb is az 
automaták közt, ugyannyira hogy az összes többi 
öt automatának együttvéve nincs annyi híve, mint 
ennek), mindazonáltal sajnos még mindig nem ki
fogástalan, mert vannak részei, melyek funktioná- 
lis-, praktikus-, avagy aesthetikai szempontból tö- 
kéletesbbitendők volnának.

A leggyakoribb zavarok egyike abban rejlik, 
Hogy az adogató („V“ alakú rugójának gyengülése 
folytán) munkája végeztével nem ugrik vissza elég 
gyorsan rendes helyzetébe, ami azt szokta ered
ményezni, hogy a puska lövés, azaz ismétlés köz
ben észrevétlenül hullatja a még ki nem lőtt pat
ronokat is. Ily esetben tehát az adogató rugója 
vagy újból edzendő, vagy egy ujjal pótlandó. A 
rugók idöelőtti gyengülését úgy kerülhetjük el, 
hogy a fegyver huzamosabb pihentetése esetén 
(pl. a holt-saison tartama alatt) a rugókat teher
mentesítjük, illetve kiszedjük.

Ha hamarkodva, vagy figyelmetlenül töltünk, 
gyakran megesik, hogy a magazinból kiálló patron 
feneke, a magazinrugó nyomása folytán nekitá
maszkodik a reteszzáró orra helyett, az adogató
záró-lemez végének s igy a patron nem tud kijönni 
a magazinból, ergo a kilőtt hüvelyt kiveti ugyan 
a fegyver, de a csövet már nem tölti meg újra, 
vagyis nem ismétel, a závárzat ellenben nyitva 
marad Ezen könnyen lehet segíteni és pedig 
azáltal, hogy az említett lemez elülső végénél a 
závárzat tokot belülről kissé elvékonyitjuk, a lemez 
elülső végét pedig kb. 2 mm.-rel a tok fala felé 
hajlítjuk, amikor is a fenti defektus lehetetlen 
volna. (Megjegyzendő, a lövést követő ismétlési 
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művelet okozta rázkódtatás folytán a patron feneke 
gyakran lesiklik a lemez végéről s igy a defektus
elmarad.)

A závárzat-tok bal oldalán, belül levő patron
ütközőnek (melynek egy része a tok áttört részé
vel kívülről is látható) ha széle megkopott, vagy 
ha hajszálvékony spirálrugója eltörött, ill. kiesett, 
az esetben nemcsak hogy nem repetái a fegyver, 
hanem még a kilőtt hüvelyt sem dobja ki, hanem 
lövés után a závárzat nyitva marad és pedig a tok 
nyílásában a kilőtt hüvellyel. Ehhez a hüvelyhez 
alulról szorosan hozzásimul parallel helyzetben a 
második patron (mely a defektus közvetlen oko
zója), minthogy a patronütköző nem tudván fel
tartóztatni a második patront, — az adogató idő
előtti emelése következtében — hozzászorul az a 
már kilőtt patronhoz s megakadályozza annak 
kivetését.

Gyakori eset, hogy a tölténytárból kiálló 
patron nem támaszkodik neki a retesz-záró kiálló 
orrának, — amely pedig arra van rendelve — 
hanem elsiklik felette és az orr, meg az adogató 
közt helyezkedik el. Ez ugyan még nem szukott 
defektust okozni, de megtörténhetik, éppen azért 
ki kellene küszöbölni ezt a hibát is és pedig mond
juk úgy, hogy pl. a retesz-záró tengelyének ágyát 
nem kör, hanem ellipsis alakúra kellene kifúrni, 
az orr alá pedig a mostani helyett egy kevésbbé 
merev rugó kellene s igy kb. 2 mm.-rel magasabb 
lehetne az orr, ami tehát kizárná a felette való 
elsiklást, viszont töltéskor — mozgékony rugója 
következtében benyomható lévén — a tár töltését 
sem akadályozná meg.

Sok évi használat után a patronhuzó, vagy 
esetleg a csőtoladék végén levő s a patron kive
tését eszközlő kettős-bütyök kissé meg szokott 
kopni. Ha az első kopott, akkor a kilőtt hüvely a 
csőben marad, a következő patront pedig a tok 
nyílásában fogjuk találni, ha azonban az utóbbi 
kopott meg, az esetben a kilőtt hüvely a tok-nyi- 
lásban lesz, de kivetni a puska nem fogja.

A Browningnak egyik gyenge oldala az elö
agy, amely rövid használat után szinte kivétel 
nélkül elreped. A legújabb modelleken próbált a 
gyár ezen is segíteni és pedig úgy, hogy az élő
agy b a belül egy lapos fa-betétet tett, melynek 
szálai keresztben futnak. Ez azonban mit sem ér, 
a betétes éppen úgy elreped, mint a betétnélküli. 
Próbálkoztak a vadászok aluminium-előaggyal is, 
de ez (minthogy az alumíniumot barnitani sem 

tudják) egyrészt csúnya, másrészt pedig — fémből 
lévén — gyors egymásutánban leadott lövések 
után nagyon felmelegszik, télen kellemetlenül hideg, 
végül pedig költséges is. Legcélszerűbb megoldás, 
ha az eloagyat a rendesnél 2-3 mm.-rel vasta
gabbra csináltatjuk. Minthogy az automatákra a 
legjobb akarattal sem lehet ráfogni, hogy karcsú, 
elegáns fegyverek, tehát igazán mindegy, hogy 
2-3 mm.-rel vastagabb-e vagy sem, viszont az 
ilyen duplaerös elöagy jóformán sohasem reped el. 
Az u. n „Rotkircha-féle elöagy — mely a csövet 
felül is körülöleli s amelyen a célzás megkönnyi- 
té-ére, felül egy hosszirányú barázda vonul végig 
— csak még inkább otrombává teszi a fegyvert, 
előnyt azonban mit sem nyújt.

Vigyázni kell az elöagy készítésénél, hogy 
annak hátulsó fele rövid, avagy a csőhöz szorosan 
hozzáillő ne legyen, továbbá, hogy a cső az elö- 
aggyal annak első harmadánál (a cső-gyürünél) és 
ne a végénél ütközzék; mert ha rövid, az eset
ben kelleténél jobban hátra tolódik a cső, ezáltal 
megkisebbedik a závárzat-tok nyílása s igy a fegy
ver a kilőtt hüvelyt nem tudja kivetni. Az utóbbi 
két esetben pedig a cső nem tudja mozgását sza
bályszerűen végezni s igy az ismétlésben fennaka
dás történik.

A defektus okául szolgálhat az is, hogy tisz
títás után a dugattyú összerakásakor, a dugattyú
nak, illetve retesz-zárónak tengelyét kelleténél 
jobban, vagy kevésbbé ütöttük le.

Lehet a baj forrása az is, hogy a szerkezetet 
és pedig főleg a magazincső külső falát (a belsőt 
tilos) nem olajoztuk be. Megjegyzendő azonban, 
hogy csak leheletszerüen szabad olajozni, mert sok 
olaj télen megsürüsödik és gátolja a repetái ást, 
azután meg elpudvásitja, elmállasztja az elöagy 
fáját is.

Lehet a zavar oka a patron is. Jó Browning
nak füstös porral is ismételni kell ugyan, de az 
előírás mindazonáltal erősen brizans füstnélküli, 
azonkívül jóminőségü szőr-fojtás (többen tapasztal
ták már, hogy papirfojtással nem működik meg
bízhatóan) és az erős becsavarás (és pedig kívül 
gömbölydedre, belül sarkosra), amely egyrészt erö- 
siti a patron lefojtását, másrészt pedig meggátolja, 
hogy a magazinban levő patronokból az ismétlés 
okozta rázkódás következtében a sörét kiömöljék. 
A nem jól rögzített rezü (ilyenek pl. a „Gerotu- 
hüvelyek, vagy az ujra-gyutacsoltak), továbbá a 
puha rezü patronok nem alkalmasak hozzá, mert 
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az első esetben rendszerint leszabja, a második 
esetben pedig (ilyen az „Utendoerfi“ vagy a „Trois- 
dorfi“) gyakran kiszabja a fenekét s ennek folytán 
nem tud ismételni a fegyver.

Megjegyzendő, hogy — noha a Browningok 
alkatrészei gépileg és teljesen azonos méretek sze
rint készülnek, — mégis vannak némi kis eltéré
sek az egyes példányok közt, éppen azért a cső, 
vagy egyéb alkatrészek kicserélése esetén megtör
ténik néha, hogy a fegyver felmondja a szolgá’atot.

E tökéletlenségekre való tekintettel célszerű 
volna a legújabb modellekon néhány kisebb mó
dosítást eszközölni.

így pl. a magazinelzáró sehogysem felel m*g 
a követelményeknek. A tölténytár hatalmas spirál
rugója ugyanis oly erős nyomásnak veti alá a be
állított elzárót, hogy annak gyenge szalagrugója 
csak nagy nehezen tud megbirkózni a nyomással 
s igy rendszerint már kisebb rázkódtatásra is (lö
vésről nem is szólva) önmagától kikapcsolódik és 
visszaugrik normális helyzetébe s igy a magazin 
akaratunk ellenére felszabadul. Ez ugyan nem 
lényeges alkatrész és meglehetős ritkán is van rá 
szükség, mindazonáltal helytelen konstrukció lévén, 
tökéletesebbel volna pótlandó.

A felső szijkengyelt pedig jobban meg kel
lene erősíteni, mivel már nem egy esetben meg
történt, hogy a vállon lévő töltött fegyverről le
szakadt, ami pedig könnyen végzetessé válhat. 
Azután meg pl. a dugattyún keresztülmenő csapok
nak éles szélét le kellene gömbölyíteni s akkor 
sokkal kisebb fáradsággal lehetne azokat helyükbe 
beütni. Viszont a dugattyút és az adogatót meg 
be kellene barnítani, mert anélkül szinte lehetet
len rozsdamentesen tartani, legfeljebb az esetben, 
ha minden vadászat után szétszedjük, már pedig 
az feltétlenül kerülendő, mert tönkremennek a 
csavarok. Továbbá a magasincső végén — közvet
lenül a csavarmenet alatt — ajánlatos két lyukat 
furni egymással szemben, amely azt a célt szol
gálja, hogy az összerakásnál a magazin rugó be
tétele és összeszoritása után a lyukakon pl. egy 
szöget dughassunk át. — amely a rugót fogva- 
tartja — s akkbr kényelmesen tudnók helyretenni 
a magazin tányéralaku fenék-lapját, mig igy meg
felelő eszköz hiányában bizony ugyancsak nagy 
nehézséggel jár.

A tetszésszerinti magasságra állítható az u. 
n. „Tescou csősinnek, valamint a máriaüveggel el

látott, áttört falu magazinnak — amely mutatja, 
hogy hány darab patron van van a tárban, nem 
sok értelme van. Praktikus volna ellenben a závár
zattok tetejét kissé erősebben mélyíteni és nem 
szögletesszélü — mint most — hanem vályualaku 
sínnel ellátni. Segíteni kellene aesthétikai szem
pontból a puskatus alakján is olyanformán, hogy 
a puskatus orra 2 — 3 cm.-rel előbbre nyúljon, A 
tus nyakának felső részén, a fába beeresztett hosz- 
szu vascsövet meg úgy kellene csinálni, hogy a 
fának — a tus orra előtt levő — félköralaku 
kivágását ne kellessen annyira elvékonyitani (most 
kb. 1 mm.) mert az előbb-utóbb a szélek kitöre
dezését okozza. Önmagának nagy hasznot, a vadász
világnak pedig bizonyára nagy örömet szerezne a 
gyár, ha végre 20-as kaliberű Browningokat is 
hozna forgalomba, amelyet igen sok olyan vadász 
is sietve szerezne be, akinek a 16-os talán ingyen 
sem kellene saját használatára, mert tulnehéznek 
tartja. Hogy a Browningokat 20-as kaliberben 
egyenlőre miért nem gyártják, annak oka — mi
ként a zseniális feltaláló, Browning maga emlí
tette nekem, mikor Herényben vendégem volt — 
abban rejlik, hogy a 16-os és 20-as Browningok 
szerkezetének súlya közt csak jelentéktelen differen
tia volna, s igy a 20-as patronok csekély lőpor
adagja elégtelen volna a szerkezet megbízható 
működtetésére.

Megjegyzendő, hogy — noha a működési za
varok oka többnyire az emlitett jelenségekben ke
resendő, — mégis korántsem szabad ezekből azt a 
következtetést levonni, hogy a jelzett defektusok 
minden körülmények közt hajszálnyira igy játszód
nak le, mert hiszen az automaták működési folya
mata aránylag annyira komplikált s a zavarok 
okainak kutatásuknál annyi mellékesnek látszó 
körülményre kell figyelemmel lenni, hogy az okok
nak minden részletre kiterjedő, pontos magyará
zata nagyon is meghaladná e munka kereteit, ép
pen azért a fentiekben csupán útbaigazítást óhaj
tunk nyújtani. Mindazonáltal reméljük, hogy ez a 
kis közlemény Browningot kedvelő vadásztársaink
nak jó szolgálatot fog tenni, ugyanis az automa
táknál a hiba mibenlétének megállapítása a szer
kezet és működés egyes fázisainak legtökéletesebb 
ismeretét kívánja meg, már pedig a vidéki, félig- 
lakatos, félig-kovács puskamüvesek, — tisztelet a 
kivételnek — minthogy csak ritkán kerül kezükbe 
egy-egy automata, ezzel többnyire nem rendelkez
nek. Annyi lelkiismeret pedig, hogy addig tanul

OOOOO 25 — OOOOO
4

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



FEGYVER- ES LÖTECHNIKAI TANÁCSADÓ

mányozzák a szerkezetet, inig igazán tisztába jön
nek működésével — minthogy sok időt vesz igény
be — rendszerint nincs bennük s így többnyire 
utt tartják egy-két hétig a fegyvert s végül is 
érintetlenül, vagy még jobban elrontva adják 
borsos számla kíséretében vissza, vagy legjobb 
esetben is nyíltan bevallják, hogy nem tudnak rá
jönni a baj okára.

Ennek a kis útbaigazításnak figyelmes át
tanulmányozása után azonban többnyire ki-ki,maga 
is megállapítja a baj okát, ha azonban saját diag
nózisában nem bízik meg’ valaki, az esetben célra
vezető útbaigazítást, vagy legalább is segédkezet 
nyújthat ez, az e téren járatlan puskamüvesnek, 
akinek e pár sor elolvasása után már csak egy? 
vagy két lehetőséggel kell számolnia.

Egymásfelettfekvő csövekkel ellátott 
fegyverek.

Készíthetők úgy baszkülbe-ágyazott, valamint 
oldallakatokkal; készülnek úgy 
ejectorral, mint anélkül.

A billenő-csövü fegyvereknél 
a cső és závárzat a cső-kampó 
és a tengelycsapszög révén függ 
össze egymással; tudjuk azonban, 

hogy a lőporgázok erejelövéskor a csövet és a 
baszkült egymástól eltávolítani, azaz szétfeszíteni 
igyekszik. Ez az erő két komponensből tevődik 
össze. Az egyik — a tengely csapszeg mint forgó
pont körül — lebillenteni igyekszik a csövet és 
pedig a tengely mély fekvése folytán, a másik 
pedig a baszkülből kifordítani igyekszik azt oldal
irányban — ugyancsak a tengely mint forgópont 
körül — aminek-oka viszont abban rejlik, hogy 
egyszerre csak egyik csövet sütjük el, — s mint
hogy a tengelycsapszeg nem a kérdéses cső ten
gelye alatt, hanem a két cső közt van — igy a 
robbanás ereje is egyoldalról hat.

A duplafegyvéreknél a jobb cső tudvalevőleg 
aránytalanul többet van igénybevéve, mint a bal, 
tehát előbb-utóbb sikerül a gázoknak a csövet és 
baszkült annyira-amennyire szétfeszíteni, vagyis a 
závárzatot meglazítani, amit aztán a fegyver ko
tyogása által veszünk észre. (Az u. n. „Schildzapfen
verschluss“ — amelynél a kampók nem középen, 
hanem pontosan a csötengelyek alatt helyezkednek 
el — jelentékenyen nagyobb ellenállást fejt ki az 
oldalkotyogással szemben.) /.-/bcruov ' j

Az egymásfeletti csőrendszernél — minthogy 
itt mindkét cső a csöbillenés síkjában fekszik — 
az oldalfeszités teljesen elmarad s a závárzatnak 
csupán a csövek letörésével szemben Leli ellenállást 
kifejteni. Az ellenállást intenzivebbe teszi az a 
körülmény, hogy a Greener-retesznek itt csak egy
irányú (csöbillenés), mig az egymásmelletti csövek
nél háromirányu megterhelést (csöbillenés, jobb és 
baloldali feszítés) kell legyőzni.

Hogy az elülső ravasz az alsó, vagy felső/ 
csőhöz szolgáljon-e, a vélemények megoszlanak. 
Minthogy az elülső ravaszt sokkal többet vesszük 
igénybe, éppen azért fegyvertechnikai, tartóssági 
szempontból kétségtelenül előnyösebb, ha az elülső 
ravasszal összefüggésben levő cső alul nyer elhe
lyezést. Ennek az elhelyezésnek ellentmond viszont 
a vadászok legnagyobb részének kényelemszeretete. 
Ugyanis az alsó cső nehezebben hozzáférhető lévén, 
töltése sokkal kényelmetlenebb és lassúbb, mint a 
felsőé. Minthogy az egymásmelletti csőrendszer is 
(ha lelkiismeretesen van készítve) kibír a závár
zat lazulása nélkül legalább 25.000 lövést, igy 
tehát az egymásfeletti csőrendszer élettartama jog
gal kétszeresnek vehető. Már pedig ha egy puska 
50.000 lövést baj nélkül ki tud állani, akkor bát
ran megengedhetjük magunknak azt a luxust, hogy 
a gyakrabban igénybevett ravaszt a kényelmeseb
ben kezelhető csövei hozzuk kapcsolatba, ami 
tartóság szempontjából legfeljebb annyit jelent, 
hogy fegyverünk nem az 50.000-ik, hanem a 
40.000-ik lövés után lazul meg. Az a fegyver, 
amely 40.000 lövést kiállott, kétségtelenül kifizet
te magát — bármily drága volt is — s igy nem 
tekinthető érzékeny károsodásnak, ha valaki fegy
verének egy-két évtizedes kényelmesebb használata 
fejében, néhány évvel előbb lesz kénytelen uj pus
kát beszerezni. Ennyit a kényelem is megér, utó
végre sehol sincs megírva, hogy egy puskának a 
bölcsőtől a sírig kell gazdáját elkísérni.

További előnye e csőrendszernek a csöveknek 
a baszkülbe való tökéletesebb beágyazási lehető
sége; a csövek szabad vibrációjának csekélyebb 
mértékben való korlátozása és a teljesen szabad 
csősin, amely utóbbit azonban rendszerint túlérté
kelnek a vadászok. (Tagadhatatlan, hogy jól esik a 
szemnek az egyenes, a mindvégig szabad sín, de 
hogy kiváló lőeredményeket csak ily csősin hasz
nálata mellett lehetne elérni, — mint sokan gon
dolják — az nagy tévedés! Hiszen pl. golyós fegy
vereknél célzás közben a csősint sohasem látjuk, 
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mégis hányán vannak, akik golyóspuskával is job
ban lövik a nyulat futtában, mint igen sokan sín
nel felszerelt serétes puskával. Igaz ugyan az is, 
hogy minden vadásznak megvan a maga egyéni 
kívánalmainak, testalkatának leginkább megfelelő 
agyazat, csősin stb. formája, — minek használata 
mellett valóban a tőletelhető maximumot produ
kálja — mégis azt kell mondanunk, hogy igazán jó 
lövőnek csak az tekintheti magát, aki nem ragasz
kodik feltétlenül egy bizonyos agyazathosszuság, 
görbület stb.-hez, hanem aki — ha mindjárt nem is 
oly kiváló eredményt, mint egyéniségéhez szabott 
fegyverrel — de legalább közepes eredményt min
denféle fegyverrel fél tud mutatni, függetlenül attól, 
hogy pl. görbe, vagy egyenesebb, csősines, vagy 
sinnélküli puska van-e kezében.)

Az egymásfeletti csőrendszernek a szokatlan 
formától eltekintve — amellyel^sokan nem tudnak 
megbarátkozni, utóvégre Ízlésről*lehet vitatkozni — 
egyik nagy hátránya a nehézkes és lassú kezelés. 
A csövet töltéskor szokatlan nagy szögben kell 
lehajlitani, s igy az alsó cső töltése a mély helyzet,’a 
felső cső töltése pedig a felül, középen levő sin- 
hosszabitás, ill. az oldaltlévő csőtoldalék által van 
megnehezitve. Azután meg a kakasorr, ill. gyusze- 
gek is rendszerint nem középen, hanem ferdén 
ütik be a gyutacsot. Noha az egymásfeletti csö
vekkel készült serétes fegyverek — az u. n. bock- 
íegyverék — sport célokra joggal kedveltek, mind
azonáltal vadászati célokra, nehézkes kezelésük 
folytán kevésbbé alkalmasak.

Éppen azért e puskák nem is annyira az 
egymásmelleti serétes, — mint inkább a golyós — 
és vegyescsövü fegyvereket fogják kiszorítani. 
Mert hogy pl. egy strassburgi-závárzattal (ahol 
jobbról és balról fogja a kereszttolóka a cső tolda
lékokat) ellátott golyós bock-fegyverek sokkal erő
sebb töltéseket kibírnak, mint egy rendes, golyós 
dupla, arról vitatkozni nem lehet. A golyós bock- 
fegyvereknél a kényelmetlen kezelésimód (tekintve, 
hogy egy-egy vadászaton rendszerint csak néhány 
lövés leadásáról van szó), nem sokat nyom a lat
ban, viszont a závárzat tartós mivolta, továbbá a 
szabadabb vibráció nyújtotta jobb lőképesség, an
nál nagyobb súllyal esik a mérleg serpenyőjébe 
és igy a vegyes és golyós-duplák jövendő alakja 
minden valószínűség szerint a bock-fegyver, amely 
azonban jelenleg még inkább csak fejlődésben, ki
alakulóban levő rendszernek tekinthető, melynek 

még korántsincs végleg kialakult képe s amely 
még jó egynéhány tökéletesbitést igényel.

Angol fegyverek.

A vadásztársadalom nagy része még mindig 
abban a tévhitben él, hogy csakis az a puska jó, 
ami angol, s amelyik fegyverbe az angol egyszer 
belevágta firmáját, az feltétlenül elsőrendű s az 
semmi pénzért sem drága. Már pedig ez nem igy 
van ! A golyósfegyverek terén Németország vezet 
s e téren az angolok még a múltban sem voltak 
versenytársnak tekinthetők, serétes fegyverek terén 
azonban egész a múlt század végéig az angol-ipar 
vezetett. Ma már azonban éppen olyan tökéleteset 
produkál pl. a német ipar is, legfeljebb fele annyit, 
vagy még kevesebbet kér érte, mint az angolok, 
akik valósággal hajmeresztő árakat szabnak. El
ismert angol firmák — pl. Lancaster, Purdey, Hol
land & Holland, Greener — nagyon drágán fizet
tetik meg nevüket ugyannyira, hogy árjegyzékük
ben 80 —100 fonton aluli serétesfegyvert jóformán 
alig lehet találni, ezzel szemben elismert német, 
vagy belga cégek — pl. Bemard, Defourny — 
ugyanazon minőségű fegyverért legfeljebb ha 40 — 50 
fontot szoktak elkérni, ugyanazon összegért (80 — 100 
fontért) pedig elsőrendű belga vagy német gyárak 
— amilyen pl. mondjuk Thieme & Schlegelmilch — 
határozottan különbet szállítanak, mert azok csak 
a gondos, precíz munka becsülettel megszolgált 
ellenértékét és nem firmájukat fizettetik meg.

Nagy tévedésben vannak azok is, akik azt 
hiszik, hogy ezek a méregdrága angol puskák az 
elsőtől az utolsó csavarig kézimunka fegyverek. 
Dehogyis azok! Szó sincs róla ! Ma már a gyár
ipar annyira fejlett, hogy gépileg sokkal tökélete
sebbet lehet produkálni, mint kézzel, éppen azért 
ma az alkatrészek legnagyobb része gépmunkával 
készül. (A vadászok szempontjából utóvégre telje
sen mindegy, hogy a kérdéses fegyver kézimunká
val, vagy gép munkával készült-e, csak pontos és 
tartós munka legyen.) Noha az angol fegyveripar 
nincs tömeggyártásra berendezve, mindazonáltal 
azok a méregdrága angol puskák is többnyire ép 
úgy gyári produktumok, mint akár „Fabrique Na
tionale d’Armes de Guerreu százezerszámra piacra 
dobott, 80 forintos kakasnélküli puskái, a különb
ség csak abban rejlik, hogy az előbbiek a megren
delő egyén kívánalmaihoz alkalmazkodva, gondos 
és precíz munkával, prima anyagból készülnek és 
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minden egyes alkatrészt a legkisebb csavarig lelki
ismeretesen felülvizsgálnak, kézimunkával utána- 
igazitanak s egybeillesztenek. Egyet azonban tény
leg el kell ismerni ezekről a drága jószágokról és 
pedig azt, hogy úgyszólván kivétel nélkül első
rangúan lőnek (oka a gépilegvégzett csőfurás lelki
ismeretes utándörzsölésében rejlik), amit azonban 
nem lehet különös érdem gyanánt betudni, hisz 
utó végre 80—100 fontért tényleg lehet már valamit 
adni.

Végül ne feledkezzünk meg árról sem, hogy 

sok olyan angol fegyver van forgalomban, amely
nek bölcsője nem a Ködös Albionbau, hanem az 
olcsó tömegmunkára berendezett Ferlach-ban, vagy 
hasonló helyen ringott s amelybe egyik-másik lelki
ismeretlen puskamüves vagy fegyverkereskedő nem 
létező angol firmákat — pl. Holland & Comp. slb. 
— vágat bele s úgy hozza forgalomba azt. Az 
angolok silányminőségü kakasnélküli fegyvereket 
nem igen hoznak forgalomba s ebben igazuk van, 
mert aki kakasnélkülit vesz, akkor veszi a leg
drágábbat, amikor olcsó, silány minőséget vesz.

Golyós fegyverek.

A cső.

A) Csőanyag.

A serétes fegyvereknél említett acélfajok leg
nagyobb része a golyós fegyvereknél is alkalma
zásra talál.

B) Kamra.

A golyóscsövek kamrájának a seréteshez ha
sonlóan, a csötengellyel koncentrikus helyzetűnek 
és a töl tény hüvely méreteivel pontosan megegye
nek kell lenni, mert ha szükebb, akkor vagy 
egyáltalában nem megy bele a hüvely, vagy csak 
nehezen ; ha ellenben bővebb, akkor hüvely defbr- 
málódás, kipuposodás, sőt hüvely-repedés áll elő, 
aminek következtében lőporgázok tódulhatnak hátra, 
melyek a lövész testi épségét veszélyeztethetik Ha 
rövid a kamra, akkor nem lehet a töltött fegyvert 
bezárni, ha pedig a hüvely peremének befoga
dására szolgáló kamrarész, — vagy maga a kam
ra — túlságosan mély, akkor úgyszólván beleesik 
a patron s igy az ütőszeg nem találván kellő el
lenállásra, az eredmény csütörtök lesz.

C) Kónus.

Az átmeneti kónus nem más, mint a kamra 
és a huzagolt rész közötti sima darabja a csőnek 
A huzagok közti mezők ugyanis hátul a kónus 
felé miudinkább ellaposodnak, végül is elvesznek 
a csőfalban, és pedig azért, hogy a golyó a rob

banás pillanatában ne találjon mindjárt nagy el- 
lenálásra, hanem csak fokozatosan, mert az a 
golyós fegyvereknél amugyis jelentős gáznyomást 
feleslegesen fokozná. Régebben rövid, ma kissé 
hosszabb kónust használunk, azonban túl hosszúnak 
nem szabad lenni, mert akkor a golyó egydarabig 
szabadon repül rotáció nélkül és csak később 
— amikor a huzagokat eléri — vesz fel és pedig 
lökésszerűen rotációt, ami a lövés precizitására ká
ros hatással van.

D) Furat.

• A golyósfegyverek csövei kizárólag csavar- 
huzagolással (drall) készülnek. A csőfalban lévő 
bevágásokat huzagoknak, a kiemelkedéseket pedig 
mezőknek nevezzük. (A csőkalibert a mezők közt 
mérjük). Minél nagyobb a csavarodás mértéke, an
nál biztosabban tudja a golyó repülés közben ere
deti helyzetét megtartani. Ha lágy a golyó anyaga, 
ill. vezetőfelülete, akkor sürü (6 — 8), széles, tompa
szélű és mély huzagot (ólomgolyónál pl. 0T5—0’25 
mm.) és gyengébb fordulatu drall-t használunk. 
Ezzel szemben a keményburulatu golyókhoz kes
kenyebb, de élesszélü, kevésbbé sürü (4 — 6), és 
kevésbbé mély (0T0 mm.) hnzagolást és erősebb 
fordulatu drall-t használunk, mert ha pl. acélbur- 
kulatu golyóhoz mély huzagot használunk, akkor 
a golyó nem tudja kitölteni azt, ennekfolytán a 
gázok egy része előre szökik, ami erőveszteséget 
jelent, ha pedig tompát, akkor az nem tud eléggé
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belevágódni a golyó testébe, tehát a golyó köny- 
nyen átugorja a huzagot, ami a fegyver precizi
tására káros hatással van.

A huzagok profilja lehet derékszögű (régi
módi) és lehet koncentrikus (amikor is a huzagok 
egy körvonal kerületén feküsznek). Ma főleg ez 
utóbbit alkalmazzák. Néhány évtizeddel ezelőtt 
aránylag nagy precizitásuk folytán jó hírnévnek 
örvendtek az u. n. „expressu-huzagok, amelyeket 
Henri, angol puskamüves alkalmazott először az 
u. n. „Martini-Henri“ fegyvernél. A huzagok nagyon 
szélesek, (számuk : 7), a mezők viszont nagyon 
keskenyek s legömbölyített háromszög-alakúak, s a 
mezők felső széle, vagyis éle, meg azután a huza
gok feneke egyugyanazon körvonal kerületén fek
szenek. Ez a valódi express-huzagolás, a többiek pe
dig jól, vagy rosszul sikerült imitációk A valódi 
express huzagolás ugyanis gondos munkát igényel, 
költséges, éppen azért ritkán is láthatunk ilyet, de 
bezzeg annál gyakrabban, sőt úgyszólván kizáró
lag, a különféle imitációkat ugyannyira, hogy 
nemcsak a vadászok, hanem — tisztelet a kivétel
nek — többnyire még a puskamüvesek sincsenek 
tisztában az express-huzag lényegével s igy min
den ólomgolyóhoz készült, kesken mezővel, széles 
huzaggal ellátott puskára egyszerűen ráfogják, 
hogy express-fegyver.

A drall nagyságát, azaz a fordulat mértékét, 
/^kifejezhetjük azon szöggel, melyet a huzag a cső

tengellyel képez, vagy kifejezhetjük drallhosa- 
-S.zusággal, (drallhosszuság alatt értjük azon utat, 
amelyet a golyónak meg kell tenni, hogy egy tel
jes fordulatot végezzen hossztengelye ’ körül). A 

Os) drallhosszuságot azonban nemcsak mm.-ben, hanem
kaliberben is kifejezhetjük. így pl. a drallhosszu
ság 50 kalibernyi, ez azt jelenti, hogy a golyónak 
egy teljes fordulat végzéséhez 50-sz.r akkora utat 
kell megteni.i, mint a cső kaliberének átméiője. 
A kiskaliberű modern fegyvereknek drallhossza 
többnyire circa 240 mm., ami 60-nak felel meg. 
Minél nagyobb a drall szöge, másszóval minél 
rövidebb a drallhosszuság, annál erősebb tehát a 
csavarodás mértéke. A drallhosszuság a golyó bősz- 
szusága, anyagának keménysége szerint 200 600
mm. közt ingadozik. Az acélburkulatu golyók ré
szére készült fegyverből szükség esetén ólomgolyó 
is lőhető/ (gyengített, de fel étlenül füstnélküli 
töltéssel), ólomgolyóhoz való csőből azonban acél- 
burkulatu golyót lőni nem tanácsos. 0

I ' J

E) Csőhosszuság.

45—75 cm közt ingadozik. Nagyobb csőhosz- 
szuság nagyobb kezdősebességet, e réven razansabb 
röppályát, nagyobb átütőerőt és nagyobb precizitást, 
azaz kisebb szórást eredményez. Minthogy 1 — 1 cm.- 
nyi csőrövidités átlag 2 m-rel csökkenti a golyó kezdő
sebességét, azért a csőhossznak a vadászias távol
ságoknál nem sok praktikus jelentősége van, éppen 
azért vadászfegyvereknél indokolatlan a hosszú s 
ezáltal súlyosabb és kényelmetlenebb csövek alkal
mazása De ha nagy távolságokról van szó, mint 
pl. a BÓllövö és hadifegyvereknél, akkor a hosz- 
szabb cső előnyben részesítendő, annyival is inkább, 
mert annak a fenti előnyökön kívül megvan még 
az az előnye is, hogy hosszabb célzóvonala se
gítségével könnyebben lehet vele a célzási hibákat 
elkerülni.

F) Csősin.

Amennyire indokolt a csősin a serétes fegy
vereknél, annyira indokolatlan golyós-fegyverek
nél, hiszen inig az előbbinél a sin az irányzékot 
pótolja, addig az utóbbinál még csak nem is látjuk 
célzásközben a sint, mert hiszen azt az irányzók 
teljesen eltakarja. Golyós fegyvereknél tehát a sin 
iegteljebb dekorativ, de nem praktikus célokat 
szolgál.

G) Irányzók és célgömb.

Vadászfegyvereknél az irányzók (nézőke) sta
bil legyen, melyet legcélszerűbb 100 lépésre be
lőni ; a lefektethető irányzéklapot pedig 200 (eset
leg 300) lépésre, mert hiszen ennél nagyobb távol
ságra távcső-nélküli puskával csak ritka indokolt 
esetben szoktak korrekt vadászok lőni még akkor 
is, ha kiváló lövők. Nagyon praktikus az u. n. 
lépcsős irányzók is, amellyel pl. 401-es Winchester 
automata vau felszerelve. Az irányzók kivágása — 
tekintve hogy a vadászfegyvert nemcsak álló, ha
nem futóvadra is használjuk — elegendő nagy legyen, 
mert ellenesetben bajos az irányzók és célgömböt 
gyorsan összehozni. Minthogy azonban futóvadra 
igaz vadász (akinek a vad dögrelövése nem nyújt 
szórakozást) 100—120 lépésnél messzebb nem igen 
szokott lőni, azért elegendő, ha csak a 100-as, 
vagyis az alapirányzék van nagyobb kivágással 
ellátva, mig a 200-asnak kivágása a pontos célzás 
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érdekében kicsi is lehet. Hogy a kivágás három
szög-, négyszögletes vagy félkör alakú legyen-e, 
egyéni dolog.

A célgömb legyen alacsony és elölről betolt. 
Az oldalról betolt célgömb ugyanis az ide-oda 
ütődés következtében — ami vadászfegyvernél úgy
szólván elkerülhetetlen — könnyen elmozdulhat 
eredeti helyzetéből s minthogy erről rendszerint 
megfeledkezünk, igy hibás lövések okozójává válik. 
Legyen alacsony azért, mert az kevésbbé akad meg 
pl. ruhában, bokrok közt stb., amellett kevésbbé 
van elgörbülésnek, törésnek kitéve. Hogy nyakon 
üljön-e (fejes célgömb), vagy a katonai fegyverek 
célgömbjéhez hasonló legyen-e, szokás dolga. Az 
azonban bizonyos, hogy a katonai célgömbbel — 
minthogy tetejük sarkos és széles — sokkal köny- 
nyebben lehet a magassági hibákat elkerülni, mint 
fejescélgömbbel, amely egyébként többnyire reflex
fényben csillog s emely odaütődésre könnyen el 
szokott görbülni. Újabban kezdik vadászfegyverek
nél is, félköralaku irányzékkivágással kapcsolatosan, 
a téglalap keresztmetszetű célgömböket felkapni s 
nem indokola'lanul. Praktikus az u n. „Lyman“- 
féle gyűrűs irányzók is (főleg idősebb vadászok 
számára), amely nem más, mint egy nagy lyukkal, 
de keskeny szegéllyel ellátott diopter. Hogy a cél
gömb ezüstös legyen-e, vagy fekete, a fegyver fel
használási módjától függ. Nappal erős csillogása 
következtében az ezüstös célgömb kevésbbé cél
szerű, félhomályban azonban igen. Megjegyzendő 
azonban, hogy a félhomályban való célzást a fegy
verre felszerelhető reflektor, ill. a célzó távcsövek 
sokkal tökéletesebben oldják meg.

Hogy a fegyver magaslövósre, avagy „Fleck- 
schuss“-ra (pontosan a célra tartva) legyen-e belőve, 
ismét egyéni dolog. Megjegyzendő, hogy némi cse
kély (5 — 10 cm.) magaslövós nem árt ugyan, sőt 
bizonyos fokig előnyös, mindazonáltal kétségtelen, 
hogy vadászfegyvernél a Fleckschuss a logikus és 
természetes.

Závárzat.

A závárzatok közül legismertebbek nálunk a 
kamra-závárzat, azután a serétes fegyvereknél tár
gyalt jóformán összes závárzatok, melyek termé
szetesen a golyósfegyvereknél is alkalmazásra ta
lálnak, azután a töxnb^ávárzat, amelynél a cső 
elzárását, egy a ravaszfedö mozgatása által fel-le 
sülyeszthetö acéltömb teljesíti. Tömb-závárzat is 

többféle van, ilyenek pl. a német szakirodalomban 
„Vertikalblock“, „Drehblock“, „Fallblock“ stb. ^év
vel megjelölt závárzatok, melyek azonban elsősorban 
egycsövű cóllövő- és nem vadászfegyvereken kerül
nek alkalmazásra.

Lakat.

A golyósfegyverek lakatszerkezete lehet a 
baszkülön kivül, a zárdugattyuban (pl. Mauser), 
lehet belül a baszkülben ill. a zárótömbben elhe
lyezve, pl. a különféle tömbzáru fegyvereknél és 
lehet olyan, mint a serétesfegyvéreknél tárgyalt 
lakatoké. A lakat lehet egyravaszos (francia systema, 
llückstecher) és kótravaszos rögtönzővel (német 
systema, Schneller) ellátva. Míg a normális ravasz 
1 — 11/2 “2 kg. terhelésre süléi, addig a rögtönzött 
ravasz 001 — 0*25 kg. terhelésre sül. Megjegy
zendő, rögtönzőre főképp nervózus, vagy azon va
dásznak van szüksége, akinek kezében a fegyver 
a szokottnál jobban ingadozik, táncol. Mig cóllövő 
fegyvereken többnyire igen kis terhelésre sül a 
rögtönzött ravasz, addig vadászfegyvereken ily finom 
rögtönző használata egyáltalában nem célszerű. A 
rögtönző terhelése egyébként egy kis csavar segé
lyével szabályozható, bizonyos határok közt.

Ágyazat.

Minthogy a pisztolyfogás a kéznek sokkal 
nagyobb támasztékot nyújt, mint az angol-agy, 
éppen azért a mai modern golyósfegyvereknél 
úgyszólván kizárólag azt alkalmazzák és pedig az 
utóbbi időben többnyire pofadék nélkül, hiszen a 
pofadéknak alig van egyéb haszna, minthogy a 
golyósfegyvereknél gyakran kellemetlenül érős 
visszlökést, azaz rúgást még elviselhetetlenebbé 
teszi azáltal, hogy éles szélével az arcot felsebzi. 
A csőtorkolatig terjedő ágyazás (pl. Schönauer) 
határozottan komolyabb, szebb formát ad a fegy
vernek, amellett csökkenti a vibráció nagyságát 
is, de megvan az a hátránya, hogy az agyazat 
fájának száraz, vagy nedves volta stb. erősen be
folyásolja és pedig szabálytalanná teszi a vibrá
ciót, ami azonban a vadászfegyvereknél számitásba 
jövő rövid távolságoknál nagy differenciákat nem 
szokott okozni s amely hibaforrás szükség esetén 
leadott, néhány kontroli-lövéssel kiküszöbölhető. így 
pl ha nyári zivatar alkalmával erősen megázik a 
fegyver s a zivatar elvonulása után forrón kisütő 
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nap melegének hatására a megázott fegyver ágya
zata szinte azt mondhatnék gőzölögni kezd, ily eset
ben tanácsos egy-egy lövést kontroll céljából leadni.

Golyósfegyvereken felette célszerű és indo
kolt a lágygummiból készült agytalp alkalmazása, 
ellenben annál kevésbbé célszerű a puskatusban 
lévő és tartalék patronok felvételére szolgáló 
magazin igénybe vétele. Nem célszerű azért, mert 
a fegyver utántöltésekor, — ha csak ki nem fo
gyott a magunkkal vitt patronkészlet, — rendsze
rint nem a magazinból, hanem zsebünkből vesz- 
szük elő a töltényeket s igy hónapok, sőt sokszor 
éveken keresztül ugyanaz a néhány patron marad 
a magazinban s igy a patronok golyója a leadott 
sok lövés okozta rázkódtatás következtében rend-

egy napon még csak nem is említhe
tők, mindazonáltal egyenlőre van még 
létjogosultságuk és pedig azért, mert 

az ismétlőknél a második lövés leadhatása jóval 
több időt igényel, mint ezeknél, az automatákkal 
szemben pedig azért, mert azoknál egyrészt nin
csenek még a működési zavarok teljesen kiküszö
bölve, másodszor mert a ma forgalomban levő 
automaták csak középerős patronok — maximum 
250—260 mkg. — használatára vannak méretezve.

Csőhosszuk többnyire 60 65 cm. Készíthetők
ejectorral és anélkül. Peremnélküli patronok hasz
nálata azonban billenöcsövü-fegyvéreknél nem cél
szerű. Závárzat gyanánt alkalmazható a serétes 
fegyvereknél már tárgyalt háromszoros vagy négy-

szerint meg szokott lazulni, ami hibás lövést okoz
hat, ez azonban még csak a kisebb baj ! A nagyobb 
baj t. i. abban rejlik, hogy a lövés okozta rázkó
dás, illetve ütés következtében fel is robbanhatnak 
a puskatusban levő patronok, amint már volt is 
rá példa.

A rendes pisztolyfogásos agy a céllövő-fegy- 
vereknél is kezd mindinkább tért hódítani, mind
azonáltal a nagy kaliberű, tömbzáru céllövő-fegy- 
vereken gyakran alkalmazzák még mai nap is a 
súlyos és otromba céllövő ágyazatokat amilyen 1. 
a német, 2. a svájci, 3. a tiroli és 4. a bécsi agy.

Billenöcsövü golyós duplafegyverek.
Noha tartósság, lŐképesség, kéziesség, olcsóság 

szempontjából az ismétlő és automata fegyverekkel 

szeres reteszelésű závárzatok, azonban ha valahol, 
úgy itt a lehető legnagyobb gondot keli fordítani 
a jó anyag és precíz kidolgozásra, különösen az 
esetben, ha a fegyver kakasuélküliformábaii készül. 
E fegyverekhez felette alkalmasak a kagylós zár,
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a strassburgi zár, a Brenecke-féle Ideal, a Nimrod- 
Nasenverschluss. Az elülső ravaszt célszerű rög
tönzővel (Rückstecher) ellátni. Golyós duplafegy- 
vereknél nagyon célszerű az oldalfeszités hiánya 
folytán az egymásfeletti csőrendszer alkalmazása. 
Az angol cordite fegyverek többnyire duplapuskák 
alakjában készülnek és pedig egymásmelletti csö
vekkel. Hogy ezeknél a závárzatnak lövés közben 
micsoda óriási oldalfeszitéssel kell megbirkózni, 
gondoljunk csak a 600-as cordite patronokra, ame
lyek több mint 1000 mkg. elevenerőt képviselnek. 
Az ilyen monstrum fegyverek természetesen meg
felelő súllyal is (7—9 kg.) rendelkeznek.

Ismétlő golyósfegyverek.

Legismertebb és leginkább használatos ismétlő 
fegyverek a Mauser és a Manlicher-Schönauer. A 
kontinensen akkor kezdett az ismétlő fegyver hasz
nálata általánossá lenni, amikor a német hadsereg 
a 88-as mintájú hadifegyvert bevezette. Addig t. i. 
csak az amerikai ismétlőfegyverek állottak a vadá
szok rendelkezésére, már pedig ezekkel sohasem 
tudtak az európaiak igazán megbarátkozni. A 90-es 
években kezdett a német fegyveripar a 88-as min
tájú hadifegyver konstrukcióját utánzó, kiskaliberű 
vadászfegyverek gyártására áttérni és pedig nagy 
sikerrel. A 88-as mintát röviddel utóbb egy prak
tikusabb és tökéletesebb konstrukció követte, amely 
mint 98-as minta ismeretes, melyet azután az 1900, 
1907-es stb. modellok követtek.

A 88-as mintájú hadifegyverek csőköpennyel 
voltak ellátva, a vadászfegyverek azonban nem.

Szembetűnő ismertető jelei: a töl tény tár, amely 
keretbe foglalt, 5 darab töltény felvételére szolgál 
s amely alul, a ravaszfedő előtt foglal helyet s az 
ágyazatból erősen kiemelkedik. A závárzat fogan
tyúja pedig zárt állapotban nem leghátul a závár
zat-hüvely mögött, hanem a hüvely áttört, hátulsó 
része, az u. n. hid előtt foglal helyet. Az ütőrugó 
kézzel is megfeszíthető. Zárókészülékét egy henger, 
egy zárdugattyu alkotja (amely henger egy — a 
csővel összefüggő — hüvelyben az u. n. závárzat
hüvelyben mozog előre-hátra, s amely hengerben 
foglal helyet a lakatszerkezet is), tehát cilinder, 
azaz kamra závárzata van. A hüvely elülső része 
az u. n. hüvely-fej a puskacsővel szorosan /össze 
van csavarva. Az elreteszelés a dugattyú fején levő 
s vele egy darabból kiképzett, egymással szemben 
levő egy-egy (tehát összesen kettő) zárószemölcs 

segítségével történik, amelyek a závárzat bezárá
sakor, amikor t. i. a henger jobbra fordul, termé
szetesen vele együtt végzik ezt a 1/4 fordulatot s 
belekapnak a hüvely-fej e célra szolgáló kivágá
saiba és pedig egyik alul, a másik felül s ezáltal 
szilárd összeköttetést létesitenek a závárzat és cső 
közt. A reteszelést még biztosabbá teszi az a kö
rülmény, hogy a zárdugattyu fogantyúja a hid előtt 
foglal helyet s igy meg tudja akadályozni a hen
gernek lövésközbeni hátrafelé való kirepitését az 
esetben is, ha a záró szemölcsök esetleg letörnek. 
A hengerre lazán felillesztett, u. n. závárzatfejen 
van a töltényhuzó s az képezi a töltény számára 
a lökfelü’etet is. A spirálrugóval felszerelt ütőszeg, 
az u. n. ütöszeg-anya révén van összeköttetésben 
a többi lakatrésszel, az u. n. lakatocska viszont a 
biztosítékot hordozza és az ütörugó megfeszítését 
eszközli. A biztosítékot egy szárnyacska szolgál
tatja, mely balról jobbra fordítva, a závárzat ki
nyitását és a fegyver elsütését lehetetlenné teszi.

Az újabb Mauserok valamennyien a 98-as 
mintájú hadifegyverre emlékeztetnek. A 88-as és 
98-as minta közt lévő különbségek: a tölténytár 
nem kívül és alul, hanem bent az ágyazatban fog
lal helyet, s abban a töltények nem pontosan 
egymás felett (mint a 88-asnál), hanem egymás 
mellett és felett, vagyis cikk-cakk vonalban van
nak elhelyezve. Az öt töltény nem keret, hanem 
szalagba van foglalva, amely szalag azonban nem 
kerül bele a magazinba, mig a 88-asnál a keret 
maga is helyet kapott abban. így tehát az egyes 
patronok könnyen utántölthetők, mig a régebbi 
mintánál ehhez a művelethez előzőleg az egész 
töltény-keretet ki kellett venni. A záródugattyu 
fogantyúja nem a hid előtt, hanem mögötte fog
lal helyet éppen azért itt a hid nincs áttörve, mint 
a 88-asnál. így a reteszelés kizárólag a két záró- 
szemölcsre hárulna, ha nem volna egy harmadik 
szemölcs u. n. biztonsági-szemölcs is alkalmazva 
és pedig a dugattyú hátulsó részén alul. A gyu- 
szeg kézzel nem feszíthető meg, csupán a fogantyú 
segítségével. A 88-as mintánál található laza fel
illesztésű závárzat fej itt elmarad. A dugattyú a 
zárósz^mölcsök mögött két hosszirányú bevágással 
yan ellátva azon célból, hogy hüvely szakadás ese
tén a hátratóduló gázokat levezesse igy a vadászt 
a sérüléstől megvédje. Az u. n-. lakatocska felső 
része védőlap gyanánt van kiképezve, hogy a ki
áramló gázokat a lövész arcától elterelje. A töltény
húzó egy forgatható és rugózó gyűrű segítségével 
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van a záródugattyuval összekötve és sokkal jobb 
konstrukció, mint a 88-as mintájúé. Amint a záró- 
dugattyú a fegyver zárása alkalmával mozgásának 
egyharmad részét megtette, a töltényhuzó meg
ragadja a tárból kiálló patront és szilárdan fogva- 
tartja, a dugattyúnak esetleges ismételt hátra- 
huzása esetén is, úgy hogy töltési zavarok (a má
sodik számú patronnak az elsőre való rátöltése, 
az u. n. duplatöltés) teljesen ki vannak zárva. A 
töltény kivető és az u. n lakattartó (mely a dugaty- 
tyunak ismétlés közben, hátrafelé való kirántását 
akadályozza meg), a závárzathüvely baloldalán, a 
hid mögött nyomulnak be a hüvely üregébe. A 
biztosítékot itt is egy, a baloldalon levő szár- 
nyacska szolgáltatja, amely függélyesre állítva a 
lakat elsütését, jobbraforditva pedig elsütését és a 
dugattyú kinyitását teszi lehetetlenné. A lakat 
jóval egyszerűbb szerkezetű, mint a 88-as mintájú 
és szétszedése minden segédeszköz nélkül, puszta 
kézzel történik.

A Mauser fegyvereket leginkább a Mauser 
fegyvergyár készíti Oberndorf-ban és pedig 6'5, 
7, 8, 9, 9'3, 10, 10 75, és 11’2 mm. kaliberben.

C. G. Haenel suhl-i fegyvergyára is készít 
ismétlő golyósfegyvereket, amelyek lényegileg 
megegyeznek a Mauser fegyverekkel. Ilyen pl. az 
1900-as mintájú Haenel systémáju fegyver, amely 
szintén ötlövetű és szalagtöltö. A 98-as Mauser és 
az 1900-as mintájú Haenel systémáju fegyver közt 
lévő legfeltűnőbb különbség az, hogy a hid át van 
törve s igy a dugattyú fogantyúja nem a hid 
mögött, hanem a 88-as mintához hasonlóan, előtte 
foglal helyet, továbbá az ütőszeg kézzel is meg
feszíthető, ill. leereszthető.

A Mannlicher annyira közismert, hogy ismer
tetésétől eltekintünk. A Mauser és a Haenel sys- 
témával legalább is egyenrangúnak, sőt talán még 
kiválóbbnak mondhatók a Mannlicher-Schönauersys
témáju fegyverek, melyeket az „Österreichischen 
Waffenfabriks Gesellschaft Steyr“ 6’7 (M. 1903) 
9, (M. 1905), 8, (M. 1908) és 9 5 mm. (M. 1910) 
kaliberben gyárt. Az eredeti végigagyazott kivi
telben ezek a legtetszetősebb,-legelegánsabbak az 
összes golyósfegyverek között.

A závárzat, biztosíték stb. lényegileg hasonló 
a 88- as Mauserhez. Biztonsági szemölcs nincs rajta, 
ehelyett azonban át van törve a hid s a fogantyú 
a hid előtt foglal helyet. A zárdugattyu egy lazán 
felillesztett závárzatfejjel van ellátva. A lakat
szerkezet puszta kézzel szétszedhető. A Mannlicher

Schönauer legnagyobb előnye az agyazatbarejtett, 
dobszerü töltény tárban van. A tárnak a patronok 
felvételére szolgáló ágyazata egy tengely körül 
forgathatóan van megszerkesztve, s az a tár töl
tésekor balra, ismétléskor pedig jobbra való forgó
mozgást végez. A tárból a csőbe való átmenet 
rendkívül lapos, úgy, hogy ismétlési zavarok, — 
amelyek a Mauseroknál a töltény ferde helyezke
dése folytán nem is éppen ritkán előfordulnak, — 
itt teljesen ki vannak zárva. További előnye a 
zajtalan ismétlési művelet. A 6’7 és a 9’5 mm-es 
patronok ballistikai képességei kiválóak, a 8 mm.- 
esé is elég jó, a 9 mm.-es azonban elhibázott 
konstrukció, éppen azért utóbbiból ma már alig 
láthatunk a forgalomban.

A Mauser és Schönauerokon alkalmazott ere
deti biztosíték — noha nagyon megbízható —- 
vadászati célokra mégsem alkalmas, és pedig azért, 
mert a biztositó szárnyacska nehezen mozgatható 
lévén, átfordítása nagy erőkifejtést igényel, más
részt meg aránylag nagy zajjal is jár, ez pedig 
vadászfegyvernél nagy hiba, mert cserkészetnél 
a biztosíték kikapcsolásával járó zaj igen könnyen 
elriaszthatja a már-már becserkészett vadat, éppen 
azért a vadászok ritkán is veszik igénybe ezt a 
biztosítékot dacára annak, hogy felhúzott fegyver
rel hogyoldalakon, bokrok közt bujkálni, cserkészni 
veszélyes művelet. További hibája, hogy alacsonyan 
szerelt távcsőnél egyáltalán nem lehet átfordítani, 
legfeljebb az esetben, ha biztositék szárnyát meg- 
rövidittetjük, ami viszont azzal a hátránnyal jár, 
hogy a biztositék átfordítása még nagyobb erő
kifejtést igényel eltekintve attól, hogy a távcső 
alatt való átfordítás amúgy is kellemetlen.

Ezen hátrányok kiküszöbölése céljából külön
féle biztosítékokat konstruált a fegyver-ipar, melyek 
vagy mint haránttengely, vagy mint agynyakon 
ill. ravaszfedön lévő tolóka stb. készülnek. Ezek 
a biztonsági berendezések azonban csak a ravaszt 
rögzítik, az ütöszeget azonban nem, s igy rázkódás 
folytán akkor is eldördülhet a fegyver, ha el van 
zárva. Eamrazávárzatu fegyverek számára talán 
legpraktikusabb, legbiztosabb még az u. n. Preuss- 
féle biztositék, mely a ravasz helyett a lakatszer
kezetre hat. E biztositék kiviteli formája lehet pl. 
haránttengely, vagy agynyakon levő tolóka, leg
egyszerűbb s igy legpraktikusabb azonban ha a 
ravaszvédő baloldalán egy. tolóka alakjában készül.

A különféle amerikai ismétlők — pl. Win
chester, Colt, Marlin, Savage, stb. — nálunk sohasem 
tudtak nagyobb mértékben meghonosodni, pedig 
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jó anyagból készülnek, megbízhatóan működnek 
s amellett olcsók. Készülnek úgy kakasos, mint 
kakasnélküli kivitelben. A régebbi modellok csö- 
magazinnal voltak ellátva, melybe a patronok 
rövid volta következtében rengeteg patron (15 — 20 
darab) fért s az ismétlési művelet egy, az elöagyra 
szerelt szán, vagy a ravaszfedökengyel mozga
tása által történt. Az újabb modellokon a tár 
többnyire az általánosan szokásos módon, a závár
zat alatt, ill. ravaszfedő előtt nyer elhelyezést s 
az ismétlés a ravaszfedő segítségével történik. A 
sok különböző kaliberű és különböző kivitelű 
amerikai ismétlők közül különös figyelmet érdemel
nek a kai. 22. H. P. Savage, amely 840 m. továb
bá a Winchester kaliber 0’30 Govt. M. 0’6 Poin- 
ted, mely 810 m. kezdősebességgel rendelkezik- 
Említésre méltó a 405-ös Winchester is a maga 
430 mkg. elevenerejével. Megjegyzendő, újab
ban az amerikai gyárak is kezdenek Mauser ill. 
kamrazávárzatu fegyverek gyártására áttérni.

Önműködő golyósfegyverek.

Főleg hajtóvadászatra valók, legfeltűnőbb 
sajátságuk a nagy súly (3—4 kg.) A legelső meg
bízhatóan működő, igazán kifogástalan automata 
az 1903-as mintájú, 22-es kaliberű, 10 lövetű 
Winchester alakjában került forgalomba, melyet 
rövid időközökben követett azután a 32-, 35-, 351-, 
majd végül 1910-ben a 401-es kaliberű, ötlövetű 
Winchester. Megjegyzendő, utóbbiaknak töltény tára 
az automata pisztolyokéhoz hasonlóan alulról kive
hető s igy extra nagy magazin alkalmazása esetén a 
fegyver 10 lövetű fegyver gyanánt is használható. Az 
automata Winchesterek jó anyagból készült, prak
tikus irányzókkal (u. n. lépcsős irányzókkal) ellá
tott, jó lőképességü, megbízható és amellett olcsó 
fegyverek s a rugós závárzatuakhoz tartoznak. 
Csövük rövid s a závárzattokkal szilárdan ösz- 
szefügg, lakatjuk spirálrugós. Patronjuk a gáz
ömlés elkerülésé céljából hengeralakú. A rugós 
závárzatu systémánál ugyanis a lövés eldördülése 
pillanatában a lövedék előre, az závárzat pedig 
— igaz, hogy sokkal lassabban — de vele egyidejű
leg hátrafelé indul, ami (noha a závárzat mozgása 
a golyó-kilépés pillanatában mégcsak mm.-két tesz 
ki) palackalaku, avagy kónikus hüvelyek haszná
lata esetén hátrafelé való gázömlést eredményez, 
már pedig az nemcsak a fegyver ballisztikai ké
pességeit rontja, hanem a lövész testi épségét is 

veszélyezteti. A Winchesterek közül különösen a 
401-es szerencsés konstrukció, melynek a nagy 
súlytól eltekintve, talán egyetlen hibája, hogy a 
töltövessző benyomása nagy erőkifejtést igényel 
s igy kellemetlen.

A 9 mm.-es Browning, mely csőköpennyel 
van ellátva, a merev-reteszelésü fegyverek közé 
tartozik, a 22-es kaliberű Browning viszont a 
rugós-závárzatuak közé. Ez utóbbi töltése felül az 
agy nyakon történik, kilőtt hüvelyeket pedig alul 
hajítja ki. Sem precizitása, sem működése nem 
kifogástalan s igy mig a 22-es kaliberű Winchester 
komoly fegyvernek tekinthető (melynek talán 
egyetlen hibája a rövid tus és homor agytalp), 
addig ez nem más. mint egy veszélyes játékszer.

A 9 mm.-es Browning és a 401-es Winchester 
egyrészt elég rasans fegyverek (630—640 njsec. 
kezdősebesség), másrészt pedig elevenerejük (cca 
250 mkg.) szarvas, disznó, sőt medvére is kielégítő.

Az említetteken kívül még számos golyós 
automatát produkált a íegyveripar, ilyen az ön
működő Mannlicher, azután pl. a Mauser (amely 
rendes hadseregi töltényre volt méretezve s kiváló 
ballistikai képességekkel rendelkezett), ilyen volt 
az állítólag szintén kiváló tulajdonságokkal büsz
kélkedő önműködő Frommer-puska, (amelyet mint
hogy forgalomba nem került, nem akarunk kritika 
tárgyává tenni) stb.; e fegyerekből azonban inkább 
csak mintadarabok készültek.

Kiskaliberű — úgynevezett miniatűr — 
céllövőfegyverek.

Újabban hazánkban is kezd a 22-es kaliberű, 
long-rifle-re méretezett fegyverekkel való céllövé 
szét mindinkább tért hódítani s ez érthető is.

Ha valamely sportágnak, úgy ennek bizo
nyára van létjogosultsága, van jövője. A puska 
felébe, harmadába kerül annak, mint amennyiért 
egy nagykaliberü céllövőfegyvert vehetünk, a mu
níció hasonlithatlanul olcsóbb, a fegyver precizi
tása elsőrendű, érezhető visszlökése egyáltalán nincs 
s ami nagyon fontos, miniatűr fegyverekhez való 
lövölde nem igényel nagyobbmérvü biztonsági-be
rendezéseket s igy csekély költséggel felépíthető, 
s végül a fegyver durranása alig hallható, ami 
városok belterületén, zárthelyiségekben való céllö
vészetnél nem utolsó előny.

Ma már egész sereg jobbnál-jobb ilynemű 
fegyver áll a közönség rendelkezésére s igy a vá
lasztás valóban nehéz. E fegyverek főként tömb- 
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és kamra-závárzattal készülnek, billenő csővel ke
vésbbé. Hogy csak néhányat említsünk e fegyverek 
közül, ilyen „B. S. A.“ (Birmingham Small Arms 
Co.), ez egyike a legjobb tömbzáru fegyvereknek. 
Csőhossza 73^2 cm., súlya. 3'75 kg., azonban van 
egy igen nagy hibája és pedig az, hogy angol 
fegyver lévén, számunkra elérhetetlenül drága. 
Megtévesztésig hasonló hozzá a német gyártmányú 
„H. W. Z.“-fegyver (Herrn. Weihrauch, Zella- 
Mehlis), amely majdnem ugyanolyan qualitásu, 
mindamellett jelentékenyen olcsóbb. Csőhossza 70^2 
cm., súlya 3 25 kg. Mindkét fegyver Martini-závár- 
zatu. A Büchel-féle „Luna“ fegyver, az Oscar Will- 
féle „Vénus“-fegyver, vagy pl. Langenhan fegy
vere Vertikalblock. Immanuel Meffert „Grothe“- 
systémáju fegyvere Gleitblock-Vers-chluss stb.

Tökéletes fegyver a „M. 52 Winchester“ 
ismétlő fegyver, mely kamrazávárzattal és 71 cm. 
hosszú csővel van ellátva. Súlya 3*9 kg. A Savage 
Arms Corporation „M. 1919 N. R. A. Riflc“ jel
zésű végigagyazott, ismétlő-fegyvere, 63 cm. cső
hosszal és 3 2 kg. súllyal rendelkezik. Legújabb 
időben kerültek forgalomba az originális Mauser
karabélyok, könnyebb és nehezebb, egylövetű és 
többlövetű kivitelben.

Megemlíthetjük még az egylövetüek közül Sim- 
son-ét, Carl-ét („Kaba-Special“), „R & R“ (RerEz 
& Recknagel gyártmánya), Bauer & Co.ét, 
Mayer-ét („Moris“) az automaták közül a systém 
„Rhode“-t 7 lövetű — az Alk Waffenwerk Kiel 
gyártmánya, — azután Walther legújabb kreációját, 
amely ez év nyarán került forgalomba, s amely 
úgy automata, mint ismétlő, valamint egylövetű 
fegyver gyanánt is használható. Megemlíthetjük 
még az F. N. szános ismétlő karabélyát, a „Trom- 
bone“-t.

A finomabb kivitelű, kiskaliberű fegyverek 
többnyire diopterrel is fel vannak szerelve. A 
diopteren keresztül ugyanis, sokkal tisztábban lát
ható az irányzók és célgömb. Cóllövészeti célokra 
legalkalmasabbak a beosztással ellátott, állítható, 
u. n. nonius-diopterek, amilyen a Büchel, vagy 
pl. a „B. S. A “.-féle (Birmingham Schmall Arms. 
Co. ez az utóbbi lefektethető), melyek 0T mm.-es 
eltolást is lehetővé tesznek, s amelyek valóban a 
legcélszerűbb céllövö-dioptereknek tekinthetők E 
diopterek ugyanis nemcsak magassági és oldal-irány
ban állíthatók, hanem rendszerint a diopter nyílá
sának nagysága is változtatható és pedig egy 
forgatható korong segítségével, amely 5—6 külön

böző nagyságú (0’25 —2*50 mm. átmérőjű) lyukkal 
van ellátva s amely korongnak forgatása által 
más és más lyuk kerül a diopter nyílásához s igy 
módunkban áll mindig a világítási viszonyoknak 
legmegfelelőbb diopter-nyilást használni. (Minél 
kedvezőtlenebb a világítás, annál nagyobb nyílásra 
van szükség). Minthogy pedig egy bizonyos diop- 
ter-távolság nem lehet minden lövész számára 
megfelelő, éppen azért célszerű, ha oly berende
zésű a diopter, hogy lapjának a szemtől való 
távolsága tetszés szerint nagyobbitható, vagy csök
kenthető, amilyen berendezése van pl. Büchel diop- 
terének. Hogy a diopternek eltolása egy bizonyos 
távolságban mennyire változtatja meg a találat 
helyét, függ a diopter és a célgömb közötti távol
ságtól. Minél kisebb ugyanis ez a távolság, annál 
nagyobb lesz az eltérés a célban. így pl. a diop
ter ÜT mm. eltolása a következő differentiákat 
eredményezi:

Diopter-célgömbtáv: 50 m-nél 100 m-nél

75 cm. 0 70 cm. 0’14 cm.
80 „ 0.65 „ 013 „
85 „ 0’60 „ 012 „
90 „ 055 „ OH „
95 „ 050 „ oio „

Az utóbbi időkben kezdenek elterjedni azok 
a célgömbök (nem indokolatlanul), amelyek köze
pükön ki vannak furva s igy gyürüalakot mutat
nak. Ezek azonban csupán diopterrel kapcsolatban 
(nézőke nélkül) kerülnek alkalmazásra. Itt célzásnál 
a céltábla feketéjét természetesen nem lelültetjük 
a célgömbre — mint a többi célgömbfajta haszná
latánál — hanem belevesszük a célgömb köralaku 
nyílásának közepébe.

A 22-es kaliberű töltények ma főleg három 
méretben kaphatók: short, long és long-rifle. A 
long-nak lövedéke ugyanolyan, mint a short-é, lőpor 
adagja és hüvelye azonban valamivel nagyobb, a 
long-riflé-nek ugyanolyan lőporadagolása és hüvelye 
van, mint a long-nak, golyója azonban kissé sú
lyosabb annál. A legjobb 22-es patronok a követ
kező jelzésüek:

„D“ (G. Genschow & Co. A. G. Durlach)
„R“ (Rheinisch-Westf. Sprengstoff A. G. Nürn- 

berg)
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„Hu (Winchester Repeating Arms Co., New- 
haven, Conn.)

„Pu (Peters Cartridge Co. Cincinnati, Ohio) és a 
nUu (Rem. Arms-Union Metallic Cartridge Co. 

Bridgeport, Conn.)
A német „Du és „Ru töltényeket ma főleg 

füstnélkülivel hozzák forgalomba, az amerikaiak 
közül az „Uu és „Hu patronok Dupont porral 
(lesmok). a „Pu patronok pedig u. n. féligfüstnél- 
küli (semi-smokeless) porral vannak töltve.

A kiskaliberű sportkarabélyok közül elsőrendű 
löképességük, tartós, precíz kidolgozásuk s amellett 
meglepő olcsó áruk következtében talán legnagyobb 
elterjedésre Gustav Genschow & Co. fegyvergyára 
által „Gecou néven forgalomba hozott fegyverek 
számíthatnak.

A Geco-puskák méretei :

E négy modell közül különös figyelmet érde
mel az M. 23. jelzésű karabély, melynek töltő
nyilasa úgy van megkonstruálva, hogy a patront

A puska jelzése No. 4. No 10. M 21. M. 23.

„ hossza 101 cm 101 cm. 110 cm. 115 cm
„ súlya 1 6 kg. 16 kg 2 5 kg 3 kg.
„ csőhossza 58 cm. 58 cm 65 cm. 65 cm

nézőke-célgömb távolság 43 „ 43 „ 52 „ 55 „
agyhossz 35/12„ 35 5 „ 35 5 „ 37 „
előagyhossz 20 „ 20 „ 33 „ 37 „

az agy görbülete az Orrnál 36 „ 36 „ 3-6 „ 42 „
„ „ „ a talPnál 62 ., 62 „ 65 „ 6 5 „

üres hüvelyt kivenni, mert a töltéuykivető széles 
ívben repíti ki azt. A többi Geco modell nincs 
ugyan ilyen töltő-, illetve kivetőberendezéssel el
látva, .de azok töltényhuzója is igen ügyes szer
kezetű, amennyiben a hüvely peremét nemcsak egy 
kis darabon (mint eddig általában szokásos volt), 
hanem egy teljes félkörben fogja körül, úgy hogy 
az a hüvely pereme alatt nem tud elsiklani s igy 
ez a Hobertfegyvéreknél oly gyakori defektus ki 
van küszöbölve. A fegyver jól megmarkolható vas
tag pisztolyfogással és zömök előaggyal vau ellátva, 
mely a kéznek biztos támaszt nyújt. Gyuszege úgy 
van méretezve, hogy üresen leesettentve sem éri 
a kamra falát, tehát nem rongálja azt. Ravaszának 
mozgása kellemes és lágy. A fegyver rugós irány
zókkal van ellátva, mely magassági irányban állít
ható. Az irányzék-kivágás félkör alak, mely a tégla
lap keresztmetszetű célgömbbel kapcsolatban a ma
gassági-irány pontos beállítását sokkal inkább teszi 
lehetővé, mint a kör-, háromszög-, vagy trapéz 
keresztmetszetű célgömbök.

Löképességük kiváló. Legtöbbjének 50 méter
ről nincs több szórása, mint 25 mm., már pedig ez 
ugyancsak nem lépi túl a hervorragend übertref
fend klasszifikáció határát. Találhatók azonban köz
tük — és pedig nem is ritkán — oly példányuk 
is, melyeknek szószoros értelemben mesébe illő szó
rásuk van. Volt kezünkben többek közt oly példány 
is, mely 50 méterről, 5 lövéssel (nDu jelzésű long

nem kell a csőkamrába helyezni (ami kényelmetlen 
és hosszadalmas művelet), hanem egyszerűen csak 
bedobjuk a töltőnyiláson, ahonnan azután a fegyver 
bezárásakor a zárdugattyu maga előtt tolja be azt 
a kamrába. A dugattyú nyitásakor nem kell az 

rille patronnal) 15 mm. szórást produkált, úgy hogy 
az egész lőképet egy krajcárral jóformán le lehe
tett takarni. Úgy látszik, ezidőszerint a Geco kara' 
bélyok vannak hivatva arra, hogy a nagyközön
séggel megkedveltessék a céllövő sportot.

Vegyescsövü fegyverek.
Készülnek két, három és négycsövű fegyve

rek alakjában. A kótcsövüek készülnek úgy egy
másmelletti (amikor is a golyóscső úgy a jobb, mint 

a bal oldalon nyerhet elhelyezést), valamint egy
másfeletti csövekkel (mely esetben a golyóscső 
vagy felül, vagy miként általánosan szokásos, alul 
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foglal helyet). A háromcsövű fegyverek (drilling) 
közül legelterjedtebbek azok, amelyek felül két 
serétes-, alul pedig egy golyóscsövei vannak ellátva. 
Kaphatók azonban felül két golyós- és alul egy

serétescsővel is. A többi variációval 
(pl. felül egy serétes és golyós, alul 
ismét egy golyóscsö) ritkán találko
zunk. A négycsövű fegyverek (Vier
ling) többnyire két serétes (oldalt) és

két golyós- (alul és felül), vagy esetleg három se
rétes- (oldalt és alul) és egy gulyócsövel (felül)
készültek, ma már azonban (a három és négycsövű 
serétes, ill. golyósfegyverekhez hasonlóan) mint 
torzszülöttek úgyszólván teljesen kimentek a for
galomból.

Vegyescsövü duplafegyverek.

Készülnek úgy kakasos, mint kakasnélküli 
kivitelben (ejectorral, vagy anélkül). A golyós pat
ronok -nagy gáznyomására való tekintettel feltét- 
lenül megbízható, erős závárzattal és lelkiismeretes 
munkával készítendők. Az egymásmelletti csőrend
szer alapján készült vegyescsüvü dupláknak cél
szerűség szempontjából nézve, többnyire egy igen 
nagy hibájuk van, t. i. az elülső ravasz nem a 
serétes, hanem a golyós csőhöz szolgák (A vegyes
csövü fegyvereket tudvalevőleg főképpen erdős 
vidéken használják, már pedig erdőben többnyire 
meglepetésszerűen, hirtelen kell leadni a serét- 
lövést, amikor a sietség, a meglepetés hatása alatt 
rendszerint megfeledkezünk arról, hogy a hátulsó 
ravasz szolgál a serétes csőhöz s igy a hátulsó 
helyett az elülső ravaszt huzzuk meg, aminek kö
vetkezménye egy hibás lövés lesz és pedig serét 
helyett golyólövés. S minthogy rendszerint abban 
a tévhitben vagyunk, hogy a serétes csövet sütőt 
tűk el, tehát elmulasztjuk a második, a serét lövés 
leadását is.) Ennek elkerülése céljából tehát fel; 
tétlenül a hátulsó ravasz szolgáljon a golyós cső
höz, mert hiszen a golyó általában, nagy vadnak 
_dukálL nagy vadra pedig korrekt vadász elhamar
kodva nem lő, hanem csak akkor, ha elég ideje 
van a nyugodt célzáshoz, amikor tehát arról sem 
fog megfeledkezni, hogy melyik ravasz, melyik 
csőhöz szolgál. Tehát vagy a balcső legyen a golyós 
cső a szokásos ravaszelrendezés mellett, vagy pedig 
ha a jobb cső van golyóra fúrva, akkor cseréljük 
meg a ravaszokat, vagyis a golyóscsőhöz szolgáló 
jobb ravasz ne elől, hanem hátul legyen, amely

berendezés egyébként a jobbkéz mutatóujjának 
ravaszról-ravaszra való hátracsuszását is könnyebbé 
teszi. A golyóscső ravaszát célszerű rögtönzővel 
(Rückstecher) ellátni s ha ez a ravasz hátul nyer 
elhelyezést, akkor az elülső ravaszt célszerű arti
kulálva késziteni.

A vegyescsövü duplákat elsősorban tartósság, 
másodsorban lőképesség szempont
jából célszerűbb egymásteletti csö
vekkel készíttetni. Ezeknél ugyanis 
az oldalfeszités — mint említettük 
— teljesen elmarad, a lőképesség 
pedig a csövek simmetrikus elhe

lyezése következtében való előnyösebb szabadabb 
vibráció folytán jobb, mint az egymásmelletti cső
rendszernél. Dacára hogy a többször igénybevett, 
vagyis a serétes csőnek alul kellene elhelyezést 
kapni (minthogy alul kisebb a már említett emelő
hatás), itt mégis felülre kell kerülnie, mert hiszen 
lövés közben a serétes csőben — ha mindjárt gyak
rabban vesszük is igénybe — rendszerint csak 
400- 500 atmosphera, míg a golyós csőben 2 — 3000 
atmosphera, tehát 4—6-szor akkora nyomás van, 
már pedig a nagy nyomású csövet úgy kell elhe
lyezni, hogy minél kisebb emelőhatást váltson ki. 
No meg azután kényelmi szempontból is célszerűbb 
ez az elhelyezés. A golyóscsőhöz természetesen itt 
is a hátulsó ravasz szolgáljon. Az erős patronok 
használatára készült egymásféletticsövü fegyverek 
legalább is egyoldalról, vagy ami még jobb, mind
két oldalról kereszttolókával legyenek ellátva.

Vegyescsövü drillingek.

A drillingek közül leghasználatosabbak azok, 
amelyek felül két serétes, alul pedig egy golyós 
csövei vannak ellátva.

Legcélszerűbb a 65 (esetleg 70) cm.-es cső
hossz alkalmazása, amely a golyóscsö számára 
unos-untig elég, másrészt a serétes csövek löképes- 
ségét is alig csökkenti, amellett megmenti a va
dászt egy feleslegesen nehéz és amellett elösulyu 
drilling használatától.

A golyóscsö irányzékát — ha csak egy van 
a fegyveren — ajánlatos nem 100, hanem 200 lé
pésre belőni, hiszen 200 lépésről nagyvad elej
tése még nem okoz nehézséget s igy gyakran le
het rá szükségünk, másrészt ha 200-as irányzók
kal lövünk valamely, mondjuk 100 lépés távolság
ban álló vadra, legfeljebb 8-15 cm. magaslövés- 
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sei kell számolni, viszont ha 100 lépésre van az 
irányzók belőve és azzal akarunk 200-ra lőni, az 
esetben a nagy golyósülyedés következtében a cél
tárgyat úgyszólván lehetetlen eltalálni.

Az alul levő golyóscsövet kényelmi szempont
ból lehet oly tölténykihuzóval is ellátni, amely a 
hüvelyt valamivel jobban húzza ki, mint a felső 
csövek. Ejector alkalmazása az amúgy is eléggé 
komplikált szerkezetű drillingeknél nem nagyon 
ajánlatos, ellenben célszerű az agynyakba sülyeszt- 
hetö diopter, továbbá a lakatok feszitő állapotát 
mutató jelzőszegecsek, ill. oldalnyilak alkalmazása. 
A golyóscsőhöz peremmel ellátott és pedig lehe
tőleg henger, azaz kupalaku hüvelyeket használ
junk, mert a palackalaku golyóspatronok tudva
levőleg jelentékenyen nagyobb gáznyomást pro
dukálnak.

A magas nyomású, modern golyóspatronok 
használatára rendelt drillingek feltétlenül jó anyag
ból és lelkiismeretes munkával készítendők. Závár
zat gyanánt nagyon célszerű a Rekord-kampók al- 
ka]mazása, ahol is a golyóscső a kampók közé 
nagyszerűen beágyazható. Ha ellenben a golyós- 
csővön vannak a kampók, úgy azok a golyóscsővel 
lehetőleg egydarabból készítendők. Megbízható s 
e célra alkalmas erős zár pl. a háromszoros Gree- 
ner, a Purdey, a Brenecke-féle Ideal, a strassburgi, a 
Thieme-féle Nasenverschluss stb. Az olcsó drillin
gek — különösen ha három lakatos és kakasnél
küli formában készülnek, — mindig gyanúsak, ép
pen azért drillinget vagy elsőrendűt, vagy semilyet 
se vegyünk, mert az olcsó, a silány ilynemű fegy-* 
verek annyira megbizhatatlanok, hogy örökös ret
tegésben tartják gazdájukat.

A kakasos drillingek nem célszerűek, mert 
ezeknél a harmadik lövés le^dhatása céljából, nem
csak a lakatot kell a golyóscsöre átállítani, hanem 
a kakast is újra felkeli huzni, ami időveszteséget 
jelent. Eleinte a kakasnélküli drillingek is két 
lakattal készültek, amely rendszer még a kakasos- 
nál is rosszabb volt, mert hiszen itt nemcsak a 
lakatot átállítani, hanem még a csövet is le kellett 
hajlítani, hogy a harmadik lövést leadhassuk. Ezen 
később ügy segítettek, hog a golyóscsohöz szolgáló 
lakatot nem a csövek lehajlitása, hanem egy köny- 
nyen eszközölhető fogás (pl. Roux-kulcs, vagy 
egy pedál lenyomása) által kellett megfeszíteni.

Készíthetők három lakattal is, ami előnyösebb 
annyiban, hogy a golyólövés leadása előtt csupán 
a váltót kell átállítani, de nem kell a csövet le- 

hajlitani, illetve a lakatot megfeszíteni. A három 
lakatos rendszernél, ahol a cső billenőskor egy
szerre feszül meg mindhárom -lakat, fennforog az 
a veszedelem, hogy a serétlövés okozta rázkódás 
következtében a golyóscső magától is eldördül. 
Ennek elkerülése céljából egy belső automatikus 
biztosítékot, (amely a harmadik lakatot mindaddig 
fogvatartja, mig csak a váltó golyósra nincs át
állítva,) majd később egy olyan berendezést alkal
maztak, amelynél a csövek lehajlitásakor csupán 
a serétes csövekhez szolgáló két lakat feszül meg, 
a harmadik azonban nem. Azt ugyanis a golyó
lövés leadása előtt egy fogással külön kell meg
feszíteni. Ez a külön-megfeszités történhetik pl, 
Roux-kulcs, pedál, kiskulcs, tolóka stb. által. A 
három lakattal ellátott drillingeknél a rendelkezésre 
álló szűk helyre való tekintettel ajánlatos a spirál
rugós lakatok alkalmazása.

A váltás, vagyis a golyóscsőre való átállí
tása a lakatnak történhetik pl. a kakasok közti 
kulcs, vagy egy, a Toplever kulcs mögötti kul- 
csocska, vagy ez, az agynyakon levő tolóka stb. segít
ségével. Célszerű ha a váltóval egy automatikus 
irányzók van összefüggésben, amely a golyóra való 
átállítás pillanatában magától felemelkedik, ellen
esetben pedig lefekszik a csösinbe s igy a serét
lövés leadhatását egyáltalában nem akadályozza. 
Ha automatikus irányzékot alkalmazunk, akkor a 
célgömb oldalról legyen a csösinbe betolva.

A ravasz-berendezés vagy három, vagy két- 
ravaszból áll. A három lakattal ellátott drillinge
ket, eleinte három ravasszal is készítették, ez azon
ban a ravaszok folytonos elcserélését teszi lehetővé, 
éppen azért ma már nem alkalmazzák. A modern 
drillingeken két ravaszt alkalmaznak, ahol is az 
elülső ravasz a golyós és a jobb serétes, a hátulsó 
pedig kizárólag fal serétescsöhöz szolgál. Ritkáb
ban ugyan, de találkozunk olyan drillingekkel is, 
ahol az elülső ravasz jobbról-balra történő sorrend
ben a két serétes csövet süti el (ez a berendezés 
lehet úgy készítve, hogy egy kis tolóka segítségé
vel a serétescsövek elsütési sorrendje felcserélhető) 
a hátulsó ravasz pedig a golyóscsőhöz szolgál. 
Itt, — mivel a golyóscsőnek külön ravasza van — 
átállításra természeten nincs szükség. A golyóscsö 
ravaszát célszerű rögtönzővel (Rückstecher) ellátni.

A biztosíték —- a gólyóslakathoz szolgáló, 
már említett, automatikus biztosítékon kívül — 
lehet az agynyakon levő szokásos tolóka alakj á- 
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bán, lehet az agynyak baloldalán (Greener biztosi
ték), lehet Teschner-féle stb.

Ha tehát drillinget rendelünk legyen az 
három lakattal, Topleverkulccsal, Greener-bizf ositék- 
kal, kereszttolókával ellátott drilling, de a csövek 
lehajlitásakor csak a serétescsövek lakatjai feszül
jenek meg, mig a golyóscső lakatja egy, az agy
nyakon levő feszitő-tolóka révén legyen külön 
megfeszíthető, amely tolóka előretolása sajnos kissé 

nagy erőkifejtést igényel ugyan, de egyúttal a 
váltást és az irányzók felállítását is eszközli. A 
ravaszok közül az elülső, — vagyis a jobb, — a 
golyós és a jobb serótescsövel legyen összekötte
tésben és rögtönzővel legyen ellátva; a hátulsó 
pedig a bal serétescsöhöz szolgáljon. A golyós cső 
töltónyhuzója célszerű, ha kissé jobban kihúzza a 
hüvelyt, mint a serétes csöveké, ejectort azonban 
ne tetessünk.

Táblázatok.
Angol mértékegységek:

1 yard = 3 feet = 36 inches = 91-439179 cm

1 foot (láb) = 12 „ = 30'4797 „

1 inch (hüvelyk) = 2-5399 „

lm = 1 09362 yards — 3-28087 feet — 39'37046 inches

1 cm = • 00109362 „ = 0-0328087 n “ 0-3937046 „

lmm — j 0-00109362 „ = 000328087 77 “ 1 0-03937046 „

1 Pound (Ib) — 16 oz ~ 256 drams (dr) = 463'59 gramm

1 oz = 16 „ 28-34954 „

1 dram = 1-771846 „

1 grain — 0-0648 ' „

1 kg = 2'204645 lb = 35*274321 oz = 546-389121 dr = 15,432’098 grain

1 dkg = 0-022046 „ = 0-352743 „ = 5-463891 - 154-32098 „

1 gr = 0-002204 „ =
-

0-035274 „ ■=
1

. 0-546389 „ = 15-432098 „
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Angol mértékegységben megadott kezdősebesség 
(„Feet per Secondu vagy „ft. per sec.u = lábsecundum)

Kaliber Kaliber

Viooo 
inchben 
(angol)

mm.-ben 
megfelel

’/ioo 
inchben 

(amerikai)
mm.-ben 
megfelel

és elevenerő adatok („Foot-Pounds“ vagy „ft. lbs? = láb
font) átszámítása msec. illetve mkg-ra. •303 765 ■22 560

•360 9 10 •25 6'35

1 lábsec. = 0’3 msec. 1 lábfont = 0T3 mkg •380 9 65 •30 765
1 msec. = 3'33 lábsec. 1 mkg = 7’5 lábfont' ■400 1010 •32 810

lábsec lábfont , •450 1140 35 8-90
333 75 ■ g

msec. X 3’33 = lábsec. mkg X 75 = lábfont
•475

•500

12 06

12 70

•38

•44

9 60

11-15

•577 1465 •45 11-40

600 15 20 •50 12-70

Serétes fegyverek füstös lőporral megejtett hivatalos belövési próbái:*

Állam Kai

I. próba 
nyers cső

II. próba 
összeforrasztott 

csövek
III. próba 

csövek závárzattal

lőpor serét lőpor serét lőpor serét

gr.-bán gr.-bán gr.-bán

Anglia és Német
ország

12 17-4 71-0 — — 116 47-3

16 14-7 566 — — 9-8 377

Belgium
i 12 22 0 33 0 140 280 7-0 28 0

16 180 28-0 12 0 280 60 28-0

Franciaország
12 110 70-0 ! — 6-5 450-65 0

' 16 9 0 50 0 — — 5-0 30 0 -60 0

Ausztria
12 196 330 130 330 8-7 330

16 180 28-0 12-0 280 80 28-0

* Megjegyzendő, a különböző államok belövésre vonatkozó rendelkezései közül legújabbak és leg
megfelelőbbek az osztrákoké.
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Külföldi serétjelzések:

Átmérő
mm.-ben

A
us

zt
ria

<

N
ém

et
or

sz
ág

A
ng

lia

A
m

er
ik

a

Franciaország

Be
lg

iu
m

H
ol

la
nd

ia

Sv
áj

c

Tö
rö

ko
rs

zá
g

Pá
r is

M
ar

se
ill

e

Ly
on

5 1 4/0 AAA 0 4/0 4/0 2/0 — ! - — 13 A
43/4 2 3/0 AA BBB 3/0 3/0 1 6/0 — -- 1 12 A
41/2 4 2/0 A BB 2/0 2/0 2 5/0 — — 11 A
41/4 5 0 BBB B 0 0 3 4/0 3 10 A

4 6 1 BB 1 1 1 4 3/0 1 — 9 A
33/4 7 2 B 2 2 2 5 2/0 2 4 8 A
— — — 1 3 3 3 — 0 és 1 — — 7 A

31/2 8 3 2 — ■ 4 4 _ 2 I ± 5 6 A
31/4 9 4 3 4 4 petit 5 6 3 5 6 5 A

3 10 5 4 5 . 5 6 7 i 4 6 — 4 A
— — 41/2 — — — — —
— — 5 6 6 7 _ 5 — 3 A
23/4 11 6 51/2 — — — — 6 7 —
— — — 6 — 7 8 8 — _ i — 2 A
^/2 12 7 6V2 7 7 petit 9 _ 7 — 8 —

13 — 7 7’/2 8 10 9 — — 1 A
21/4 14 8 8 8 8 petit — — 8 9 — 1/0

2 15 9 9 9 — — — i ■ 9 — 9 2/0
— — — 10 10 9 11 10 10 ! —

13/4 — 10 11 11 — — — 11 — 10 3/0
— — — 12 12 10 12 — 12 — —
11/2 11 D _ 11 — , — _ — — —
IV4 12 - - — — — — . ■ —- —

Magyar gyártmányú serétek (Selmeczy Miklós Serétgyár R. T. Újpest) :

átmérő mm.-ben ■ 108 1-28 172 216 2-82 304 3-26 370

jelzése 20 18 16 14 11 10 Ej ö 7

átmérő mm.-ben 3 92 ; 414 436 4-58 4-80 500 525 550 575 6 00

' jelzése i 6 6 4 -—— ■.....
3 2 í 1 I 0 1 00 p PP

posták :

átmérő mm.-ben 65
——-

7 8 1 9 10
í

11 13 15

jelzése P12 P10
II

Ps p6
1

P4 P3 P2 p- c
gömbgolyók:

átmérő mm.-ben 13 15 16 17 18 19

jelzése G24 G20 G18 G]6 G14 G12
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A serétek száma különböző adagolás és serétnagyság esetén.

Seré'adag
A serétnagyság átmérője mm.-ben darabonként

51/2 51/4 5 '43/4 >2 '4’/4 4 3’/< ,31/2 1 31/4 3 ; 23/4 , 21/2
|i
■ 21/4 2 13/4 IV2 I1/4

10 gramm 101/2 12 132/3 152/3 18 21 25 32 40 48 62 79 104 140 217 317 i 500 850
20 7) 21 24 27 31 36 42 51 64 80 96 124 158 208 280 434 334 1000 170O
24 7) 26 29 32 38 43 50 62 78 ' 96 116 149 192 i 248 1 336 520 760 1200 2040
25 n 27 30 34 39 45 53 65 81 100 120 155 200 259 350 540 790 1250 2125
26 7) 28 31 35 41 47 55 67 84 104 125 161 206 269 364 562 822 1300 2210
27 29 ! 32 37 42 49 57 69 87 108 130 167 215 280 ; 378 ; 584 , 854 1350 2296
28 30 34 ! 38 44 51 59 72 90 112 135. 173 223 290 392 606 886 1400 2380
29 7) 31 35 40 45 52 61 75 93 116 140 179 231 301 t 406 628 918 1450 2465
30 7) 32 , 36 41 47 54 63 77 97 120 145 186 238 311 420 650 950 1500 2550
31 n 33 37 42 48 56 65 80 100 124 150 192 246 322 434 672 982 1550 2635
32 7) 34 38 44 50 58 67 82 i 103 128 155, 198 254 332 448 694 1014 1600 2720
33 7) 35 , 40 45 52 59 69 85 107 132 160 ,205 262 343 462 715 1045 1650 2805
34 7) 36 41 46 54 61 7i 88 i 110 136 164 211 270 353 476 737 1077 1700 2890
35 7) 38 42 - 48 55 63 74 91 113 140 169 217 278. 364 490 758 1108 1750 2975

4mm 33/4mm 3/2mm 3/4mm 3 mm 2 ¥4 mm

Serétes fegyvernél:

Kaliber
A cső átmérőj e Füstös lő-1 

i por ada
golása 
gr.-ban

Serét 
adagolása 

gr.-baninch-ben mm.-ben

1 -es 1-669 42-4 25-00 140
2-es 1-352 336 17’75 100
4-es 1 -052 26-7 15 50 84
8 as 0-835 21-8 1100 60

10-es 0-775 20-0 7-00 40
(ijpes
14-es

0-729
0-693

5-50
5-25

33
30

(®os 0-662 5-00. 28
^^as 0-615 QjrP 4-00 25
24-es 0-579 14-7 3-75 22
28-as 0-550 13 9 3-50 20
32- es 0-526 133 2-75 16
36-os 0-506 12-8 2-25 12
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Kamra-méretek:

Kaliber
átmérője minimális 

hosszúsága

a kamrának mm.-ben

12-es 20-62 65-02

14 „ 19 68 6502

16 „ 18-90 6502

20 „ 17-73 65-02

24 „ 16-79 63-50

28 „ 15-90 63-50

32 „ 14-58 63-50 i

A csőhossznak a kezdősebességre gyakorolt 
hatása (hengerded-furat, 12-es kai.):

Csőhossz. Füstös 
porral Schultze Ballistit

80 cm. 374msec. 372msec. , 387 msec.

75 „ 372 366 „ 383 „

70 „ 369 „ 359 „ 377 „

65 „ 364 „ 353 „ 374 „

60 » 356 „ 348 „ 363 „

55 „ 349 „ 341 „ 365 „

50 „ 338 „ 335 „ 360 „

o

Q

0

O

0

0

Nyüzsögni fog az apróvad 
területén, ha idejekorán a szárnyasrablókat foszforszörppel, a szőrméseket pedig 

Vulpesgranáttal és Strichnin Comp. Wirker-félével irtja. 

Bámulatos eredmények!
Neutralin az ideális fegyverolaj, utánrozsdásodás 
kizárva! Express bőrolaj puhít, vizmentesit, kon- 
serval! Vízálló fekete színben is kapható. Fegyvereit 
Wirker-féle barnitóval kezeltesse! Koromfekete 

fényes szin, tartósság, egyszerű munka!

Wirker-féle kutyagyógyszerek közismertek már!
Szopornyica (kutyabetegség) ellen védőoltás!

Gilisztakurák, a szopós kölyöktől kezdve, a legnagyobb bernáthegyi óriási állatig! 
Angol-por, csonterősítő, trainingben levő vadász-, rendőrebeknek és agaraknak 

nélkülözhetetlen.
WIRKER vadászpatika, József főherceg udvari szállítója, RÁKOSKERESZTÚR. 

(Budapest mellett.) - TELEFON: 12.

Főraktár Vas-, Sopron- és Zalamegyék részére:

STIRLING LAJOSNÁL, SZOMBATHELY.

o
o
0

0

0

0

0

o
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Célzótávcsövek.
A célzótávcsövek rendeltetése.

A rendes irányzók és célgömbön át való pon
tos célzás tudvalevőleg nagy nehézséggel jár. Oka 
abban rejlik, hogy 3 adott pontot (irányzékkivá- 
gás, célgömb, céltárgy) kell egyvonalba hozni, 
továbbá hogy az emberi szem nem képes a külön
böző távolságban levő, említett 3 iránypontra egy
idejűleg accommodálni, vagyis egyidejűleg nem 
képes azokat élesen látni.

A távcső e hátrányok kiküszöbölését célozza. 
A távcsövön át való célzásnál ugyanis a fenti 3 
pont kettőre (célzókereszt, céltárgy) redukálódik 
— már pedig kettőt könnyebb egyvonalba hozni, 
mint hármat — s ez a két pont is egyugyanazon 
távolságban, a célzókereszt síkjában látszik, tehát 
egyidejűleg is élesen tudjuk látni mindkettőt, ami 
főleg idősebb embereknek, (kiknek szeme bizonyos 
fokig elvesztette már accommodáló, azaz alkalmaz
kodó képességét s igy célgömbön keresztül, vagy 
nehezen, vagy sehogysem tudnak célozni) jelent 
igen nagy könnyebbséget. További előnye a táv
csőnek, hogy a céltárgyból csak nagyon keveset 
takar el, és végül, hogy lehetővé teszi a sötétben, 
illetve félhomályban való célzást is, amikor az 
irányzók és célgömb már teljesen felmondja a 
szolgálatot.

Igaz ugyan, hogy a célzótávcső a pontos 
célzás határát jelentékenyen kitolja, mindamellett 
a távcsőnek nem ez a tulajdonképpeni rendeltetése 
s ez az előny különben is főleg akkor jut érvényre, 
ha a lövés leadásával kapcsolatos többi hiba (pl. 
a fegyvernek a kézben ide-oda való elmozdulása, 
elrántása stb.) ki van küszöbölve, vagyis főként 
akkor, ha feltámasztott fegyverrel lövünk. A mesz- 
szebb való lövésnek oka nem annyira a nagyítás
ban, (mert hiszen akármekkorának mutatja is a 
távcső pl. azt az őzbakot, azért az a valóságban 
mégis csak arasznyi széles marad), hanem abban 
rejlik, hogy keveset takar el a céltárgyból s amel
lett egyidejűleg mutatja élesen a célzókeresztet is, 
meg a céltárgyat is. A távcső által lehetővé tett 
messzelövést a szabadkézi lövésnél nem igen tud
juk kihasználni, mert ez esetben az elkerülhetetlen 
puskaingadozás, táncolás folytán oly differenciák 
állnak elő, amelyekkel szemben a célgömbön át 
való célzás tökéletlenségei folytán előálló, — de a 

távcsövön át való célzásnál kiküszöbölt — differen
ciák úgyszólván eltörpülnek, már pedig a célzó
távcső csak a célzási hibákat tudja többé-kevésbbó 
kiküszöbölni, a többi hibát (elrántás ingadozás stb.) 
azoban nem! így pl. ha célgömbön át célozva a 
bika lapockájának egész területén táncol ide-oda a 
célgömbünk, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy 
távcsövön át célozva is a lapocka egész területén 
ingadozik ide-oda a célzókereszt, akármekkorának 
mutatja is a távcső a bikát. Vagyis tehát ha öt
ször akkorának mutatja a tárgyat, akkor ötször 
akkora, ha tízszer akkorának mutatja, akkor tíz
szer akkora lesz látszólag a cózókereszt ingadozása 
is. A szabadkézből való lövés esetén tehát nem
csak. hogy nem könnyít sokat helyzetükön a táv
cső, hanem ha futóvadra akarunk erős nagyítású 
(pl. 6—8-szoros) távcsövei lőni, határozottan nehe
zebbé teszi feladatunkat. Ugyanis erős nagyítású 
távcsövön át nézve az álló tárgy is erősen táncol 
a távcső látóterében, hát még a gyorsan mozgó 
tárgy! 8 igy azt fogjuk tapasztalni, hogy a vad 
nemcsak haladásának irányában, hanem le-fel, jobb- 
ra-balra, illetve előre-hátra való elmozdulásokat 
is végez, amely mozgások természetesen csak lát
szólagosak, de mindazonáltal annyira zavarólag 
hatnak, hogy csak hosszas gyakorlat után tudjuk 
a célzókereszt és céltárgyat gyorsan összehozni, 
ami különösen akkor tűnik fel, ha futó nyulat, 
vagy repülő foglyot próbálunk távcsövön át cél- 
bavenni.

A célzótávcsövek alakja, nagysága és 
súlya.

Alakja lehet henger alakú, lehet egyik végén 
(a vadász felé, azaz az okulár felé eső végén), 
avagy mindkét végén kiszélesedő, vagyis tölcsér
szerű. A gyenge nagyitásuak az első kettő, az 
erősebb hagyitásuak az utóbbi alakban készülnek 
A nagyon erős nagyitásuaknak (pl. Helios 10-sze- 
res) elülső, vagyis az objektiv felé eső vége any- 
nyira kiszélesedik, hogy valósággal kézigránáthoz- 
lesz hasonló.

Hosszúságúk 180-450 mm., elülső részük
nek átmérője 22 -76 mm., középső részüknek 
20—35 mm., hátulsó részüknek átmérője pedig 
22—42 mm. Súlyúk 160—900 gr. között ingadozik.
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A céltávcsövek berendezése és a fény
sugarak útja.

A céltávcső sematikusan véve három lencsé
ből és egy célzókeresztből áll. Az elülső, vagyis 
a csőtorkolat felé néző domború lencsét tárgy-len
csének, objektivnek, a középső domború lencsét 
képforditó lencsének, a hátulsó lencsét pedig szem
lencsének, azaz okulárnak nevezzük.

A céltárgytól jövő sugarakat az objektiv ösz- 
szegyüjti a fókuszában, úgy hogy ott a céltárgy
nak kicsinyített, fordított — tehát fejtetőnálló — 
képe keletkezik. Ez az u. n. első képsik. (E sikba 
van a fejtetőnálló célzókereszt is beleszerelve.) 
A céltárgynak és célzókeresztnek ezt a képet a 
második számú lencse ismét meg fordítja, vagyis 
természetes állásba hozza. Ennek a képnek síkja 
lesz az u. n. második képsik. Az itt létrejött kép
ből azután a harmadik számú lencse, az okulár 
ugyanolyan (vagyis természetes) helyzetű, nagyi
tót képet formál, azaz lupe gyanánt működik. 
Ezt a képet látjuk mi célzáskor.

(A második és harmadik lencse együttvéve 
tulajdonképpen nem más mint egy gyenge nagyí
tású mikroszkóp, melynek objektivjét a második, 
okulárját pedig a harmadik számú lencse képezi.) 
Noha a távcsőnél voltaképen csak három lencsére 
volna szükség, a valóságba mindazonáltal nem 
három, hanem jóval több lencse van a távcsőben, 
mert hiszen úgy az objektiv, mint a képforditó 
lencse, valamint az okulár is több lencséből állnak. 
A lencséknél t. i. úgy a sphärikus, mint a chroma- 
tikus aberratio lehetőség szerint ki van küszöbölve, 
(aminek következményeképen a távcsőnyujtotta 
kép színtelen és, egész a látótér széléig egyforma 
éles lesz) s igy a lencsék mindegyike egy domború 
korona és egy homorú flintüvegböl van kanada- 
balzsammal összeragasztva (achromatikus lencsék.) 
Az objektiv egy pár, a képforditó-lencse két pár, 
az okulár hasonlóképen két pár lencséből szokott 
állni s igy a lencsék száma eléri, sőt sokszor meg
haladja a tizet.

. Ha a célzókereszt az első képsikban van, akkor 

a távcsövön keresztül vezetett célzóvonalnak be- 
lövéskor megállapított, fixirozott helyzetét csak az 
objektiv és célzókeresztnek egymással szemben 
való helyzete határozza meg s igy — ha e két fak
tor helyzete változatlan — akkor a találati pont 
helyzete sem változik, még akkor sem, ha mind
járt a távcső többi részei el is mozdulnak helyze
tükből (mondjuk pl. a képforditó lencsék meglo- 
tyognak foglalatukban), viszont ha a célzókereszt 
nem az első, hanem a második képsikban van, ak
kor a célzóvonal — s igy a találat helye — nem
csak e két faktortól, hanem a képforditó-lencsék 
helyzetétől is függ. Már pedig nyilvánvaló, hogy 
minél több tényezőtől van függővé téve, annál 
inkább fenyeget az elmozdulás veszedelme. Éppen 
azért, — noha a régebbi távcsöveknél gyakran a má
sodik képsikban helyezték el a célzókeresztet — a 
mai modern távcsöveknél azt kizárólag az első 
képsikban találjuk.

Mig azokat a távcsöveket, amelyeknél lencsék 
végzik el a fejtetőre állított kép visszafordítását, 
lencsés távcsöveknek nevezzük; addig azokat, 
melyeknél prizmák végzik e feladatot, prizmás- 
távcsöveknek nevezzük. (A prizmásaknál tehát 
a képforditó lencse-rendszer hiányzik.) Ilyen 
prizmás céltávcsövek Zeiss-nek „Za alakú „Porrou- 
prizmás távcsöve, továbbá Hensoldt-nak hosszúkás 
alakú, u. n. tetoprizmás (,,Solaru) távcsövei. A 
gyakorlatban azonban egyik sem válott be, azért 
gyártásukat be is szüntették. Ugyanis az erős töl
tényre berendezett, modern golyósfegyverek hatal
mas visszlökése következtében a prizmák elöbb- 
utóbb kimozdulnak eredeti helyzetükből, ami a 
célzóvonal helyzetének megváltozását s igy hibás 
lövést okoz (ez főleg a Solar-nál fordult elő), e 
hibához járuit azután még a Zeiss-félénél a csúnya 
és célszerűtlen szerelési mód.

A távcső élesreállitása.

Az élesreállitó-berendezés teszi lehetővé azt, 
hogy úgy rövidlátó, -— mint messzelátó — szemű 
emberek is szemüveg nélkül használhassák a táv

A „VADÁSZATI ÚTMUTATÓ“
lesz a vadászok lexikonja s igy az egy vadász zsebéből sem hiányozhat.
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csövet. Az élesreállitást vagy a képforditó lencse
rendszer, vagy az okulár, avagy esetleg mindket
tőnek előre-hátra való tologatásával eszközöljük, 
amikor is a távcsőből a normális szem számára 
parallel kilépő fénysugarak, rövidlátó szem esetén 
kissé divergálódnak, messzelátó szemnél pedig 
konvergálódnak.

Az élesreállitó-berendezés praktikus kiviteli 
formája különböző (gyűrű, okulár csavarás stb.), 
mindazonáltal rendszerint olyan, hogy a távcső
hüvelybe egy keskeny, rézsútos nyílás van hasítva 
s ebben a nyitásban egy csavart kell rézsutjobbra- 
balra tologatni, ami által a csavarral összefüggés
ben levő lencsefoglalat is előre-hátra mozog mind
addig, mig a céltárgy-, illetve célzókeresztet elég 
élesen nem látjuk. Az élesreállitás után csavar
húzó segítségével erősen meghúzzuk a csavart, 
nehogy az a lövések okozta rázkódás következté
ben elmozduljon helyesnek talált helyzetéből.

Szemtávolság.

A távcsonyujtóttá látótér annál nagyobb s 
a céltárgy feltalálása abban annál könnyebb, minél 
kisebb a szem és az okulár közti távolság, vagyis 
minél közelebb hajolunk a távcsőhöz. E téren azon
ban csak bizonyos határig mehetünk el és pedig 
azért, mert ha nagyon közel hajolunk hozzá, úgy 
a fegyver rúgása következtében a távcső könnyen 
szemsérülést okozhat, sőt akár ki is ütheti szemün
ket. Ezzel szemben ha nagy a szemnek az okulár
tól való távolsága, akkor nagyon kicsi lesz a látó
tér, s igy szemünk célzáskor nehezen találja meg 
helyét, amely éppen a távcső optikai tengelyének, 
illetve a célzóvonalnak meghosszabbításában van. 
A szemtávolságot tehát úgy kell megválasztani, 
hogy az minél kisebb legyen ugyan, de szemsérü- 
lésektöl mindazonáltal mentesítve legyen a vadász. 
Legcélszerűbb szemtávnak 8 cm. bizonyult, azért 
mai nap már az összes modarn céltávcsövek erre 
vannak méretezve. Régebben azonban 15—15 cm- 
es szemtávolságot is alkalmaztak, főleg a kamra- 
závárzatu fegyvereknél.

Hogy valamely adott távcső mekkora szem
távolságra van méretezve, annak megállapítása a 
következőképen történik: a távcsövet egy állványra 
fektetjük kb vízszintes helyzetben és pedig olyan
formán, hogy az objektiv a világosság (ablak, vagy 
lámpa) felé nézzen, az okulár mögé pedig cca 8 
cm. távolságban egy homályos üveglapot, vagy 

egy keretre kifeszitett, vékony, fehér papírlapot 
helyezünk el, amikor is azt fogjuk látni, hogy az 
üveg, ill. papírlapon egy kb l/2 cm. átmérőjű, vilá
gos kör rajzolódik ki. Most azután az üveg, illetve 
papírlapot addig mozgatjuk néhány cm.-rel előre- 
hátra, mig az a világos kör (amely nem más, mint 
a távcső kilépési pupillája) egész élesen rajzolódik 
ki. Mikor ez megtörtént, lemérjük a papírlap és 
az okulár közötti távolságot s ez lesz a kérdéses 
távcső szemtávolsága.

Azonos dimenziók mellett, kétszer akkora 
szemtáv esetén a látótér csak fele akkora lesz. 
Nagyon célszerű a távcső okulár-végére húzandó 
gummihüvely használata. Ez ugyanis nemcsak a 
sokszor zavarólag ható oldalfényt küszöböli ki, 
hanem mentésit bennünk egyúttal az esetleges 
szemsérülésektöl is Igen erős patronok (4—500 mkg.) 
használatára rendelt fegyvereknél a nagy visszlö- 
kés következtében a 8 cm.-nél rövidebb szemtávol
ságra méretezett távcsövek alkalmazása szemünk 
épségét feltétlenül veszélyezteti.

Látótér.

Látótérnek nevezzük azt a területet, melyet 
a távcső vön át egyszerre áttekinthetünk. Minél 
nagyobb a látótér, annál könnyebb a célzás! (Futó
vad lövéséhez különösen nagy látóterű távcső szük
séges.) Azonos feltételek mellett, minél erősebb a 
nagyitás, annál kisebb a látótér, melynek nagysága 
elsősorban az okulár átmérőjétől és a szem távol
ságától függ. Minél nagyobb az okulár és minél 
kisebb a szemtáv, annál nagyobb lesz a látótér, 
melynek nagyságát vagy fokokban (tehát egy 
szöggel,) vagy 0/g-ban, vagy méterben fejezzük ki. 
így pl. ha a látótér nagysága 100 méterről 15 
méter azt a következőképen fejezhetjük ki: látó
tér = 15%, vagy 100 méterre 15 méter, vagy 
1C0 > méterre 150 méter, vagy Bib

lia az okulár mm.-ben kifejezett átmérőjét 
(azaz pontosabban véve átmérő -|- 15 mm.) szoroz
zuk 100-zal és a szorzatot osztjuk a mm.-ben kifeje
zett szemtávolsággal akkor meg kapjuk a látszó
lagos látóteret, melyet ha osztunk a nagyítással, 
akkor megkapjuk a tényleges látóteret %-ban. így 
pl. ha az okulár átmérője 34’5 mm. a szemtáv 
80 mm. a nagyitás háromszoros, akkor a látótér 
lesz (34’5-|-l‘5=36 mm.)36^100 -= 45% látszólagos 

látótér; viszont 3 — 15% tényleges látótér!
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A nagyítás és a látótér közti összefüggést a 
fenti esetben, (vagyis amikor az okulár 34’5 mm., 
a szemtáv pedig 80 mm.) a következő táblázat 
tünteti fel.

Nagyítás
I Látótér

százalékban szögben

1 X 45-0% 25-000
2 n 22-5 „ 12-500
21/2 n 180 „ 10-400
3 n 150 „ 8-500
4 T) 110 „ 6-250
5 n 9-0 „ 5-200
6 n 7ő „ 4-250
8 n 5-6 „ 3120
10 n 4-5 „

__________________
2-600

Nagyítás.

Távcsőnek azt a tulajdonságát, hogy a vizs
gált tárgyat nagyítva, azaz látszólag közelebbre 
hozva mutatja, nagyításnak nevezzük. Egy 5-szö- 
rös nagyítású távcső 5-ször akkorának mutatja a 
céltárgyat s igy úgy tűnik fel az, mintha csak 
egyötöd-résznyi távolságban, tehát mondjuk 100 
méter helyett, 20 méternyi volna tőlünk. Minél 
erősebb a nagyítás, annál könnyebb, illetve annál 
pontosabb lesz a célzás is (álló céltárgy esetén), 
de csak jó világítás mellett, mert félhomályban 
egész más a helyzet. T. i. ugyanazon dimenziók 
mellett, minél erősebb a nagyítás, annál kisebb 
lesz a távcső látótere és egyúttal fényereje és igy 
gyenge fényerejü (15—25), de erős nagyítású távcső 
éjszaka, vagy félhomályban hiába hozza egész közel 
a céltárgyat, mégsem fogjuk azt felismerni, mert a 
csekély fényerő következtében a céltárgyat csak 
egy elmosódó, homályos foltnak látjuk, dacára an
nak, hogy a távcső erősen megnagyitva, illetve 
közeire hozva mutatja azt. Ellenben ha elég nagy 
a távcső fényereje, (49 tői felfelé), akkor minél 

erősebb a nagyítás, annál könnyebb lesz félhomály
ban is a célzás, mert akkor a céltárgy közelebbre- 
hozatala következtében — a nagy fényerő foly
tán — annak kontúrjai élesebben bontakoznak ki, 
mintha szabadszemmel, vagy gyenge nagyítású táv
csővel, avagy erős nagyítású, de gyenge fényerejü 
távcsövei néznők.

Ezért azután régebben — amikor az erős 
nagyítású távcsövek még gyenge fényerővel rendel
keztek — éjszakai használatra kizárólag a gyenge 
nagyítású, de ennek következtében nagy fényerejü 
távcsöveket alkalmazták. Ma azonban fordítva van 
a helyzet, ugyanis manapság már jobbnál-jobb 
erős nagyítású és amellett nagy fényerejü távcsö
vek állnak rendelkezésünkre.

Valamely távcső nagyító-képességének kielé
gítő pontossággal való megállapítását legegysze
rűbben a következő módon végezhetjük: a táv
csövet jobb szemünkhöz véve, valamely fasornak, 
vagy léckerítésnek irányítjuk azt, miközben bal
szemünkkel — vagyis szabad szemmel — is a 
kerítésnek ugyanazon pontját vesszük szemügyre 
s megfigyeljük, hogy egy-egy lécköz távcső
nyújtotta képének, hány lécköz felel meg 
szabad szemmel, — vagyis a bal szemmel — 
nézve. Kis gyakorlat után sikerülni fog a 
lécköznek a jobb szemben tükröződő nagyított és a 
bal szemben tükröződő természetes képét egymás
mellé, illetve egymásra helyezni és összehasonlí
tani. (Ha tehát pl. ily esetben azt találjuk, hogy 
egy nagyított lécköznek 5 lécköz felel meg, akkor 
a távcső nagyítása ötszörös.) Léckerítés helyett 
természetesen egy papírlapot is használhatunk, 
amely papírlapon egyenlő távolságban (pl. egymás
tól 10 cm.-re) vonalakat, quasi léceket rajzokat.

A távcső nagyító-képességét másképen is 
megállapíthatjuk, ugyanis ha ismerjük a kérdéses 
távcső belépési és a kilépési-pupilláját, akkor meg
lehetős nagy pontossággal számíthatjuk ki a na- 
gyitó-képességet. Ugyanis = nagyítás. 

UNGHVÄRY LÁSZLÓ BORGAZDASÁGI R. ÉTS czegléd
DUNÁNTÚLI faiskolája és fenyőtelepe HERÉNY (Szombathely mellett)

Erzsébet-tér 1. — Megrendelést felvesz:
SZÉLL ÖDÖN földbirtokos SZOMBATHELY

Dunabiztositó irodája. — Telefon 212. sz.
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Vagyis ha a belépési pupilla mm.-ben kifejezett 
átmérőjét osztjuk a kilépési pupilla ugyancsak 
mnr-ben kifejezett átmérőjével, akkor megkapjuk 
a nagyitás mértékét. (Megjegyzendő, a belépési 
pupilla nem más, mint a szabadon, vagyis a tény
leg érvényesülő objektivnagyság, ami rendesen 
3 — 5 mm.-rel kisebb, mint az objektiv átmérője.) 
Tehát, ha pl. az objektív átmérője 40 mm., a be- 

‘ lépési pupilláé 35 mm., a kilépési-pupillájé 7 mm.,
akkor = 5, vagyis a távcső nagyitása éppen öt
szörös lesz, (ezzelszemben ha ismerjük a nagyító
képességét és a kilépési-pupillát, akkor kiszámít
hatjuk a belépési-pupilla nagyságát. Ugyanis kilé
pési pup. X nagyitás = belépési púp., vagyis ha 
a kilépési-pupilla mm.-ben kifejezett átmérőjét 
megszorozzuk a nagyítással, akkor megkapjuk a 
belépési pupilla mm.-ben kifejezett átmérőjét. Vi
szont ha ismerjük a belépési-pupillát és a nagyí
tást, akkor kiszámíthatjuk a kilépési-pupillát. 

Ugyanis naKyltfs“ = kilepesi-pup).
A kilépési-pupilla nagyságát egyébként a

következőképen állapíthatjuk meg: a távcsövet 
világosság felé tartjuk olyanformán, hogy az okulár 
ne közvetlenül a szemünk előtt, hanem attól kb.
25 — 30 cm. távolságban legyen s akkor a távcsö- 
vön keresztülnézve abban egy cca 1/2 cm. átmé
rőjű, élesen elhatárolt, világos kört fogunk látni, 
amely nem. más, mint a kilépési-pupilla. Hogyha 
azonban pontosan akarjuk a kilépési-pupilla nagy
ságát lemérni, akkor más eljárást kell követnünk, 
és pedig a szemtávolság megállapítására szolgáló, 
már ismertetett eljárást, amelynél a homályos 
üveglapon, illetve a keretre feszitett papírlapon 
— miután a kilépési-pupillát élesre beállítottuk — 
pontosan tudjuk a kilépési pupilla nagyságát körző
vel lemérni.

Egyszeres nagyítású céltávcsövek.

A közelmúltban a jena-i Zeiss-gyár egyszeres 
nagyitásu, azaz nagyitásnélküli távcsöveket is ho
zott forgalomba, melyek elsősorban gyengeszemü 
vadászok célzását vannak hivatva megkönnyíteni, 
akiknek szeme nem rendelkezik már normális acco- 
modáló-képességgel s akik ennek folytán célgöm
bön át csak nehezen tudnak célozni. Ezeket a táv
csöveket óriási látóterük következtében („Zieleins“- 
nek pl. 27 méter) gyorsan mozgó vad lövésére 
normális szemű emberek is kiváló eredménnyel 

használhatják. E távcsövek szokatlanul nagy fény- 
erajük (100, sőt a „Zielmultaru-nál 529) által is 
kitűnnek. Az egyszeres nagyitásu céltávcső (Zieleins) 
és az egyszeresig csökkenthető, u. n. változható 
nagyitásu Zeiss távcsövek („Zieldovier“, „Ziel- 
dosechs“, „Zielmulti“ és „Zielmultar“) beszédesen 
bizonyítják, hogy a célzótávcsőnek tulajdonképeni 
rendeltetése, előnye nem a nagyításban, hanem az 
iránypontok redukálása és egysikrahozatala által, 
a célzás megkönnyítésében rejlik. Ezeknél ugyanis 
nagyszerűen meggyőződhetünk arról, hogy — noha 
nem nagyítanak — mégis mennyire könnyebbé 
teszik feladatunkat, mintha célgömbön át céloznánk.

Nagyító-képesség változtatása.

A távcső nagyító-képességének változtatására 
különféle berendezések szolgálnak. Az első ilynemű 
berendezést „W. Laporte“ készítette, aki a „Hövelu- 
féle 8-szoros távcső nagyitó-képességét az eredeti 
objektív kicsavarása és egy kisebb objektív becsa
varása által kb. felére csökkentette. Később kon
struált azután egy másik berendezést az u. n. „Ver- 
kleinerungskappeu-t, amelyet erős nagyitásu táv
csövek okulárvégére kellett felhúzni a nagyitó ké
pesség felére való csökkentése céljából, amikor is 
a látótér nem nagyobbodott ugyan, de a fényerő 
igen.

Készített a német optikai ipar u. n. „Ver- 
grösserungskappeu-t is, amely ugyancsak az okulár 
végére illesztendő és pedig a nagyitás duplára 
való fokozása céljából. A Voigtlánder-féle „Ver- 
grösserungsansatzu-ot pedig (amely voltaképpen 
nem más, mint egy Galilei távcső — ugyanis egy 
gyűjtőlencse, mint objektív és egy szórólencse, 
mint okulárból áll —) gyenge nagyitásu távcsövek 
objektivvégére kell felcsavarni a nagyitás duplára 
emelése céljából. A nagyitás fokozásával nagyon 
természetesen együtt jár a látótér és a fényerő 
megfelelő csökkenése !

Az utóbbi években változtatható nagyitásu 
céltávcsövek is kerültek forgalomba (pl. a Goerz- 
féle „Tricertar“ (41/2—?1/2X)? Voigtlander-féle 
„Panskopar“ (41/2 71/2X), Zeiss-féle „Zieldovier“
(1 és 4X), „Zielmultar (1 — 6X) stb.), melyeknél a 
nagyitóképesség fokozása, vagy csökkentése egy 
könnyen eszközölhető fogás által ’(pl. egy, a táv- 
csövön levő emelőkarocska elmozdítása által) tör
ténik, amely az u. n. képforditó lencse-rendszernek 
előre-hátra való tologatása által változtatja a na-
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gyitó képességet (a Zielmultárnál pl. 1-től 6-szorosig, 
illetve 6-tól 1-szeresig). A nagyitás fokozásával a 
látótér és a fényerő természetesen megfelelő 
mértékben csökkenik, ellenesetben pedig nagyob
bodik.

A nagyitó-képesség változtatása (sem ezen 
távcsöveknél, sem az előzőleg említett kicsinyítő-, 
illetve nagyitó készülékeknél) a céJzóvonal s igy 
a találati pont helyzetére abszolúte semmi befolyás
sal nincs s igy újból való belövés a nagyitás vál
toztatása esetén sem válik szükségessé.

Fényerő, -z (a Kvíi^. )

A fényerő a célzótávcsöveknek talán legfon
tosabb tulajdonsága. Hogy a lehető legnagyobb 
fényerőt elérjük, a távcső kilépési-pupillájának 
legalább is oly nagynak kell lenni, mint az emberi 
szem pupillája, amelyről tudjuk, hogy nemcsak 
különböző egyéneknél különböző nagy, hanem egy
ugyanazon egyénnél is állandóan változik a vilá
gosságnak megfelelően és pedig erős nagyitás mel
lett megszükül cea 2 mm.-ig, sötétben pedig kitágul. 
Normális szemű ember pupillája legtágabb állapo
tában sem lepi túl a 6 - 7 mm.-es átmérőt, gyenge- 
szemüeknél, előrehaladottkoru embereknél azonban 
a 9 —10 mm.-t is eléri. Megjegyzendő, a pupilla 
nem tágul ki azonnal a sötétben, hanem kb. 10 
perc szükséges ahhoz, hogy legnagyobb átmérőjét 
elérje. Ha a távcső kilépési-pupillája (amelyről 
tudjuk, hogy nem más, mint a tényleg érvényesülő, 
vagyis kihasználható objektiv-nyilásnak lekicsinyí
tett képe, amely annyiszor kisebb, ahányszoros 
nagyításról van szó, tehát pl. ötszörös nagyitás 
esetén ötször) csak valamivel is kisebb, mint az 
emberi szem pupillája, akkor kevesebb fénysugár 
jut a szembe s igy a vizsgált céltárgy kevésbbé vilá
gosnak tűnik fel, mint szabadszemmel nézve. Ellen
ben ha nagyobb, ebből még egyáltalában nem szabad 
azt a következtetést levonni (mint ahogy — sajnos — 
a legtöbb esetben történik), hogy ezen távcsövön át 
nézve a céltárgy világosabbnak jelenik meg, mint 
hogy ha szabad szemmel néznők, mert ez nagy 
tévedés! Nem leliét eléggé hangsúlyozni, hogy 
semminéven nevezendő optikai segédeszközzel sem 
tudjuk elérni azt, hogy a tárgy világosabbnak je
lenjék meg, mint szabadszemmel nézve. Legfeljebb 
azzal könnyíthetjük még meg a félhomályban való 
célzást, hogy erős nagyítást használunk. Ugyanis 
minél erősebb a nagyitás, annál közelebb hozza a 

távcső a céltárgyat, már pedig minél közelebb van 
a tárgy, annál könnyebb azt felismerni, illetve 
célbavenni. Azonban jól jegyezzük meg, hogy ez 
az erős nagyitás sem teszi a tárgyat világosabbá, 
hanem csak felismerhetőbbé !

A kilépési pupilla átmérőjét, mint említettük, 
úgy kapjuk meg, ha a belépési-pupillának átmérő
jét osztjuk a nagyítással. Viszont ha az így kapott 
kilépési pupillát négyzetre emeljük (vagyis önön
magával megszorozzuk), akkor megkapjuk a távcső 
fényerejét. Legyen pl. az objektiv — azaz helye
sebben az érvényesülő objektiv-nyilás, vagyis be
lépési-pupilla — 35 mm., a nagyitás pedig 5-szörös, 

35akkor a kilépési pupilla == 7 s ha ezt most négy
zetre emeljük, akkor megkapjuk, hogy a kérdéses 
távcső fényereje 72 (= 7X7) ~ 49.

Ez a 49-es fényerő — minthogy a normális 
szem pupillája koromsötétben sem lépi túl a 7 
mm.-t — jószemü ember számára éjszaka is tel
jesen elég. Éppen azért ez bátran normális fény
csőnek nevezhető, hiszen ennél világosabb képet 
már nem kap, bármily nagy fényerejü távcsövet 
használjon is. Éppen azért normális szem a céltárgy 
világossága tekintetében nem fog különbséget ta
lálni, ha két oly távcsövet hasonlít össze, melyek 
közül az egyik 49-es, a másik pedig mondjuk 100-as 
fényerővel rendelkezik. (Természetesen azonos na
gyitás és hasonló konstrukciójú távcsöveket téte
lezve fel, mert ha nem hasonló távcsöveket, hanem 
pl. egy monoklit és egy binoklit hasonlítunk össze, 
akkor - minthogy a binoklinál kétszemmel né
zünk — az lesz a benyomásunk, hogy az világo
sabb képet ad, noha nem igaz !) Ezért tehát senki 
se legyen abban a tévhitben, hogy az egyszeres 
nagyításra beállított 3eiss-féle „Zielmultar“ óriási 
(529-es) fényereje (kilépési pupilla 23 mm.) követ
keztében 10-szer olyan világosan látja a céltárgyat, 
mint egy 52-es fényerejü távcsövön át nézve, vagy 
hogy Zielmultar használata esetén egytizedrésznyi 
világítás is elegendő ahhoz, hogy a tárgyat éppen 
olyan világosan lássa. Ugyanis a 49-en felüli fény
erőnek a normális szem csak annyiban látja hasz
nát, hogy megkönnyíti a gyors cél bakapást és 
pedig azáltal, hogy szemünket nem kell oly pontosan 
a távcső optikai tengelyének irányába beállítani.

A fényerő megválasztásánál tehát mindig az 
illető vadász szemének pupillája, ill. annak nagysága 
az irányadó. így pl. mig éjszakai használatra, egy 
normális szemű embernek 6 — 7 mm.-es kilépési-pu
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pilla, másszóval 36—49-es fényerő is elég, addig 
egy gyengeszemü embernek, — akinek pupillája 
10 mm.-t tesz ki — 10 mm.-es kilépési pupillára, 
vagyis 100-as fényerőre lesz szüksége, hogy a 
céltárgyat szabadszemhez hasonló világosan lássa. 
36—49-nél fényerősebb távcső fénysugár többletét 
tehát csak gyenge szem képes acceptálni s igy 
90—100 fényerő csak gyengeszemüek számára je
lent előnyt. Nappali használatra — amikor a szem 
pupillája 2—3—4 mm.-re húzódik húzódik össze — 
természetesen 3—4 mm.-es kilépési pupilla, vagyis 
9—16-os fényerő és többnyire elég.

Hogy minél erősebb a távcső nagyítása, an
nál gyengébb a fényereje, az nagy tévedés ! Ugyanis 
a fényerő nemcsak a nagyítással, hanem a tényleg 
érvényesülő objektiv — azaz belépési pupilla — átmé
rőjétől is függ, ergo ha az objektiv átmérőjét fokoz
zuk, akkor erős nagyítás dacára is produkálhatunk 
tetszés szerinti fényerőt: tehát a fenti állítás csak 
akkor áll meg, ha az objektivnagyság változatlan. 
Pl. 5-szörös nagyítás és 35 mm.-es objektiv mei. 
lett 7 és 72 = 49) 49-es fényerőt kapunk,
de ugyanezen fényerőt 10-szeres nagyítás esetén is 
el tudjuk érni és pedig úgy, hogy az objektiv át- 

70mérőjét 35-röl 70 mm.-re nagyob^itjuk ( - = 7 és 
72 = 49). Vagyis ha a nagyítást 2-szeresre fokoz
zuk, akkor objektiv átmérőt is kétszeresre, ha 3- 
szorosra, akkor az objektivet is 3-szorosra kell fo
kozni, hogy ugyanazon fényerőt kapjuk. Hogy 
különböző nagyítás esetén mekkora objektív — azaz 
helyesebben belépési pupillára van szükség, 
hogy a fényező ugyanaz maradjon, azt a követ
kező táblázat tünteti fel:

Fény-| A belépési púp. mm.-ben kifejezett átmérője különböző nagyítás esetén
erő j IX j 2X 2i/aX 1 3X 4X 5X éx 8X 10X
25 5 10 12-5 1 15 20 25 30 40 50
36 6 12 15 18 24 30 36 48 ' 60
49 7 14 175 21 28 35 42 56 70
64 8 16 20 24 32 40 48 64 80

Célzókereszt.

A távcsöveknél a célgömböt tüske, szálke
reszt stb. helyettesíti. Legpraktikusabbak valameny- 
nyi között azok a célzókeresztek, melyeknél a 
keresztet képező vékony platinadrót perifériális 

végei vagy 3 oldalról (t. i. a felső kivételével), 
vagy pedig mind a négy oldalról erősen vastagitva 
vannak (ez az u. n. „Fünkhcí-féle célzókereszt) és 
pedig abból a célból, hogy lehetővé tegyék a 
rossz világítási viszonyok között való célzást is, 
amikor a finom szálkeresztet már nem tudnók ki
venni.

Az éjszakai célzás megkönnyítése céljából 
próbálkoztak rádiumos anyaggal bevont célzóke
reszttel, sőt megkísérelték a célzókeresztet egy, a 
távcsőbe szerelt elektromos izzóiámpácska segítsé
gével is megvilágítani, ezek a berendezések azon
ban nem feleltek a hozzájuk fűzött várakozások
nak, mert a célzókeresztet ugyan könnyebben fel
ismerhetővé, de viszont a céltárgyat csillogásuk 
következtében annál kevésbbé felismerhetővé teszik.

Mig a rendes gömbfejü célgömbök 100 lépés 
távolságról (ahonnan egy keresztbenálló őz cca 
3—4 mm.-nek látszik) az őznek kb. az egész lapoc
káját eltakarják, addig a céb ókereszt hajszálvé
kony, középső részének metszőpontja egy 3-szoros 
nagyítású távcsőnél alig 3 cm.-nyi területet takar 
és igy távcsővel 100 lépésről egy 5 cm. átmérőjű 
kört is könnyen 4 részre tudunk osztani, viszont 
rendes irányzókkal nemcsak, hogy célbavenni nem 
tudjuk azt, de még csak nem is látjuk. A célzóke
reszt annál kisebb területet takar, minél erősebb 
a nagyítás. így pl. 2-szer akkora nagyítású, — va
gyis 6-szoros — távcső csak fele annyit, azaz 
I1/2 cm.-t takar.

A célzókeresztek harántirányu, vastagitott 
oszlopainak végei oly távolságban vannak egymás
tól, hogy az oszlopok közét egy keresztben álló, 
kifejlődött őz, (mely szügyétől faráig kb. 70 cm. 
hosszú) 100 méterről éppen kitölti s igy a célzó
kereszt távolságbecslésre is használható. (TIa az 
őzbak mondjuk csak félig tölti ki az oszlopok kö
zét, akkor 200 méterre van ; mig ha az Őz hosz- 
szuságának csak fele fér az oszlopok közé, akkor 
50 méternyi van tőlünk.)

A célzótávcsövek belövése.

Először természetesen az oldalirányt kell 
beállítani. És pedig úgy, hogy a távcső objektiv 
felé eső végét mindig arra toljuk el, amerre a puska 
hord. (Tehát ha a puska jobbra hord, akkor a táv
csövet is jobbra, ha balra hord, azt is balra toljuk 
el.) Ha a távcsőnek elülső vége nem mozgatható, 
hanem csak a hátulsó, az esetben azt a végét 
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toljuk el, de éppen ellenkező irányban, mint ahova 
a puska hord. (Tehát pl. ha a puska jobbra hord, 
akkor a távcsövet balra toljuk). Van ugyan olyan 
távcső is pl. „R. Fuessu-téle, ahol az oldalirányt 
is a távcső belsejében lévő apparátussal állitjuk be, 
de ezekkel a távcsövekkel a praxisban ritkán talál
kozunk.

^A _ cél távcsőnek magassági irányban való be
állítása, belövése a célzókeresztnek emelése, illetve 
sülyesztése által történik és pedig ha nagyobb 
távolságra akarjuk beállítani a távcsövet, akkor a 
távcső felső részére szerelt beállitócsavar segítsé
gével, emelni kell a fejtetőnálló célzókeresztet (amit 
a távcső látóterén sülyedésnek'fogunk látni), viszont 
ha rövidebb távolságra akarjuk beállítani, az eset
ben sülyeszteni kell, (ami a látótérben emelésnek 
tűnik fel).

A távcső célzóvonalát — mint már említettük 
— az objektiv és a célzókereszt helyzete határozza 
meg. Minthogy pedig e két faktor nagyon közeli 
helyzetben van egymáshoz, éppen azért a célzó
keresztnek legkisebb elmozdulása is óriási differen
ciákat okoz a találat szempontjából. Hogy miért, 
gondoljunk csak arra, hogy egy rövidé övü pisztoly
nál lahui tehát rövid a célzóvonalat meghatározó 
két pont — nézőké és célgömb — közötti távol
ság), ott a finom, vagy durva célgömbvétel 
mennyivel nagyobb differenciákat okoz, mint egy 
hosszuesövü puskánál, ahol az a két pont nagy 
távolságban van egymástól Igv ' pl. a célzó
keresztnek egy tized mm.-es elmozdítása — ha egy 
6-szoros távcsövei lövünk — kb. 71/2 cm- ha pedig 
3-szoros nagyításúval lövünk, akkor 15 cm dif
ferenciát eredményez 100 lépésnél. Ugyanis minél 
gyengébb a távcsőnek nagyítása annál érzéke
nyebb az a célzókeroszt minden elmozdulása iránt!

Távcsöszerelés.

A szerelés közben leggyakrabban elkövetett 
hiba abban áll, hogy a puskamüves a távcsövet az 
llető vadász testalkatának, egyéni szokásainak 

tekintetbevétele nélkül, bizonyos sablon szerint 
(pl. az okulár 10 cm.-re van az elülső ravasz mö
gött) szereli fel. Már pedig ha valahol, úgy itt 
bizonyára nem szabad és nem lehet sablonokhoz 
alkalmazkodni. Mert hiszen nyilvánvaló dolog, 
hogy más és más szemtávolság esetén, más és 
máshelyütt kell a távcsőnek is ülni, továbbá ugyan
azon szemtáv esetén is, az illető vadász szokásai
nak megfelelően kell a távcsövet szerelni, mert 
hiszen egy karcsú termetű, hosszunyaku ember job
ban fog a puskatusba belefeküdni, tehát szeme 
sablonos szerelés esetén, az előírásos szemtávol
ságon belül kerül, s igy többek között pl. szem
sérüléseknek lesz kitéve ; ezzel szemben egy rövid
nyakú, korpulens ember kevésbbé fekszik bele s 
igy szeme az előirt szemtávolságon kivül lévén, 
nem tudja pl. a távcső teljes látóterét kihasználni, 
eltekintve attól, hogy a szemtávolság be nem tar
tása folytán a céltárgyat sem látja kellő világosan.

E hiba elkerülése céljából leghelyesebb, ha az 
illető puskamüves előtt megmutatjuk, hogyan 
szoktuk a fegyvert célba kapni, illetve célzás köz
ben tartani, vagyis hogy mennyire fekszünk bele 
az agyazatba; az esetben pedig, ha más városba 
küldjük távcsőszerelés céljából a fegyvert, akkor 
feltétlenül Írjuk meg, hogy milyen termetünk van 
s hogy mennyire szoktunk az agyba belefeküdni. 
Legpraktikusabb azonban, ha egy kis papirszelet 
félragasztásával magán a puskatuson jelöljük meg 
azt a helyet, melynek magasságában célbakapás 
esetén jobb szemünk található. A távcső akkor van 
jól szerelve, ha a célbakapott fegyvernél a szemünk 
éppen az előirt szemtávolságban, a kilépési pupil
lánál van!

A távcső szerelésénél nagyon fontos, hogy az 
minél alacsonyabban üljön. Ugyanis ha magasan 
van szerelve, akkor az arcnak nincs elég támasz
téka, ezáltal a célzás bizonytalanná válik, amelyen 
az állítható, illetve felugró pofadék is csak töké
letlenül segit. Idősebb vadászoknak — akik cél
gömbbel már egyáltalán nem látnak célozni — cél
szerű ez egészen alacsony szerelés. Rendszerint 
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azonban oly szerelést szokás alkalmazui, hogy a 
távcsőlábak közt lévő alaguton keresztül lehessen 
látni s hogy igy feltett távcső mellett is lehet
séges legyen a célgömbön át való célzás. (Meg
jegyzendő azonban, hogy a súlytöbblet következté
ben megváltozott vibráció folytán, ily esetben töb- 
bé-kevésbbé magaslövést fogunk kapni.)

Vigyázni kell a szerelésnél arra is, hogy a 
felillesztett távcsőben a célzókereszt a fegyverre 
merőlegesen és né ferdén álljon I A távcső és a 
lábak közti összeköttetést, vagy a lábakkal össze
függő két gyűrű képezi (melyeket a távcsőre hu
zunk s egy-egy csavar segítségével erősen rászorí
tunk), vagy pedig forrasztás képezi, mely utóbbi 
a puskamüves szempontjából nem oly kényelmes 
ugyan, de sokkal megbízhatóbb és tartósabb. Fon
tos a szerelésnél az is, hogy az elülső és hátulsó 
láb lehetőleg távol legyen egymástól, mert minél 
közelebb van egymáshoz, annál kevésbbé tartós, 
azaz stabil a távcső helyzete. A távcsöveket sta- 

változtatható, akkor „Support“-talapzatról beszélünk. 
A „Support“ azonban költséges, amellett kevésbbé 
tartós szerelésimód, éppen azért célszerűbb anélkül 
szerelni, amikur is a távcsőnek oldalirányban való 
beállítása ugv történik, hogy az egyik talpazatot 
fakalapács segítségével addig tologatjuk vájatában 
jobbra-balra, mig a távcső a kívánt helyzetet el 
nem éri. A távcső lotyogásának elkerülése céljá
ból a talapzat és a lábak természetesen nem lágy 
vasból, hanem lehetőleg acélból készítendők és pe
dig a lehető legprecízebb, leglelkiismeretesebb mun
kával, hiszen a távcsőnek néhány tized mm. nyi 
lotyogása 100 lépésnél már arasznyi differenciákat 
okoz.

A távcsövei kapcsolatban előforduló hibák.

Olcsó távcsöveknél többnyire azt tapasztaljuk, 
hogy a_látótér nem egészen színtelen, amellett nem 
egyenletesen éles, világos, hanem a periféria felé

bilitás céljából rendszerint 4 lábbal szerelik (kettő 
elül, kettő hátul), egyes fegyvereknél azonban (igy 
pl. a Mannlicher-Schönauer és a 88-as mintájú 
Mauser) ez a szerelés kivihetetlen, mert ott a zá
várzat fogantyúja az u. n. hid előtt foglal s igy 
ha 4 lábbal szerelnök a távcsövet, akkor nem le
hetne kinyitani, illetve bezárni a fegyvert. Éppen 
azért itt hátul csak 1 (vagyis összesen 3) lábat 
alkalmaznak. Drillingek és vegyescsövü-fegyverek- 
nél a csősin szabaddá tétele céljából 2 lábbal való 
szerelést is alkalmaznak, amikor is a távcső rend
szerint nem a középvonalban, hanem attól jobbra 
nyer elhelyezést. (Ha ily módon szerelt távcsöves
puskával célgömbön át célozva lövünk, akkor a 
lövés nemcsak felfelé, hanem egyúttal jobbra is 
el fog térni.)

Ha a távcsőnek saját lábaival szemben való 
helyzete oldalirányban kulcs, illetve csavarmenet 
segítségével változtatható, akkor „Support“-lábról, 
ha pedig a lábak felvételére szolgáló talapzat helyzete 

mindinkább sötétebb és elrnosódottabb. Oka a sphä- 
rikus és chromatikus aberratio nem teljes kikü
szöbölésében, az olcsó, silány lencsékben rejlik.

Hogy a céltárgyat miért nem látjuk elég éle
sen, annak oka gyakran nem egyéb, mint hogy a 
távcsövet elfelejtettük szemünkhöz élesre beállítani, 
vagy ha beállítottuk is, nem megfelelő világítási 
viszonyok közt történt az. Ugyanis éjszakai h: sz
nál atra rendelt távcsövet éjszakai világítás mellett 
kell élesre állítani.

Ha célzás közben szemünket kissé le-f d, 
jobbra-balra mozgatva azt vesszük észre, hogy a 
célzókereszt nem mutat változatlanul a céltárgy 
ugyanazon pontjára, hanem helyzetét többé-kevésbbe 
változtatja (látszólag), akkor a parallaxis jelensé
gével állunk szemben, melynek oka abban rejlik, 
hogy a célzókereszt nem pontosan azon síkban — 
hanem előtte, vagy mögötte — fekszik, mint ahova 
az objektiv a céltárgy képét vetiti amikor is a 
céltárgyat és célzókeresztet egyidejűleg nem tudjuk 
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élesen látni. Ezen mi nem tudunk segíteni, de az 
optikus igen. Megjegyzendő azonban, hogy az op
tikus is csak gyenge és középerős nagyítású táv
csöveknél tudja ezt kiküszöbölni, a nagyon erős 
nagyitásuaknál (8 —10 szeres) azonban lehetetlen 
(ez az erős nagyítás egyik hátránya), ugyanis 
azokat csak egy bizonyos meghatározott távol
ságra — mondjuk 100 méterre — lehet parallaxis 
mentesen beállítani, de ami pl. közelebb van a 
vad annál a bizonyos távolságnál, rögtön fellép 
ismét a parallaxis jelensége.

Ha a távcső beállító-csavarját sokat csavar
gatjuk ide-oda, egyszerre csak azt fogjuk észre
venni, hogy a lőtávolság pontos beállítása dacára 
is hibás lövéseket kapunk, aminek oka abban 
található, hogy az elevátiós-berendezés gyakori 
igénybevétele következtében, a’ beállító csavarnál 
holtmenet lép fel, vagyis, hogy hiába csavar
juk azt, a célzókereszt helyzete mégis változatlan 
marad, amely hibán csakis szakember tud segí
teni, mi azonban nem. E hiba megelőzése céljából 
leghelyesebb a távcsövet csakis egy bizonyos 
távolságra belőni, illetve ha több távolságra lőt
tük is be, inkább kissé föléje, vagy alája célozzunk 
a távolság arányában a vadnak, de az elevátios- 
csavart ne vegyük igénybe, csak a legritkább eset
ben (!), amit annyival is inkább megtehetünk, mert 
a távcső célzókészüléke — ha a nagy távolság 
folytán főléje kell is célozni — nem takarja el a 
vadat (miként a célgömb) s igy nemcsak alá-, ha
nem fölé-célzás esetén is egész pontosan tudunk 
célozni. Hogy adott esetben mennyivel kell alája, 
vagy föléje célozni, az természetesen a fegyver, 
illetve patron milyenségétől függ. Az alá-, illetve 
fölébetartás mértékének megállapítása azonban ne
hézséget nem okoz, hiszen a ballistikai táblázatok
ból kiolvashatjuk, megjegyezhetjük a bennünket 
érdeklő röppálya emelkedés , illetve sülyedéseket, 
sőt ballistikai adatok hiányában néhány próbalövés 
árán magunk is könnyen megállapíthatjuk azokat. 
Egyébbként is nem rendes vadász az, aki nincs 
tökéletesen tisztában puskája golyójának legalább 
is az 1-töl 300 méterig terjedő röppálya-szakaszá- 
val. Ha csak egy távolságra lőjjük be a távcsövet 
(megjegyzendő, távcsöveket mindig „Fleckschussu-ra 
kell belőni), hogy melyik legyen az a távolság, a 
vélemények eltérők. Noha a legtöbben 100 lépést, 
illetve métert ajánlanak, mindazonáltal helye.>ebb, 
ha nagyobb távolságra, mondjuk 200-ra van belőve. 
200 méteren túl ugyanis korrekt vadász nem szo

kott lövöldözni, 200 méteren belül pedig a mai 
razans fegyverek használata mellett legrosszabb 
esetben is (vagyis amikor a vad a távolság felénél 
— azaz 100 méternél — áll, ahol tudvalevőleg 
legnagyobb a 200-as röppálya emelkedése), legfel
jebb 8 —15 cm. magaslövéssel s igy ugyanannyi 
alájacélzással kell számolni; mig ha 100 méterre 
van a távcső belőve s a vad 200 méternél áll, 
akkor nem 8—15, hanem 16—30 cm., vagyis éppen 
2-szer akkora differentiával, azaz fölébecélzással 
kell számolni, már pedig minél nagyobb differenciá
val kell számolni, nagyon természetesen annál 
nagyobbak lesznek az elkövetett célzási hibák is.

*
Távcső-választás.

A céltávcső megválasztásánál elsősorban is az 
az irányadó, milyen célra, milyen körülmények közt 
akarjuk használni. Más távcsőre van szüksége an
nak, aki nappal helyett éjszaka, valamint aki álló 
vad helyett futóvadra akarja használni. A távcső 
megválasztásánál főleg a fényerő, a nagyítás, a 
látótér és a súlyra kell tekintettel lenni.

A fényerő helyes megválasztása céljából — 
noha nem okvetlenül szükséges — mindazonáltal 
gyengeszemü embernek nagyon is célszerű, ha 
szemük pupillájának az adott körülmények, tehát 
jó világítás, vagy félhomály, vagy sötétben való 
nagyságát valamely szemorvossal pontosan megál- 
lapittatják, tekintve hogy a_távcső kilépési pupil
lájának mindig az illető vadász szemének pupil
lájához kell alkalmazkodni. Ha szemünk pupillájá
nak nagyságát ismerjük, akkor minden próbálgatás 
nélkül is kiválaszthatjuk a céljainknak megfelelő 
távcsövet. Tegyük fel pl., hogy a távcsövet éjsza
kai, gyér világítás mellett akarjuk használni s az 
orvos megállapítása alapján tudjuk, hogy szemünk 
pupillája ilyen világítási viszonyok között 8 mm. 
átmérővel rendelkezik, akkor tehát azt is tudjuk, 
hogy céljainkra oly távcső fog megfelelni, melynek 
legalább 8 mm.-es kilépési pupillája, azaz 64-es 
fényereje van. Ennél nagyobb kilépési pupilla nem 
szükséges ugyan, mert hiszen a céltárgyat vilá
gosabbá már nem teszi, mindazonáltal előnyös, 
mert ez esetben szemünket — miként már szó volt 
róla — nem kell oly pontosan a célzóvonal irá
nyába beállítani. Ha a választást nem igy elmé
leti alapon, hanem különböző távcsöveknek kipró
bálása, összehasonlítása alapján akarjuk megejteni, 
ne feledkezzünk meg arról, hogy a próbát mindig 
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olyan világítási viszonyok mellett ejtsük meg, 
amilyen világítás mellett a távcsövet használni 
akarjuk, vagyis éjszakai használatra szánt távcsö
vet éjszaka kell kipróbálni.

Félhomály, illetve sötétben 4-— 8-szoros táv
csövet használjunk. Noha az erős nagyitás haszná
lata rövidlátó, valamint gyengeszemüek számára 
nagyon megkönnyíti a célzást, mindazonáltal 8- 
szorosnál erősebb nagyitás használata nem aján
latos. Nappal legcélszerűbb az 1—4-szeres nagyitás 
alkalmazása. Ugyanis éjszaka egyhelyben ülve 
várjuk a vadat s igy az erős nagyítású távcső 
jelentékeny súlya, otromba mivolta nem játszik 
szerepet, míg nappal nagyon is kényelmetlenné 
válik, azután meg a jó világítás folytán erős 
nagyításra nincs is szükség, amellett pedig éjszakai 
lesen csak álló, vagy lassan mozgó vadra lövünk, 
amikor az erős nagyítással kapcsolatos kis látótér 
(5 6 m.) is megfelel, nappal azonban könnyen
adódik alkalom futóvad lövésére is, amikor is a kis 
látótér nagyon megnehezíti, sőt úgyszólván lehe
tetlenné teszi a célzást eltekintve attól, hogy az 
erős nagyitás látóterében erősen táncol a mozgás
ban levő vad, s igy már csak emiatt sem tanácsos 
annak használata. Nappali vadászatra, esetleges 

-fu tó vad lövésére szánt távcsőnek minimális 10 m. 
látótere legyen, akinek azonban gyakran 'van al
kalma futóvadra lőni, igen helyesen teszi, hogyha 
csak 1 vagy 2-szeres nagyítást használ, amely 
tudvalevőleg óriási látótérrel (15—27 m.) van 
kapcsolatban. A szemtáv 8 cm., a távcső hossza 
pedig a szolid és tartós szerelés érdekében legalább 
26—27 cm. legyen.

A fentiek tekintetbe vételével tehát legkiválóbb 
univerzális távcsőnek ezidőszerint a Hensoldt-féle 
4-szeres nagyitásu „Dialytanu tekinthető,

mely óriási kilépési pupillája (9 mm.) s ill. fény
ereje (81), továbbá mozgóvadra is kielégítő látó
tere (10 m.) és aránylag nem nagy súlya követ
keztében úgy nappali, mint szükség esetén esti, 
illetve éjszakai használatra, úgy normális, mint 
gyengeszemü vadászok számára megfelelő.

Céltávcsövek gondozása.

A távcsövet — ütődéstől, nedvességtől való 
megóvás céljából - lehetőleg keménybőrből készült 
tasakban tartsuk, ahonnan csak használat alkalmá
val vegyük ki. A port, vagy esetleges nedvességet 
puha posztódarabbal, vagy szarvasbőrrel távolítsuk 
el, de semmi esetre se szedjünk távcsövet szét (leg
feljebb az okulárt csavarhatjuk ki, de azt sem 
tanácsos), ugyanis’ a szétszedés szakértelmet igé
nyel, amellyel laikusok nem rendelkeznek. Egyéb
ként már csak azért sem tanácsos szétszedni, mert 
a szétszedés — sőt többnyire már az objektivnek 
kicsavarása is — a távcsőnek újból való belövését 
teszi szükségessé. Szétszedni tehát csak az esetben 
szabad, ha valamely oknál fogva az elkerülhetet
lenül szükséges s akkor is szakemberrel végez
tessük azt.

A távcsőlábak — a talapzathoz hasonlóan — 
feltétlenül tisztán, rozsdamentesen tartandók, mert 
a rozsdamarás következtében a lábak előbb-utóbb 
meglotyognak talapzatukban. Nagyon kell vigyázni 
arra is, hogy a lencsék felülete meg ne karcolód
jék, valamint hogy a távcső meg ne ázzék.

Előfordul — és pedig nem is igen ritkán, — 
hogy a célzókeresztre kisebb-nagyobb porszemek 
ülepednek le — melyek természetesen erősen na
gyítva látszanak — ennek azonban sem a löké- 
pességre, sem a kép élességére semmi befolyása 
nincs. Egyébként is a legközelebbi lövés visszlö- 
kése folytán többnyire lerázódnak a célzókereszt
ről, ez tehát semmiesetre sem szolgáltat okot a 
távcső szétszedésére.

Vadász-távcsövek.
A kettős távcsöveknek (binokli) az egycsövű 

távcsövekkel (monokli) szemben az az előnyük van, 
hogy a tárgyat plasztikusabbnak és látszólag vilá
gosabbnak mutatják. A tárgy annál plasztikusabb, 

annál testiebb, minél nagyobb a jobb és bal objek
tiv közti távolság. -(Ezért adnak a prizmás-táv- 
csövek plasztikusabb képet, mint a Galilei-táv- 
csövek.)
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Az élesreállitás az okulárfoglalat előre-hátra 
való mozgatása, illetve ki-be csavarása által törté
nik. Az okulár-mozgató berendezés lehet olyan, 
hogy egyszerre mozgatja egy, középen levő csavar 
segítségével mindkét okulárt (ezt főleg régimódi 
és pedig Galilei-távcsöveknél láthatjuk), lehet vi
szont olyan, hogy külön-külön kell csavarni úgy 
a jobb, mint a bal okulárt. Lehet végül a kettő 
kombinációja is, ahol egy, középütt lévő csavar 
mozgatja ugyan mindkét okulárt, mindamellett az 
egyik okulár még külön is mozgatható, tekintettel 
arra, hogy gyakran egyugyanazon egyénnél sem 
rendelkezik a jobb és bal szem azonos látóképesség
gel. Az okulárfoglalat többnyire beosztással is el 
van látva, mely okulárt rövidlátó embernek a 
minus jel, messzelátóaknak pedig a plus jel felé 
kell csavarni élesreállitás céljából. (Modern táv
csöveknél a két utóbbi berendezést alkalmazzák).

Finomabb távcsöveknél a jobb és bal okulár 
távolsága is szabályozható az illető szemének meg
felelően. A vadászatra használatos binoklik két
félék : Galilei-távcsövek és prizmás-távcsövek.

Galilei-távcsövek.

A prizmás-távcsövekkel szemben tökéletlensé
geik folytán egy napon még csak nem is említ
hetők. Hogy ennek dacára még mindig forgalom
ban vannak, azt kizárólag olcsó áruknak köszön
hetik.

Előnyei: az óriási fényerő, (100 sőt még 
azon felül, ami azonban nem sokat jelent, hiszen 
kihasználni úgysem tudjuk), a lencsék csekély 
száma, az egyszerű konstrukció. Az okulár egy 
homorú, az objektiv pedig egy domború lencséből 
áll, mely utóbbihoz belülről többnyire egy homorú 
lencse van ragasztva. Hátrányai: látótere nagyon 
kicsiny, azonkívül széle félé nincs élesen elhatá
rolva, s a fényerő is csak a látótér közepetáján 
nagy, a periféria felé azonban fokozatosan csök
kenik. (Megjegyzendő, mig a céltávcsövek és priz- 
más-távcsöveknél az okulártól, az addig itt az 
objektívtól függ a látótér nagysága). A nagyitás 
fokozásával rohamosan szükül a látótér, éppen 
azért háromszorosnál erősebb nagyítású Galilei-táv
csövek használata nem ajánlatos.

Prizmás-távcsövek.
A közismert és általában használatos, rövid, 

zömöktestü prizmás-távcsöveket „Porro“-prizmás 

távcsöveknek nevezzük, melyeket 1894-ben „Abbe“, 
illetve a jena-i Zeiss-gyár hozott forgalomba.

Ezek voltaképpen csillagászati távcsövek, 
amelyekben azonban — a fejtetőre állított kép 
visszafordítása céljából — két prizma van szerelve, 
(e prizmákat 1850-ben „Porro“ találta fel), amely 
prizmáknak fösikja egymással szemben áll, de 
derékszögben elfordított helyzetben. A prizmás 
távcsövek előnyei: az élesen elhatárolt szélű, nagy 
látótér, amely a szélek felé is egyenletesen vilá
gos, a plasztikus kép és a rövid, kézies alak. (Meg
jegyzendő, ezeknél a látótér nagysága nem az 
objektiv, hanem részint a prizmák, főképp pedig 
az okulár nagyságától függ). A Porro-prizmás táv
csövek készítésével szabadalma lejártáig (1909-ig) 
kizárólag a Zeiss-gyár foglalkozott, azóta azonban 
jóformán minden nagyobb optikai üzem foglal
kozik vele, úgyhogy ma már egész sereg jobbnál- 
jobb ilynemű távcső áll a közönség rendelkezésére, 
melyek közül a vadászati célokra szánt távcsövek 
általában 6-szoros nagyítással, 25-ös fényerővel 
15%-os látótérrel és kb. 650 gramm súllyal rendel
keznek. Olcsó távcsőt ne vegyünk, mert az meg- 
boszulja magát!

Vannak olyan prizmás binoklik is, ahol a 
jobb és bal cső más és más nagyítással rendelke
zik (igy pl. az egyik 6, a másik 10-szeres vagy 
pl. 7 és 12-szeres), melyek tehát monokli gyanánt 
használtatnak.

A németországi Hensoldt-cég már évtizedek
óta foglalkozik u. n. 
fásával is,

Hensoldt: Jagd-Dlalyt 
tetőprizmával.

melyek közül különös figyelmet érdemel a vadá
szati célokra felette alkalmas 6-szoros nagyítású 
„Jagd-Dialytu a maga 36-os fényerejével, 16%-os 
látóterével, és aránylag nem nagy (770 gr.) sulyá-
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val. Alakja hengereled s újabban oly berendezéssel 
is készül, amely berendezés lehetővé teszi, hogy 
a távcsövet nagyitóüveg (lupe) gyanánt is használ
hassuk.

A távcső egyik tubusa ugyanis 15 mm.-re 
kihúzható s igy azt kb. 80 cm képtávolságig le
het élesre beállítani, ami cserkészjelek, vérnyomok 
stb. keresésénél a vadásznak nem egyszer igen jó 
szolgálatot tehet.

Ugyanaz lupéval.

Néhány ismertebb céltávcső adatai:
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Busch
1 Visar No. 3 3 64 134 8 8 24 26-5! 38 265 280 370
2 „ „ 5 4’/2 47 9 8 6-9 31 35 38 26-5 300 i 400
3 n » 6 6 49 66 8 7 42 46 38 265 340 500
4 „ . „ 8 7’/2 42 5-3 8 6-5 48 56 38 265 370 600
5 Parvisar No. 2 2 64 16 8 8 16 22 30 22 j 265 250
6 4 42 9 8 6-5 26 30 I 35 22 , 275 330

Fuess *
7 Helios 21/2 21/2 52 18 8 7-2 18 270 350
8 „ 4 kicsi 4 36 | 11 6 65 24 240 250
9 „ 4 4 50 11 8 7 28 270 400

10 n & ■ 5 36 9 8 6 30 300 380
11 5 55 9 8 7-4 37 315 500
12 „ 6 6 50 7-5 I 8 7 42 33 • 500
13 „ 8/28 8 28 56 8 5-2 42 370 i 750
14 „ 8/50 8 50 56 8 7 56 400 ! 900
15 „ 10 10 33 4-5 8 5-6 58 400 ' 900

Gerard
16 Gerard Modell E 23/4 34 12 8 6 16 22 30 22 220 250
17 r, n B 31/2 49 15 7'5 7 25 30 38 27 270 370
18 n „ G 4 40 10 8 62 24 30 3o 22 250 280
19 n Ti J 43/4 28 7-5 8 52 25 30 30 22 265 290
20 ti „ C 41/2 44 11-5 1’ 7'5 6-7 30 35 38 27 290 340
21 „ n K 53/4 36 10 7-5 6 34 40 38 27 315 440
22 Ti T! D 71/2 30 7-5 7-5 5-5 41 47 38 37 335 475
23 Landlicht 23 4 38 9-5 8 6-2 i 25 30 30 22 260 280

o o 000 — 56 — 0 0 000
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FEGYVER- ÉS LÖTECHNIKAI TANÁCSADÓ

h4i/2-től 71/2-szeres nagyításig változtatható.
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24 Landlicht 23 41/2 51 10 7-6 7-1 32 37 39 27 290 410

Goerz ■
25 Destinar rövid 21/4 49 11 8 7 i 16 2’ 24 22 235 190
26 „ közepes 21/4 49 12 8 7 1 16 22 24 22 260 230
27 „ hosszú 21/4 49 132 8 7 16 22 24 22 300 245
28 Certar 2 2 52 215 8 7-2 14 5 22 35 22 260 260
29 „ * 4 56 10-7 8 7-5 30 35 35 22 - 260 295
30 3 49 15 8 7 21 26 38 26 275 375
31 „ 41/2 41/2 47 10 8 69 31 35 38 26 305 40o
32 „ &3/4 53/4 30 8 8 5'5 31 35 i 38 1 26 : 305 400
33 „ 6 6 47 75 8 6-9 j 41 46 38 26 ! 345 1 500
34 „ 71/2 71/2 30 6 8 5-5 41 26 38 i 26 355 1 500
35 » 71/2 71/1 47 6 8 69 1 51 1 56 38 26 370 535
36 „ 95 91/2 30 5 8 5'5 ' 51 56 38 26 370 535
37 „ 10 10 49 4 5 8 7 70 76 38 26 450 990
38 Tricertar* 41/2

71/2
84 j
30

10
6

9
8

91
5-5

41
41 46 38 26 330 470

Hensoldt
39 Ziel-Dialyt 23/4 45 135 8 6-7 18 22 31 22 í 215 280
40 n 4 43 10 8 65 25 31 31 22 235 340
41 n 5 56 9 * 8 7-5 36 39 39 26 ■ 280 ' 450
42 n 6 40 8 8 6-3 36 39 39 26 285 460
43 Dialytan 4 81 10 8 9 36 39 39 26 275 430

Jackenkroíl
44 Ajack kicsi 21/2 52 16 8 7-2 18 22 30 22 260 280
45 n 21/2 52 16 8 7-2 18 22 30 22 260 250
46 n 3 75 14-5 8 8-7 26 30 38 26 260 370
47 n 4 42 10 8 6'5 26 | 30 30 22 260 270
48 n 4 68 11 8 8-25 33 38 38 26 275 400
49 5 50 92 8 7 06 353 i 38 38 26 1 265 400
50 „ csonka obj. 6 50 8 8 7 06 424 46 38 26 320 470
51 n n n 7’/2 50 6 8 7 06 53 56 38 26 355 1 680
52 n n n 10 30 4-5 8 7-06 705 75 38 1 30 400 [ 900

Kahles
53 Tip-Top 21/2 42 11 7 65 16 20 255 20 180 180
54 Mignon 21/2 42 11 7 6'5 16 20 255 20 220 200
55 n 4 36 11 7 6 23’5 27-5 31 22 235 240
56 v 6 19 7 8 43 26 30 34 1 24 270 1 350
57 Telorar 21/2 64 20 5 8 21 27 32 27 3'0 450
58 n 3 36 155 8 6 18 i| 27 38 27 300 470
59 n 4 36 11 8 6 24 1 30 38 1 27 300 470
60 77 5 36 8-5 8 6 30 ’ 34 38 27 320 500
61 n 7’/2 28 6 8 5-3 40 45 38 27 380 580
62 Heliavier 4 62 12 7 79 315 240 II

OOOOO - 57 OOOOO
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FEGYVER. ÉS LÖTECHNIKAI TANÁCSADÓ

*21/4-től 4-szeres nagyításig változtatható.
**3V2-tőí 6-szoros 9 „

***4i/2-től 71/2-szerßs »
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Leiss
63 Lunar 2X 2 50 18 8 7 14 235 180
64 „ 4X 4 42 11 8 65 24 265 330
65 „ 4X 4 64 11 8 8 32 265 425
66 „ 5X 5 64 9" 8 8 40 290 52&
67 „ fiX 6 64 7-5 8 8 48 330 625
68 „ 8X 8 64 5 6 8 8 64 365 850

Oigee
69 Gnomet 21/2 25 10'7 7 I E0 12 5 22 22 22 225 190
70 Gnom 21/2 25 10-7 8 7 17 5 22 22 22 230 190
71 4 42 9 8 6*5 26 31 36 22 230 27.)
72 Luxor 4 49 12 8 7 28 35 39 27 26> 390
73 6 36 7-5 8 6 j 36 42 42 27 315 460
74 n 8 49 6 7 7 56 64 42 27 375 800

Voiglländer
75 Skoparillo 2 56 20 4 7*5 15 22 24 22 270 200
76 Skoparette 4 42 10 8 6*5 26 3f> 35 22 260 240
77 Skopar B. 3 76 15 8 8-7 26 30 375 i 26 5 1 26<) 365
78 „ F- 41/2 54 ■ 10 5 8 7-3 31 35 ' 37-5 26-5 300 400
79 „ G. 6 52 8 8 7*2 42 46 37 5 26‘5 335 420
80 „ H. 7>/2 52 3'2 8 7-2 52 56 37-5 26 5 375 500
81 Panskoparette* /

1
1
1

21/4
4

110
42

16
9 8 l<>-5

6*5 26 30 35 22 225 290

82 Panskopar B.** 3’/2 i
6

7 6
26

1 i-5
7 8 8*7

5*1 30 35 375 265 300 460

83 A ***T) A 1 
l

41/2
7.1/2

85
31 1

9
5’5 8 9*2

5-5 42 46 : 37 5 26.5 300 500

Zeiss
84 Zielklein 2’/4 64 11-5 8 8 18 22 24 22 255 230
85 Zielmi 21/2 ! 54 13 3 8 7’4 18*5 í 22 30 22 263 215
86 Zielviermi 4 42 8’7 8 1- 6*5 26 ! 30 30 22 266 230
87 Zielvier 4 59 j 11 8 7.7 31 35 38 26'5 270 345
88 Zielsechs 6 49 7 8 1 7 42 46 38 26*5 318 420
89 Ziel acht 8 42 5*4 8 i 6-5 52 56 38 26-8 370 490
90 Zieleins 1 100 27 10 10 22 275 22 268 315
91 Z i éld ovi erb 1

4
100
27

22’4
63

8 I 10
5*2

10
20’8 30 30 30 253 390

92 Zieldosechsff 1
6

100
27

224
4*2 8

10
5*2

10
31 35 35 35 ' 296 530

1 100 22’4 10 10
93 Zielmultifff 2

3
60
47

12-4
8'6

8 I 7*8
6*9

15*6
20*7 30 35 30 264 520

4 33 6'5 5*8 23*2

tCsak 1 vagy 4-szeres nagyításra állítható be. 
tf „ 1 „ 6-szoros

tffl-től 4-szeres nagyításig változtatható.
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FEGYVER- ÉS LÖTECHNIKAI TANÁCSADÓ D

*l-tÖl 6-szoros nagyításig változtatható.
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1 1 529 20 6 23 23
2 289 12-2 17 34

94 Zielmultar* 3 169 11-5 8 [ 13 39 46 45 35 355 795
1 4 100 101 10 40

5 70 8-4 8’4 42
6 49 7 i 7 42 1

•I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MEGJELENT! MEGJELENT!

jj

Egyetlen vadász sem nélkülözheti!

VADÁSZATI ÚTMUTATÓ"
A vadászat, vadvédelem, vadászeb, fegyvertechnika és céllövészet 

SZAKZSEBNAPTÄRA.

$ i f
$

$

Szerkeszti : Nagy László, a „Huber
tus" Országos Magyar Vadászati 

Védegylet ügyv. igazgatója. ÁRA: 55.000 K.
Megrendelhető a szerkesztőnél, 
vagy a fegyverkereskedésekben.
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Uradalmak, gazdaságok, egyletek, részvény társaságok, kereskedők, iparosok részére
MINDENFÉLE NYOMTATVÁNYOKAT

ízléses kivitelben, jutányos áron készít

GABRIEL ÁGOSTON UTÓDA
PAULY KÁROLY

KÖN YVN YOMDÄJA
SZOMBATHELYEN, EKZSÉBET KIRÁLYNÉ-UTCA 42.

TELEFON: 5. (Szt. Ferencrendiek épülete.) TELEFON: 5.

P A PIRKERESKEDÉSÉBEN
az Összes irodaszerek, mindenféle papírok, rajzeszközök, finom kivitelű levélpapírok dobozban és borítékban, 
töltőtollak, különféle tintatartók, imakönyvek, rózsafüzérek, emlékkönyvek, albumok, képes- és mesekönyvek, 

olajfestékek és ecsetek, festövászon, üzleti könyvek stb. nagy választékban, jó minőségbeli kaphatók.
Pontos kiszolgálás! Postai megrendelések azonnal elintéztélnek. Olcsó árak!
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FEGYVER- ÉS LÖTECHNIKAI TANÁCSADÓ

% BALLISZTIKA.
A ballisztika körébe vágó jelenségek három csoportra oszthatók. Az I. csoporthoz tartozó jelenségek 
(belső ballisztika) .azalatt játszódnak le, mig a lövedék a csőben van, a II. és III. csoporthoz tartozóak 
(külső ballisztika)„pedig, .miután a golyó a csövet elhagyta. Ez utóbbiak közül a 11. csoporthoz tartoz
nak a lövedék repülésével kapcsolatos jelenségek, a III. csoporthoz pedig azok, melyek a célban 

játszódnak le.

E csoporthoz a következő jelenségek tartoznak :
1. A lőpor gyújtása és elégése,
2. a lőporgázok munkája,
3. a gáznyomás és annak mérése,
4. a lövedék előrehaladása,
5. a visszlökés és mérése,
6. a vibráció.

1. A lőpor gyújtása és elégése.

A lövés lelke a lőpor, mely a gyutacs tüzé
nek hatására elég, azaz gázállapotba tér át. Ennél 
a folyamatnál különbséget kell tennünk a gyul- 
ladási-sebesség (vagyis a gyulladásnak lőporszem- 
cséröl-szemcsére való tova terjedési-sebessége) és az 
elégési-sebesség közt (ami az egyes szemcséknek 
szilárd halmazállapotból gázállapotba való átválto- 
zási-sebességét jelenti). Minthogy azok a tényezők 
— melyek az elsőre befolyást gyakorolnak — 
hatással vannak egyúttal a másodikra is, azért e 
két jelenség együtt is tárgyalható.

Minél gyorsabb az elégés folyamata, annál 
nagyobb a gáznyomás is, azért tehát gyorségésü, 
vágyig brizáns és kevésbbé brizáns porokat külön
böztetünk meg. Az elégés gyorsasága függ a lőpor 
fajától, az adag nagyságától, a hüvelyformájától, 
a golyó ellenállásától, a gyutacs gyújtásától stb. 
Minél szárazabb, minél kisebb és minél lazább 
állományú szemcsékből, illetve lapocskákból á'I a 
lőpor, annál gyorsabb az elégés. Mig a füstös-por
nál az elégés és igy a gáznyomás főleg csak a 
szemcsék nagysága, alakja és tömöttsége által 
szabályozható, addig a füstnélküli pornál az a 
chémiai összetétel réven is tág határok közt moz
gatható. így pl. minél kevesebb a hozzáadott pa

raffin, grafit stb., minél kisebb súlyúak az egyes 
lőporszemcsék, annál gyorsabb lesz az elégés folya 
mata. (Az a lőpor, melynek szemcséi 0*001 gr.-ot 
nyomnak jóval brizánsabb lesz, mint amelynek 
szemcséi 0003 gr. súlyúak, amiből nyilvánvaló, 
hogy összetört szemcséjű lőport nem tanácsos fel
használni a patron töltésére, mert az sokkal 
nagyobb gáznyomást produkál.) Minél inkább 
egyeidőek, szabályosak, az egyes szemcsék, annál 
egyenletesebb lesz az elégés is. Fia súlyra nézve 
egyeznek a szemcsék, az fog gyorsabban elégni, 
melynek szemcséi nagyo« felülettel rendelkeznek, 
ugyanis a szemcsék elégése kivülről-befelé törté
nik. (így aztán sokkal gyorsabban ég el egy a 
lemezes lőpor — melynek szemcséi pl. 5 — 6 szór 
akkora felülettel rendelkeznek, — mint egy kocka 
alakú lőpor). Minthogy tehát az elégési-sebesség 
— főleg a füstnélkülinél - tetszés szerint változ
tatható, éppen azért minden egyes fegyvernem 
(pisztoly, serétes-, golyósfegyver, ágyú), kaliber és 
lövedékfajtához (ólomgolyó, lágy- és kemény bur
kol atos golyó) megkonstruálhatjuk a speciell neki 
legmegfelelőbb lőport. így pl. golyós fegyverek 
számára aránylag lassan égő lőporok készülnek, 
melyek serétes puskában a lusta elégés folytán 
hasznavehetetlenek, ugyanis ezek a csőtorkolat elé, 
alig néhány méternyire lökik ki a serétet. Serétes 
puskához tehát már gyors bban égő por szükséges, 
ugyannyira, hogy ha ezt golyós fegyverhez hasz
náljuk, feltétlenül szétveti a fegyvert. A franciák 
annyira mentek a distinquálásban, hogy még a 
nagyobb (12-20) és a kisebb (20 —28-as) kaliberű 
serétes fegyverekhez is más és más lőport gyár
tottak. Az ágyukhoz egész durva szemcséjű, las
san égő lőporok készülnek.

OOOOO - 60 — OOOOO
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A haslochi lőporgyár a 8*15X46 és 9*3X72 
mm.-es. rézburkulatu patronok számára egydarab 
hasábalaku tömbb-be préselt lőport — u. n. Pulver-
presskörper — is hozott forgalomba, amely termé
szetesen pontosan ki van mérve s igy ennek hasz 
nálata esetén a lőporadagok méricskélése alól a
lövész mentesítve van. Ennél tehát — minthogy 
az egész lőporadag egv tömbből, vagyis egy óriási 
szemcséből áll — azt hinnők, hogy elégése tulsá- 
ságosan lassú lesz, pedig nem igy van. A lőpor
tömb ugyanis annyira porózus állományú, hogy 
elégése a szemcsézett lőporokhoz hasonló gyorsa
sággal történik, ugyanannyira, hogyha ezt a lőpor
hasábot szétmorzsolva töltjük a hüvelybe, az eset
ben oly gyorsan ég el, hogy könnyen csörobba- 
nást is okoz.

A lőpor elégése annál gyorsabb, minél na
gyobb nyomás alatt történik az. Minthogy pedig a 
lövedék a gázok nyomásával szemben kisebb-na- 
gyobb ellenállást fejt ki, (amely ellenállás függ a 
fegyver milyenségétől — huzagolt-e vagy sima
csövű — a golyó súlyától, nagyságától, formájától, 
nemétől), ezáltal a gáznyomás is fokozódik s igy 
ez lesz az oka annak, hogy golyós fegyverbe miért 
nem szabad oly gyors égésű port használni, mint 
pl. serétes fegyverekbe (a serétes fegyverek löve
déke ugyanis hasonlíthatatlanul kisebb nyomást 
produkál). A lágyburkolatu, vagy az ólomgolyók
hoz — miután azok a huzagokba való préselődéssel 
szemben sokkal kisebb ellenállást fejtenek ki, — 
gyorsabb égésű por használható, mint a kemény 
burkolatú, pl. acélköpenyes golyókhoz, amely go
lyók brizáns por használata esetén feltétlen csörob- 
banást okoznak. A kalibernek is jelentékeny hatása 
van a gáznyomásra és pedig a kisebb kaliber ma
gasabb nyomást produkál, mint a nagyobb kaliber. 
Minél szorosabb a lőpor elhelyezése a hüvelyben, 
továbbá minéL alacsonyabb lőporoszlopon kell a 
gyutacs lángjának áthatolni, annál gyorsabb lesz 
az elégés is. Hatással van az is, hol éri a tüzsugár 
a löporoszlopot (tetején, középen, vagy ahol leg
inkább használatos, a fenekénél). Ha a gyújtás 
tulerős, akkor explosio helyett, nagyon könnyen 
detonáció állhat el_Q, viszont ha tulgyenge, akkor 
az alacsony gáznyomás következtében nem fejt 
kellő erőt. A füstnélküli por eleinte nehezen gyul
lad, de ha egyszer meggyulladt, gyorsabban ég el 
mint a füstös. Lőporok elégése természetesen nagy 
hőfejlődés kíséretében folyik le, ami ismét csak a 
gáznyomást növeli. A füstös — por circa 2000° C. 

a nitrocelluloze-porok 2400 — 25000 C, a nitrogly- 
cerin-lőporok pedig 3300° C hőfok mellett égnek el.

2. A lőporgázait munkája.

A szabad térben lánggal meggyujtott füst- 
nélküli-por minden hang és minden jelentősebb 
hőfejlődés nélkül, lassan ég el, a füstös por viszont 
jóval gyorsabban lobban lángra. Ha azonban szűk 
térben, zárt térben gyújtjuk meg a lőport, akkor 
nagy hőfejlődés, hang és nyomás kíséretében, nagy 
hirtelen történik meg az elégés, amit explosionak 
nevezünk. Azt az elégést viszont, ahol az egész 
lőportömeg szinte egyugyanazon pillanatban tér 
át — nagy robbantóhatás kíséretében — gázalakba, 
azt detonációnak hívjuk. így pl. a tiszta nitrocel- 
lulóze""Hurránóhigany által való gyújtásra, még 
lefojtás nélkül is erős detonációval reagál.

A puskacsőben fölrobbantott lőpor többrend
beli munkát kénytelen végezni és pedig belepré
seli a golyót a huzagokba, legyőzi a csőfalnál 
keletkező súrlódást, maga előtt tolja a lövedéket, 
valamint a csőben lévő légoszlopot, kinyitja a 
serétes patron becsavarását, a závárzatot és a 
csövet egymástól eltávolítani, szétfeszíteni igyek
szik, továbbá a fegyvernek bizonyos visszlökési- 
sebességet kölcsönöz, A gső, závárzat és lövedéknek 
több-kevesebb hőmennyiséget ad le, majd pedig 

•erejének, munkaképességének jelentős része — még 
pedig 70—80%-a -I a golyókilépés után kihaszná
latlanul kárbaveszikj mert hiszen a gázok erejének 
teljes kihasználásához oly hosszú puskacsö kellene, 
hogy abban annyira tágulhassanak ki á lőporgázak, 
hogy nyomásuk a golyókilépés pillanatában éppen 
egy atmosferára csökkenjék. Ez azonban balliszti
kai szempontból nem volna célravezető, mert hi
szen a rendkívül hosszú csőnek fala a gázok ere
jének igen nagy részét a hosszú utón át való súr
lódás legyőzésére használná fel s igy csekély lenne 
a golyó kilépési, vagyis* torkolati sebessége. A 
lőporgázok munkateljesítmények elbírálása tudva
lévőig a torkolati, azaz a kezdősebesség és kezdő
energia révén történik.

3 A gáznyomásnak kifejlődése és mérése

Az ideális lőporelégés az volna, ha az elégés, 5 
folyamata lassan kezdődnek, fokozatosan' emelkedX^vcA 
't+éuUi, s a maximumot^ közvetlenül a golyó kő epés.
előtt érné amikor is a maximális gáz nyom ás
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sokkal alacsonyabbra golyósebesség pedig fokoza
tosan emelkedő, vagyis sokkal nagyobb lenne ! Ez 
az eset azonban a tudomány mai fejlettsége mel
lett egyenlőre még elérhetetlen, úgy hogy be kell 
érnünk azzal, ha a gáznyomás elég nagy golyó
sebességet és lövésröl-lövésre való rendszerességet 
produkál.

IA gáznyomás rendkivül meredeken emelke- 
kedik s igy közvetlenül a kamra előtt — ami

kor a lövedék kb. egy golyóhosézuságnyi utat tett 
meg — éri el a maximumot/ majd utána eleinte 
erősen, később lassacskán sülyedni kezd. Általában 
a maximális gáznyomást szokás mérni, amely maxi- 
^ife^^gSz nyom ás’ serét és fegyvernél 3—4-szer, 
golyósfegyvereknél 2*5 — 3*5-szer akkora, mint a 
közepes gáznyoj^h. (A gáznyomást atmosferában 
fejezzük ki, egy atmosferának nevezve azt a nyo
mást, amely 1 cin2 felületre 1 kg. nyomást fejt ki.)

A közepes-gáznyomás az egy ideális érték, 
amely alatt értjük azt a gáznyomást, mely nem 
fokozódó, hanem állandóan egyenletes nyomás mel
lett kölcsönzi a lövedéknek ugyanazt a sebességét.

A gáznyomás mérésére különböző készülékek 
szolgáinak. Leghasználatosabbak közülük: a „Rod- 
manu által 1860-ban, („Meissel-apparat“) és a 
„Noble“ angol kapitány által 1875-ben feltalált 
készülék („Stauch-apparat“). Az utóbbi készülék 
berendezése és működése sematikusan véve a kővet
kező : a megvizsgálandó patront egy —’ a patron 
méreteinek megfelelő — acélcsőbe zárjuk, melynek 
oldalán egy 5—11 mm.-nyi kerek nyilás van furva 
s a nyílásba egy acélrud — vagy mondjuk úgy — 
dugattyú van pontosan beillesztve. Az acélrud alsó 
vége a patronhüvelynek hasonló terjedelemben ki
fúrt oldalához szolgál, míg a felhő vége egy ólom, 
vagy réztömbbel érintkezik. A patron elsütése pil
lanatában a gázoknak egy része a patron oldalán 
levő nyitáson, tódul ki, felnyomja, azaz kifelé 
nyomja az acélrudat, amely rúd ennek hatása alatt 
a felső részével érintkező ólom, vagy réztömböt, 
(mely felül egy fix felülethez támaszkodik) a gáz
nyomás nagyságának megfelelően többé-kevésbbé 
összelapitja (a Rodman-apparátusnál viszont töb- 
nyire egy véső alakú éket nyom bele az ólom, 
vagy réztömbbe). Az összelapitás, illetve benyomás 
mértékéből állapítjuk meg azután a gáznyomás 
nagyságát. Noha a mérés legalábbis 0*005 mm.-nyi 
pontossággal történik, mégis számolni kell 5—10 
^/0-os hibával, ugyanis a valóságban többnyire 
ennyivel nagyobb a nyomás. Az összelapitás nagy

sága természetesen nemcsak a gáznyomás nagy
ságától, hanem az összenyomandó tömb anyagától, 
magasságától, az acélrudacska átmérőjétől is nagy 
mértékben függ, azért a kapott eredmények inkább 
csak arány számoknak tekinthetők. Ezzel az eljá
rással persze nemcsak a patron oldalának tetszés
szerinti helyén, hanem a patron fenekén is meg 
lehet mérni a nyomást. Németországban a golyós
fegyverekhez többnyire 9 mm., serétesfegyverek- 
hez pedig 11*1 mm, (mely utóbbinak felülete ép
pen egy cm2-rel egyenlő) átmérőjű acélrudat hasz
nálnak, az összelapitandó ré^ztömbnek, meg (mert 
ólmot ma már ritkán használnak) golyósfegyvernél 
10 mm. átmérője és 15 mm. magassága, serétes
fegy vernél pedig 7 mm. átmérő és 10*5 magassága 
van (az 1000 atmospferán aluli golyós patronok
nál 5 mm. átmérő és 7 mm magasságú tömböt 
is szoktak használni), s az összenyomás mértéke 
néha a 3-4 mm.-t is meghaladja. JV golyóspat- j 
ronoknál a gáznyomás mérése a fenéktől számított 
15 mm., serétespatrouoknál pedig 14*55 mm-nyire

* forténik:. Serétes patronok kamra előtti nyomását 
a fenéktől számított 70*55 íiim.-nyíre mérik.

Míg Németországban úgyszólván kizárólag a 
Noble-apparátust használják, addig Ausztriában (és 
pedig a serétesfegyvéreknél) a valamivel kevésbbé 
megbízható Rodman-apparátust alkalmazzák s fém
tömb gyanánt nem rezet, hanem cinket használ
nak. xl gáznyomást azonban nemcsak ezekkel, 
hanem rugós készülékekkel (pl. Holden-systémáju) 
is lehet mérni, amelyek egyszerűbb, gyorsabbak 
és olcsóbbak, de viszont kevésbbé megbízhatóak.

A dinamikus gáznyomásmérési-metódusoknál 
a gázok ereje nem fémtömb összelapitásában nyil
vánul meg, hanem egy bizonyos ismert súlyra 

. gyakorol hatást, melynek igy létrejött mozgásából 
következtetünk azután az erő, azaz a gáznyomás 
nagyságára. A gáznyomás mérhető pl. a visszlökés 
nagyságából, illetve sebességéből stb.-ből is. A 

a gáznyomás kb-i nagysága goiyósfegvvernél (kai. 
.. ’l mm ) füstös por esetén 12oO • 2 iuu. iu>t-

n.éJ kuli esetén 2000—3500, serétesfegyvernél (kai. 
20—12) pedig 400—500, illetve 500—í00 atmosfera.

4. A lövedék előrehaladása.

A gázok ereje elsősorban is a lövedék előre- 
tolásában nyilvánul meg, amely elöretolás eleinte 
lökésszerűen, később lassan-lassan történik. így 
pl. a lőporkamrától számított cca 25 cm.-nyi ut 
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megtétele után már 300 msec-sebessége van a 
serétadagnak és kb. 30—35 cm.-nyi ut megtétele 
után már a golyósfegyverek lövedéke is úgyszól
ván teljes sebességét eléri. Meg lehet mérni, azaz 
ki lehet számitani a lövedék sebességét és a lőpor
gázok nyomását a cső bármely pontján, valamint 
ki Tehet számitani a lövés kifejlődési idejét is, 
(kifejlődósi-idö alatt értjük azt az időt, mely a 
gyújtástól a golyókilépés pillanatáig tart).

Lövés kifejlődés idejét mérni lehet pl. a 
„ B óul e ngé“ -féle chronograph-al, amely berende
zésnél az egyik áramkör a gyutacs mögött lesz át
vezetve s ez a ütőszeg által szakittatik meg (amely 
pillanat egy, az áramkörrel összefüggésben levő 
iró, — illetve jelzőkészülék által lesz rögzítve), a 
másik áramkör pedig a csötorkolat előtt vonul el 
s azt a kilépés pillanatában a golyó szakitja meg, 
amely pillanatot ugyancsak egy jelzőkészülék rög- 
ziti). A pontatlanságtól eltekintve legfőbb hibája 
az, hogy az apparátus egyugyanazon lövésnél csak 
egybizonyos helyen (pl. a csötorkolatnál), azaz csak 
egybizonyos útszakaszon engedi meg az idő méré
sét, s igy ha egy időgörbe rajzolása céljából több 
részletidöre van szükségünk, akkor azokat nem 
egyugyanazon, hanem több egymásutáni lövésből 
tudjuk csak megállapítani, ami nagy pontatlan
ságnak lesz okozója.

A fenti célra szolgál még pl. „Siemens“ által j 
1844-ben feltalált Chronograph is. Itt a cső külön
böző helyeken egészen a belső csőfalig át lesz furva 
és pedig drótvezeték felvétele céljából, mely a 
drótok leydeni palackokkal állnak összefüggésben 
és végük egészen a belső csőfalig ér, tehát mikor 
a golyó előrehaladás közben az ilyen átfúrt helyek
hez ér, akkor a szemben lévő drótvégek közt egy- 
egy pillanatra összeköttetést létesít s igy a leydeni 
palack kisül, amikor is egy gyorsanforgó fémlapra 
szikra ugrik át s ezáltal lesz rögzítve az illető 
helyen való golyóáthaladás pillanata.

Angliában (és pedig főleg serétlövés mérésé
nél) az u. n. „Smith“-féle chronograph-ot használ
ják, amely egy gyors rezgésben lévő (másodper
cenként 10000) hangvilla segítségével rögzíti az 
egyes részidőket. Az ilyen és hasonló apparátusok 
(pl. a „Noble“-féle accelerométer stb.) kezelése 
nagy precizitást és vesződséget igényel, amellett 
még sem nyújt kielégítően pontos eredményt.

A cső egyes pontjainál olyképen is meg le
het állapítani a golyósebességet, hogy az illető 
helyeken levágjuk, azaz fokozatosan megrövidítjük 

a puskacsövet, ami egyike a legegyszerűbb me 
tódusoknak.

A csövön való áthaladás 
ellenállás nagyságának mérése

közben legyőzendő 
ágyúnál igen, de 

kézilőfegyvereknél ezideig még nem sikerült. Az 
ágyúnál ugyanis a lövedéket hidraulikus nyomás
sal szorítják keresztül a csövön s e metódus 
segítségével arra az eredményre jutottak, hogy 
az ágyúgolyónál az ellenállás legyőzéséhez a löve
dék torkolati energiájának cca 12 — 15°/o-a szüksé
ges. A legyőzendő ellenállás szempontjából a golyós 
fegyvereknél az egyes golyófájok a következő sor
rendbe állíthatók: ólom, papirburkolat, rézburkolat, 
acélgyürü, acélburkolatos golyó. Megjegyzendő az 
olyan rézburkolatos golyó, melynél csak a golyó 
hátsó része képezi a vezetöfelőlet, még az ólom
golyónál is kisebb ellenállást produkál.

5. Visszlökés és mérése.
A visszlökésnél két fázist kell megkülönböz

tetni. Az első fázis a lövedéknek a csövön való 
áthaladása közben játszódik le, második pedig a 
golyókilépés után. Az első fázis alatti visszlökés- 
nek sebességét és erejét kiszámíthatjuk abból az 
arányból, amely a lövedék és a fegyver súlya közt 
van. Ugyanis bizonyos idő alatt a fegyver által a 
visszlökéskor hátrafelé megtett ut, annyiszor rövi- 
debb a golyó által a csőben megtett útnál, ahány
szor nagyobb a fegyver súlya a golyó súlyánál, 
így pl. ha a golyó súlya 10 gr., a fegyveré pedig 
3 kg., vagyis 3000 gr., akkor a fegyver 300-szor 
nehezebb lévén a golyónál 300-szor rövidebb utat 
fog megtenni, vagyis mialatt a golyó végighaladt 
a 600 mm. hosszú csövön, azalatt a fegyver 
vagyis 2 mm.-nyi utat tesz meg hátrafelé.

A vadász, illetve lövész azonban a visszlökés 
ezen első fázisáról egyáltalán nem vesz tudomást, 
mert a golyónak a csövön való áthaladása mind
össze 0002—0003 másodpercet igényel, a rúgás 
viszont csak a lőpor meggyülladásától számított 
0*15 másodperc múlva, vagyis akkor válik érez
hetővé, amikor a lövedék már cca 100 méternyire 
van a csötorkolat előtt. A visszlökés ezen első 
fázisa nemcsak hogy nem érezhető, hanem a cső
tengely irányváltozásának szempontjából is jelen
téktelen és pedig azért, mert a fegyvernek ez a 
hátrafelé való mozgása még csak néhány mm.-t 
tesz ki és ez a mozgás is úgyszólván pontosan a 
csőtengely irányában történik. Hiszen ha ez nem 
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igy volna, akkor lehetetlen volna lőfegyverrel jó 
eredményeket, pontos találatokat elérni.

Á-YÍsszlökés második fázisa a lövedék után 
tóduló lőporgázok tömegétől függ. Minél maga- 
sabb a torkolati gáznyomás, (tehát nem a maximá- 

T^TgaznyomasT), annai nagyobb hatást gyakorol az 
a~fegy vérré, vagyis annál inkább válik érezhetővé 
a visszlökés. Ez magyarázza meg azt a különös 
tüneményt, hogy a füstös por — jelentékenyen 
kisebb maximális gáznyomása dacára is — miért 
produkál nagyobb visszlökést, azaz érezhetőbb 
rúgást, mint a füstnélküli ? A füstös pornak 
ugyanis alacsonyabb a maximális-gáznyomása s 
igy nagyobb torkolati-gáznyomást kell kifejteni, 
hogy a lövedéknek ugyanazt a sebességet tudja 
kölcsönözni, már pedig a torkolati-nyomás igen 
nagy hatással van a rúgás nagyságára. A fegyver 
visszlökésére a golyósuly és a golyó sebesség is 
erős befolyást gyakorol. Ugyanazon golyósuly mel
let ugyanis a nagyobb sebesség, — illetve ugyan
azon sebesség mellett a nagyobb golyósuly — termé
szetesen nagyobb gázfejlödést igényel s igy a na
gyobb gázfejlődés következtében a visszlökés is 
nagyobb lesz. A visszlökés sebessége pl a 98-as 
mintájú Mauser fegyvernél 2 16 msec., .ereje pedig 
0*976 mkg. (a Mannlicher gyalogsági fegyvernél 
1*3 mkg. a Mannlicher karabélynál MLmkg). Hogy 
ugyanazon feltételek mellett egy könnyebb fegy
ver nagyobb visszlökést szenved az ezek után 
magától értetődik.

A fegyvernek a vállra kifejtett hatását, azaz 
rúgását az említetteken kívül még sok egyéb jelen
téktelennek látszó körülmény is befolyásolja. Ezek 
részint technikai, részint psychologiai okok. A 
tulnagy rúgás oka többnyife^aTöporadag és a Tegy- 
ver súlya közt levő kedvezőtlen arányban rejlik. 
Azonos feltételek mellett ugyanis az a fegyver fog 
erősebben rúgni, amelyiknek kisebb súlya van. 
Serétes fegyvernél annál nagyobb lesz a rúgás, 
minél rövijdjb a kamra, minél hirtelenebb szükü- 
letü a konus, minél erősebb és hirtelenebb a choke 
szűkülete. (Megjegyzendő, a tapasztalat azt mu
tatja, hogy túlságos görbe, valamint rövid agya- 
zatu fegyverek használata, továbbá puskatusba 
való túlságos befekvés esetén is érezhetőbbé válik 
a rúgás.) JSegiteni a rúgáson úgy lehet, hogy kissé 
meggyöngitjük a patront, azonban elsősorban nem 
a lőpor-, hanem a serétadagot kell 'csökkenteni ; 
ugyanis a lövedék súlyának csökkentése rendkívüli 
mértékben szállítja le a gáznyomást s ennek kö-

| vetkeztében a fegyver rúgását is. Hogy ez tényleg 
igy van, azt nagyszerűen láthatjuk az automata 

* amelyek — ha serétadágot felére
^csökkentjük — rendszerint felmondják a szolgála
tot, nem ismételnek, ami a serétadag leszállítása 
folytán előállott csekély gáznyomás következménye. 
(Egyébként az automata-fegyverek produkálják a 
legkevésbbé érezhető visszlökést, aminek oka abban 
rejlik, hogy a gázok erejének jelentékeny része a 
szerkezet működtetésére lesz felhasználva.)

Az u. n. tollkönnyü foglyászó fegyverek — 
melyeknek csak 2 3—2’6 kg. súlyúk van — több
nyire .tűrhetetlenül rúgnak, éppen azért felette 
célszerű ezeknél a lágygummi-talp alkalmazása. 
(A gummitalp használata nemcsak annak célszerű, 
aki nyáron át kabát nélkül, ingben szeret fog- 
lyászni, hanem főleg azoknak ajánlatos, akik célba- 
lövésre is használják serétes puskájukat. Köztudo
mású ugyanis, hogy az a fegyver, mely vadászat 
alkalmával vagy egyáltalán nem, vagy csak alig 
érezhetően rúg, célbalövés alkalmával ugyanazon 
patronok használata dacára is kellemetlenül erős 
visszlökést produkál, aminek magyarázata abban 
rejlik, hogy vadászat alkalmával — amikor meg
jelenik a vad — a legtöbb vadászon bizonyosfoku 
öröm, izgatottság, öntudatlan vadászláz, illetve 
lövési-lámpaláz vesz erőt, már pedig izgatott álla
potban — megjegyzendő az öröm is az izgatott 
lelkiállapothoz tartozik — sokkal kevésbbé vagyunk 
érzékenyek a fájdalmakkal, tehát a fegyver rúgá
sával szemben is, mint nyugodt lelkiállapotban. 
A vad megpillantása higgadt, rutinirozott vadá
szoknál nőm okoz izgatottságot, de figyelmüket 
mindenesetre erősen leköti, már pedig az orvosilag 
számtalan esetben bebizonyított dolog, hogy aki 
figyelmét valamely tárgyra erősen koncentrálja, az 
a fájdalmakat sokkal kevésbbé érzi. Vadászláz és 
lövésilámpaláz közt különbséget kell tenni, mert 
hiszen e kettő korántsem fedi egymást. A lövésiláz 
ugyanis csak a vad megpillantásakor lép fel s a 
fegyver eldördülése után rögtön meg is szűnik, 
mig a vadászláz órákig, napokig, sőt hetekig tartó 
izgatott lelkiállapot, amelyet mi vérbeli vadászok 
mindnyájan igen jól ismerünk.)

A visszlökés, illetve az azzal kapcsolatos je
lenségek mérésére különféle metódusok szolgálnak, 
melyek rugók összenyomásából, a fegyver vissza- 
siklásából stb. vannak következtetést a vizsgált 
jelenségekre vonatkozólag. Ezek azonban egyrészt 
nem nyújtanak felvilágosítást a vizsgálat tárgyává 
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teendő összes jelenségekre nézve, másrészt meg 
nem adnak kielégítő pontos eredményeket?. Ilyen 
pl. „Sébert-féle velociméter, amelynél a golyós
fegyver csöve szalad hátra s amelyet később 
„Journée“ tökéletesített. Ezek azonban felette költ
séges, nehézkes és időrabló (óránkint egy lövés) 
metódusok. Journée-nak van egy egyszerűbb el
járása is: ugyanis a puskát két végénél zsinórra 
függeszti fél s egy, a fegyverre szerelt és iróké- 
szülékkel egybekötött hangvilla segítségével a fegy
ver hátralengéséből kapja meg a kivánt eredményt. 
A Neumannswaldei lőklsérleti állomás meg pl. 
csak azt az időt méri, ami alatt a fegyver bizo
nyos utat (pl. 10 cm.) tesz meg visszlökése közben 
hátrafelé.

4.6. A vibráció.

A lőfegyver elsütésének pillanatától kezdve 
(tehát mielőtt még a lövedék elhagyta volna a 
csövet) már nem mozdulatlan. A. fegyvernek egyik 
legkézenfekvő lövésközbeni mozgása a visszlökés. 
Ez azonban — azalatt a rövid idő alatt, amialatt 
a lövedék a csövön keresztül halad — még csak 
néhány mm.-t tesz ki, s igy a fegyver rúgása — mint 
már említettük — csak akkor válik érezhetővé, 
amikor a lövedék a csövet már regen elhagyta. A 
lövés kifejlődésének tartama alatt (vagyis azon idő 
alatt, mely a lőpor felrobbanásától a Jövedéknek 
a csőből való kirepülése pillanatáig tart), a visszlö- 
késhez különféle egyéb mozgások is csatlakoznak 
és pedig a závárzat- és csőanyagnak tágulása, illetve 

dí'sr. ;i závárzat és az agy azat külön
böző irányú rezgései, lengései, amelyeket közös 
névvel vibráció kifejezéssel foglalunk egybe, s 
arpelyelt'T* lOT^z.(:előtt azáltal válnak érzékelhe
tővé, hogy a találat helye többé-kevésbbé más- 
helyütt^gz, m.i.ut ahol a ravasz meghúzása pilla
natában való csőhelyzet tekintetbevételével lennie 
kellene. E jelenség oka abban rejlik, hogy a csö- 
Téngely a golyó kilépésének pillanatában a lövés 
előtti csőtengely helyzettel bizonyos szöget képez, 
amely szöget a yibukö-h? „szögének. nevezünk. A 
vibráció szöge teh át kisebb- n ágy óbb irányválto- 
^L^teddúányez ó^.periig.nocsak magassági, hanem 
oldalirányban is.

Kam r a• závárzattá 1 ellátott, egycsövű golyós 
fegyypreknek (pl. Mauser) csöve nemcsak hossz
tengelyének irányában van lengéseknek alávetve, 
haneíú Encsii torkolati vége kisebb-nagyobb elhajt 

lásoknak, görbüléseknek is ki van lövés közben 
téve, úgyhogy a cső lövésközbeni mozgását egy 
olyan pálca mozgásához hasonlíthatjuk, melynek 
egyik végét valahova odarögzitjük, másik végét 
pedig lengésbe hozzuk.

A lengések s e réven a találati pont helyzete 
is erősen változnak aszerint, hogy a cső lövés 
közben rögzítve „van-e vagy sem s ha igen, mely 
pontján van rögzítve, illetve feltámasztva, továbbá 
puha, vagy kemény tárgyra van-e támasztva, vala
mint meg van-e terhelve a fegyver (pl. cél távcső- 
vei), avagy nem és igy tovább. Ezért helytelen 
tehát a satuszerü lövőgépből vr.ló belövés, — melyet 
éppen ezért ma már úgyszólván minden belövőál
lomáson ki is küszöböltek — s ezért nem lehet 
főleg a golyósfegyverek belövésénél eléggé hang
súlyozni azt, hogy a fegyver tusát lehetőleg a váll
hoz, de legalább is puha, rugalmas közeghez tá
masszuk s a csövet pontosan azon a helyen fogjuk 
meg, illetve támasszuk fel (természetesen lágy 
anyagra pl. vánkosra, vagy többszörösen összehaj
tott ruhadarabra téve), ahol szabadkézből való 
lövéskor a fegyvert fogni szoktuk. így pl. ’ minél 
keményebb tárgyra —pl. tuskó — helyezzük lövéskor 
a csövet, minél erősebben szorítjuk hozzá .ég minél 
közelebb van a feltámasztás helye a csőtorkolathoz, 
annál inag^jj^j^. lövést fogunk kapni. Ha pedig 
egy fa derekához támasztja valaki a fegyvert 
— amit erdei vadászatoknál gyakran láthatunk — 
akkor oldalirányban fog a lövés eltérni (és pedig 
ha a cső jobb oldalát támasztjuk hozzá, akkor 
balra fog eltérni, ellenkező esetben forditva) s 
annál nagyobb lesz az eltérés, minél közelebb van 
a támasztás helye a csőtorkolathoz s minél erőseb
ben szorítjuk a fához. Az ilyen és hasonló okok
ból előálló differenciák korántsem jelentéktelenek 
A fegyver, illetve patron milyensége szerint,.(mert 
hiszen annak is nagy befolyása van a differencia 
nagyságára) igen könnyen állhatnak elő már 100 
lépésről is 5 10 — 15 cm.-es differenciák, ami töké
letesen elég lehet egy Őzbak elhibázására. Hogy a 
puskacső megterhelése micsoda differenciáknak le
het okozója, annak illusztrálására a következő példa 
szolgáljon : egy nagy kaliberű Mauser fegyver —1 mely 
távcső nélkül hajszálpontosan Fleckschussra van 
belőve, — ha egy nehéz célzótávcsövet (pl. 8-szoros 
Oigee Luxor kb. 800 gr. súllyal) teszünk fel rá és 
célgömbön át célozva lövünk, kb. 40—50 cm.-nyi 
magaslöyést is produkál. A távcső súlya által 
okozott magaslövés nagyon természetesen annál 
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jelentékenyebb, minél nehezebb a távcső, minél 
könnyebb a puska és minél erősebb a töltény. Ha 
céliávcsö nem a középvonalban hanem oldalt van 
szerelve, akkor nemcsak magassági, — hanem oldal
irányú eltérést is kapunk és pedig azon oldal felé, 
amely oldalra a távcső szerelve van. (így pl. jobbol
dalra szerelt távcső jobboldali magaslövést produkál.)

A csőnek longitudinális lengéseit erősen be
folyásolja áz ágyazat is. Ez a befolyásolás főleg 
végigagyazott fegyvereknél tapasztalható, melyek

énél kisebb ugyan valamivel a vibráció nagysága, 
de viszont sokkal szabálytalanabb is, ugyanis az 
agyazat fájának száraz, avagy nedves volta, továb
bá az agyazat fáját a csővel összekapcsoló tolóka 
helyzete stb. jelentékeny hatást gyakorolnak a 
vibráció szögére s ezáltal a találati pont helyére 
is. Minél közelebb van pl. a tolóka a csőtorko
lathoz, annál nagyobb hatást gyakorol az a vibrá
cióra. A mondottakból nyilvánvaló* tehát, hogy uj 
ágyazás esetén — különösen ha csőtorkolatig ter
jed az ágyazás — tanácsos a fegyvert újra belőni.

A vibrációs lengéseknek — noha éppen az 
ellenkezőjét gondolnók — annál kisebb lesz a talá
latipont helyzetére gyakorolt hatása, minél gyor
sabban halad végig a lövedék a csövön (a .nagy 
kezdosehésség egyik előnye a sok közül).

A longitudinális lengéseken kivül még egy
hátulról előre irányuló anyagfá^ásj^dii^^n^ is fut 
végig lövés közben a csövön, mely tágulást a nagy 
gáznyomás (modern, burkolatos golyót lövő fegy
vereknél 3000 3500 atmosfera), az óriási hőfok
2500—3300° C és a golyónak a huzagokba való
bepréselődése idéz elő. A csavarhuzagolással ellá
tott csöveknél a fentieken kivül még egy, a hossz
tengely körül való csavarási törekvéssel torziós '—•—C2_—... .......
alakváltozással is kell számolni, melyet a lövedék 
rotációja idéz elő.

A maximális-gáznyomás nagysága és h^J^e^A maximalis-gaznyomas nagysaga es n.gwb 
I valamint a anyaga is jejen-
ffékeny befolyást gyakorolnak a vibráció .. szögére, 

cső és závárzat közti szoros összefüggés ugyanis r- *win,a -i, t uurK .amur ■ ■' ‘
a lövés pillanatában — a lőporgázok nagy nyomása 
következtében — többé-keyésbbé_ mggfeizul. Ez a 
pillanatnyi meglazulás főleg az miáLsmelletti 
csőreinIsz^r alajj , l

i veM<A°rj.el^^<eiyr. Ezeknél ugyanis a kampó 
! kivágásába szolgaló tengelycsapszögnek a csőten

gelyeknél jóval mélyebb helyzete folytán, a ten
gelycsap szög, mint forgópont körül, szükségképen 

. ^egy csőlebillentési törekvésnek kell megnyilvánulni. 

(Hogy ez tényleg igy van arról igen könnyen meg
győződhetünk, ha a megtöltött és bezárt fegyver 
felső részére egy papirszeletet ragasztunk kifeszi- 
tett helyzetben őTyonformán, hogy egyik vége a 
csőre, másik vége pedig a baszkülre legyen ra
gasztva.) Ehhez a lebülentési törekvéshez— hacsak 
egyik vagy másS^s^eF^ütjük el, már pedig 
egyszerre ‘két csövet nem szokás elsütni — egy 
erős pldalfeszjtés.L. törekvés is járul, melynek oka 
abban rejlik, hogy a kampó, illetve a tengelycsap- 
szeg nem a kérdéses csőnek tengelye alatt, hanem 
attól oldalirányban — és pedig a jobb és bal cső 
tengelye között — helyezkedik el s igy a tengely- 
csapszög, mint forgópont körül egy erős oldalfe- 
szitési törekvés nyilvánul meg az elsütött cső ol
dala felé, amely törekvés a jobb cső elsütése ese
tén a jobb cső torkolatát jobbra, a bal cső elsütése 
esetén a bal cső torkolatát balra eltéríteni igyekszik 
s igy azt eredményezi, hogy a két cső találati 
pontja nem fog egybe esni, hanem divergálni fog 
és pedig annál, inkább, minél erősebb töltényt 
használunk. (A rekord-kampókpál — tekintve, hogy 
azok nem középütt, hanem pontosan a kérdéses 
cső tengelye alatt helyezkednek el — ez az oldal- 
feszités minimális.)

A két cső röppályájának divergálásán csakis 
úgy lehet segitení, hogy a csöveket nem parallel 
helyzetben, hanem bizonyos szög alatt forrasztjuk 
egybe. És pedig a golyóscsöveket olyképen, hogy 
meghosszabitott csötengelyeik a torkolat előtt (a 
kaliber és töltésnek megfelelőleg) _3-^10méier- 
nyire keresztezzék egymást. A keresztezések ez 
a mértéke azonban magától értetődoleg csakis egy 
bizonyos patron, azaz töltésiarány használata ese- 
ten lehet megfelelő, mert hiszen a töltésiarány 
változtatása — aszerint, hogy pl. a lőpor adagot 
fokozzuk, vagy csökkentjük — ismét divergálódást, 
illetve konvergálódást idéz elő, amely korántsem 
oly jelentéktelen, mint azt sokan gondolják. A töl
tésiarány j el entékenyebb változtatása esetén ugyanis, 
könnyen állhatnak elő 10—20—3) cm-es oldal
irányú eltérések. Minthogy pedig nemcsak magas
sági, hanem egyúttal oldalirányú eltérésről is van 
szó, éppen azért az irányzók változtatása egyedül 
nem segit, hanem a csövekéi is szót kell venni 
és újra egybeforrasztani.

Serétes csövek a kisebb gáznyomás és a 
seretek szórása következtében kevésbbé érzékenyek 
a töltésiarány változásával szemben Ezeknél a 
csöveket úgy forrasztják egybe, hogy a meghosz- 
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szabbitott csőtengelyek metszési pontja 2—2:5 
méternyire legyen a csötorkolat előtt.

JJMig az oldalirányú eltérítéseket a csövek bi
zonyos szög alatti összeforrasztásával, addig a 
csőlebillentési-feszités, valamint a cső lengése foly
tán elöfilló magassági differenciákat alacsonyabb, 
vagy magasabb irányzókkal^ korrigáljuk, illetve 
küszöböljük ki. Ha a golyó kilépés pillanatában 
a cső éppen felfelé irányul lengése közben, akkor 
bizonyosfoku magaslövést fogunk kapni a nyugalmi 
csőtengely helyzettel szemben s ilyenkor positiv, 
vibrációról beszélünk, (ilyen van pl. a gyalogsági 
Alánnlicher fegyvernek), ha pedig éppen lefelé irá
nyul, akkor mélylövést kapunk, (ilyen van pl. a 
Mannlicher kurtálynak) s ilyenkor negativ vibrá- 
ciorol szolunk.

A cső és závárzat anyagának további moz
gása, illetve tágulása a gyors egymásutánban le
adott lövések következtében való csőfe 1 melegedé^. 
folytán is előállhat. Noha ez a tágulás az egy
csövű fegyvereknél nem játszik oly nagy szerepet, 

mindazonáltal egymásmelletti csövekkel készült 
golyós duplafegyvéreknél jelentékeny differenciá
kat válhatik okozójává. Ugyanis a kit csőnek a 
forrasztás folytán való merev összefüggése a fel
melegedett csőnek egyenletes tágulását lehetetlen
né teszi s ez főleg akkor nyilvánul meg nagy 
mértékben, ha csak ez az egyik csövet vesszük 
igénybe, s igy az kitüzesedik,. mialatt az igénybe 
nem vett cső hidegen marad.

Az elmondottakból nyilvánvaló tehát, hogy 
a lövés precizitása szempontjából nem a vibráció 
absolut .nagygAfi^ (mert ezen irányzékváltoztatás- 
sal, illetve a csövek szögalatti forrasztásával segi- 
teni lehet), hanem elsősorban lövósről-lövésre való 
szabályossáejak^endsze^sségeaíbn to^sj Sz ab ály - 

Talanvwraci^u puskávalna vibrációj a absol ut 
értelemben véve kisebb is — pontos eredményeket 
nem fogunk tudni elérni, viszont szabályos vibrá- 
cióju puskával — nagy vibrációja dacára is, — 
elsőrendű eredményeket produkálhatunk, ha a kellő 
korrigálást előzőleg elvégeztük.

E csoporthoz a következő jelenségeket sorol
juk :

1. A Föld vonzóereje,
2. a levegő ellenállása,
3. a csőtengely helyzete,

a rotáció,
5. röpsebesség (röpidö) és mérése,
6. a razancia.

1. A Föld vonzóereje.

A nehézségierő, vagy másnéven a Föld vonzó
ereje arra kényszerít minden alá nem támasztott, 
illetve fel nem függesztett tárgyat, hogy a Föld 
középpontja felé essék és pedig egyenletesen na
gyobbodó sebességgel. Ezen erő hatása alatt az'eső 
testek az első másodperc alatt 9'808 méter sebes
séget érnek el s minden további másodperc alatt 
ismét 9'808 méterrel lesz nagyobb a sebességük. 
Ez az erő (nehézségi gyorsulás), melyet „gu-vel 
jelölünk, egyenlő 9'808 m.-rel.

A lövedék* a Föld vonzóereje következtében 
természetesen repülése közben is állandóan sülyed, 
azaz esik lefelé. Az eső lövedék által lefelé meg
tett utat kiszámíthatjuk az alábbi képletből | * X f2 

ahol „gu = 9'808 méter, a „t“ pedig a másod
percekben kifejezett esési idő, azaz röpidő. Tehát 
bizonyos adott idő alatt | X t2 utdarabbal fogjuk 
mélyebben megtalálni a lövedéket, mint ahol lennie 
kellene, ha az egyenes vonalú pályát Írna le.

Azt az utat, melyet a lövedék a csőtorkolat
tól a célig, illetve a földbe való bevágódásig meg
tesz, röppályának nevezzük. Ha a lövedék a külön
féle befolyásoknak nem volna alávetve, akkor az 
egyenesvonalu, egyenletes sebességű mozgást vé
gezne, vagyis a csötorkolatnál elért sebességgel re
pülne egy, a csőtengely irányának megfelelő, egye
nes vonalban az idők végtelenségéig. A különböző 
befolyások azonban melyek közül legfontosabb 
a Föld vonzóereje és a légellenálás — arra kény
szerítik a lövedéket, hogy ne egyenesvonalu, ha
nem görbe pályát Írjon le és pedig csökkenő sebes
séggel. Ha a lövedék légüres térben mozogna, ak
kor, a röppálya egy szabályos parabola volna, 
amelyet egyenletes sebességgel repülne be, mint
hogy azonban a valóságban a légellenállás is nagy 
hatást gyakorol rá, éppen azért nem tiszta para
bola, ha nem egy jóval erősebb hajlású görbevo
nal lesz s azt is nem egyenletes, hanem csökkenő 
sebességgel repüli végig.
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2. A levegő ellenállása.
Légellenállás hatása elsősorban is a Jövedék 

sebességének, erejének fokozatos csökkentésében 
nyilvánul meg s igy ha csupán a légellenállás 
gyakorolna hatást a lövedékre, a Föld vonzóereje 
azonban nem, akkor a lövedék egy, a csőtengely 
irányának megfelelő egyenesvonalu pályán repülne 
mindaddig, mig sebessége O-ra csökkenne, igy azon
ban görbe lesz a pálya. Levegő ellenállása függ
A) a levegő minőségétől, természetétől, B) a löve
dék sebességétől, C) a lövedék nemétől.

A) A levegő minőségének hatása.
Minél sűrűbb, azaz súlyosabb a levegő, annál 

nagyobb az ellenállása. A levegő súlya tudvalévő
lég elsősorban a hőfoktól függ. így 1 m3 teljesen 
száraz 0° C. fokú levegő súlya 760 mm. nyomás 
mellett 1’293 kg., 30° C-nál 1140 kg., viszont 
—20° C-nál 1390 kg., tehát átlagosan 1’2 kg.-nak 
vehetjük 1 m3 súlyát. A légellenállás nagyságára 
— igaz, hogy csekélyebb mértékben — de befo
lyással van a barometerállás és a levegő nedves
ségtartalma is. Ezek a befolyások azonban a 
vadászati távolságoknál modern fegyverek haszná
latánál nem nagy szerepet játszanak, noha a télen 
és nyáron való lövések közti differencia határo
zottan megállapítható. Minél melegebb, azaz köuy- 
nyebb a levegő, annál kisebb lesz a légellenállás, 
s igy a lövedék annál kevesebbet vészit sebessé
géből, aminek következtében hosszabb röppályát ir 
le, vagyis magaslövést produkál és egyúttal annál 
nagyobb átütőerőt is képvisel, miként az pl. a 
serétes fegyverek téli és nyári átütőképpességéből 
könnyen megállapítható. (Megjegyzendő nyáron a 
serétlövésnek nemcsak átütőereje, hanem terítése is 
jobb valamivel.)

B) A lövedék röpsebességének hatása.
Minél nagyobb a lövedék kezdősebessége, an

nál nagyobb lesz a levegő ellenállása s igy annál 
jelentékenyebb lesz a lövedék sebességvesztesége 
is. Minél nagyobb a kezdősebesség, annál nagyobb 
lesz a^ lövedék vesztesé^sebessége, e kettő azon
ban nem áll egyenes arányban, mert ajsebesság- 
vesztesség percentualiter is nagyobb lesz. így pl. 

/ egy 730 msec. kezdősebességü golyó 100 m.-nél 
85 msec , tehát JJ’6%, mig egy 370 msec, vagyis 
feleakkora kezdősebességü golyó ugyanazon körül
mények között csak 20 msec., tehát 5’4^/0 veszte
séget szenved. Minthogy a sebesség a röppálya 

elején a legnagyobb, éppen azért a sebesség vesz
teség is eleinte lesz a legnagyobb, majd rohamo
san csökkenik.

Távolság 
in-ben

■> ——
Vo=730 msec. golyónak: 

msec -bán kifejezett
sebessége sebesség vesztesege

ö 730
‘20 710 20
40 692 18
60 675 17
80 660 15

100 645 15
1-20 631 14
140 617 14
160 604 13
180 591 13
200 579 12

Távolság 
m-beii

Vo=580 msec. golyónak : 
msec.-bán kifejezett

sebessége sebességveszteség

0 580
20 568 12
40 559 11
60 549 10
80 539 10

100 530 9
120 521 9
140 513 •8
160 505 8
180 497 8
200 490 7

Távolság 
m-ben

Vo=400 msec serétiövésnek 
msec-ben kifejezett

sebessége sebesség vesztesége

0 400 —
10 330 70
20 280 50
30 235 45
40 200 1 35
50 170 .30

Távolság 
m-ben

Vo=315 msec. sferétlövésnek 
msec-ban kifejezett

sebessége se bessegvesztesége

0 315
10 27o 45
20 235 35
30 205 30
40 180 25
50 160 20
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C) A lövedék nemének hatása.
(Keresztmetszet-terhelés és lövedék-forma.)
Minél nagyobb , a lövedék _sulva -és minél 

kisebb felülettel hajad e|ör.<:., annál könnyebben 
tudja a levegő ellenállását legyőzni s igy annál 
inkább megtartja sebességét. Minthogy a henger
alakú golyók sokkal inkább megfelelnek e Jcét fel
tételnek, mint a gömbalakuak, éppen azért ma már 
kizárólag az előbbieket használjuk. A golyó súlya 
és a keresztmetszetének felülete közt levő viszonyt 
keresztmetszet-terhelésnek nevezzük. Azonos ke
resztmetszetfelület mellett minél hosszabb, azaz 
súlyosabb a golyó, annál nagyobb lesz annak 
keresztmetszetterhelése s igy annál könnyebben 
tudja az a levegő ellenállását legyőzni.

A keresztmetszetterhelést kapjuk, ha kiszá
mítjuk, hogy a keresztmetszet felületének 1—1 
mm2-jére hány gramm esik a golyó összsúlyából, 
így a golyó keresztmetszete kör lévén, felülete = 
r2X3T4 s igy a keresztmetszet-terhelés = . aholr2X 3 14 
a „pu — a golyósuly, az „ru — a kaliber sugara, 
(Pl. a 30 mm. hosszú.. 15 gr. súlyú, 8 mm.-es 
golyónak 50 mm2, keresztmetszet
terhelése = 03 gr., mig egy 22 mm. hosszú, 
10 gr. súlyú, 8 mm.-es golyónak keresztmet
szet terhelése = 0’2 gr. ; viszont ugyanazon 
súlyú (10 gr.) golyó, ha 61/2 mm.-es golyó alakjá
ban készül, akkor 0*3 gr keresztmetszet-terheléssel 
rendelkezik.)

Minél nagyobb a keresztmetszet-terhelés, an
nál kisebb hatást gyakorol a levegő ellenállása, 
vagyis annál kisebb sebesség-veszteséget szenved a 
lövedék. így pl. ugyanazon torkolati« sebesség — 
640 msec. — mellett egy 8 mm.-es kaliberű, 22 mm. 
hosszú, 0 2 gr. keresztmetszet-terheléssel rendelkező* 
golyó 100 m-nél már 110 msec-ot, mig egy ugyan
azon kaliberű és alakú, de 30 hosszú és 0 3 gr. 
keresztmetszet-terhelésű golyó még csak 80 msec-ot 
vészit sebességéből. A nagy keresztmetszet-terhe
lésnek ezen előnye azonban főleg a nagy lőtávol- 
ságoknál domborodik ki erősen.

A légellenállás természetesen a serétlövésre 
is hasonló hatással van. Minél nagyobb a serét, 
annál nagyobb annak a keresztmetszet terhelése* s 
igy az annál kisebb sebesség-veszteséget szenved.

A 16-os kaliberű patronban foglalt serétadag 
(30 gr.), ha 4 mm.-es serétből áll, akkor 967 mm2, 
ha 3 mm.-es akkor 1314 mm2, ha 2 mm-es akkor 
2041 mm2, végül ha 1^4 mm.-esből, akkor 3122 

mm2 összfelülettel halad előre. Az H/4 mm.-es serét 
tehát 3V2’szer akkora felülettel halad, mint a 4 
mm.-es, már pedig az kétségtelen, hogy nagyobb 
felülettel szemben a levegő is nagyobb ellenállást 
fejt ki, vagyis jobban csökkenti a serétek sebessé
gét, erejét, aminek következtében kevésbbé tudják 
azok eredeti irányukat megtartani s igy jobban 
divergálnak minden irányban, vagyis a lövésnek 
nemcsak átütőereje gyöngül, hanem percentualiter 
véve a lőkép is kevésbbé sürü lesz. így pl. az a 
puska, amely 31/2 mm.-es seréttel 80% találati 
percentet produkál, 21/2 mm.-es seréttel csak 70%-ot 
fog produkálni.

A serétszeni Röpsebesség msec-ban

átmérője súlya 0 m 25 ni 1 50 m-nél

4 5 mm. 0*52 gr. 350 ; 256 205 ”
35 „ 027 „ 350 237 173
25 „ 009 „ 350 206 135

A lövedék annál könnyebben tudja a légellen
állást legyőzni, minél karcsúbb, hegyesebb a csúcsa 
és minél simább a felülete. A bordázás nélküli, 
sima felületnek azonban korántsincs oly nagy fon- 
tossá^^m^t a ^lyóUgyanolyan kezdő- 
sebesség* — 60Ó msec. — golyóhosszuság, súly, 
keresztmetszet-terhelés mellett az ogivális csúcsú 
.golyó 200 m.-nél még csak 150 nj$ec.-ot, mig egy 
teljesen letompitott, lelapitott csúcsú golyó éppen 
kétszer annyit, vagyis 300 msec-t vészit sebessé
géből.

A serétlövésnél is a deformált serétek szen
vedik á^nagyobb sebesség-veszteséget, melyek igy 
megkésve érnek a célba s ezáltal a serétrajnak 
hosszanti, azaz mélységi megnyúlását eredménye
zik. Ezek a serétszemek rendesen a lőkép szélein 
helyezkednek el, aminek oka abban rejlik, hogy 
nagyobb sebesség-veszteséget szenvedvén, kisebb 
erővel rendelkeznek s igy nem képesek eredeti 
irányukat eléggé megtartani, hanem a lőkép köze
pétől sugaras irányban divergálnak. Minél zártabb 
tömegben repül a serétraj előre, annál jobban tudja 
az a légellenállást legyőzni s igy jobban megtart
ván sebességét, nagyobb erővel érkezik a célba, 
amiből nyilvánvaló, hogy a choke-furat — mint
hogy jobban összetartja a seréttömeget — nagyobb 
sebességet és igy nagyobb átütőerőt . is produkál.

3. Csőtengely-helyzet.
Tudjuk, liogy .a lövedék repülés közben a 

Föld vonzóerejének hatására állandóan sülyed s
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igy ha valamely tárgyat el akarunk találni, akkor 
bizonyosfoku .^melkedést kell adni a csőnek (és 
pedig annál nagyobbat, minél messzebb van a cél- 

^tengely és a célzóvonal 
bizonyo^sz^et^r A röppálya alakját ennek

'"a^szögnet nagysaga hajár^zná^meg, ha ez a szög 
a golyókilépés pillanatában is ugyanakkora volna. 
De ez nem igy van, mert hiszen tudjuk, hogy a 
cső helyzete azon idő alatt, mig a golyó a csövön 
végighalad, kisebb-nagyobb helyzetváltozást szen
ved és pedig a vibráció következtében. (A vibráció 
nagysága különböző metódusok segítségével elég 
pontosan megállapítható.)

A lövedék kilépési irányát az is megváltoz
tatja, ha a csövet változatlan célzóvonal mellett 
jobbra vagy balra fordítjuk, vagyis ha a nézőké 
felső széle nem áll vízszintes helyzetben. Ilyenkor 
a lövés az elforditás irányá* an tér el és azonkívül 
mély lesz (tehát pl. ha balra lejt az irányzók vo
nala, akkor balra eltérő mélylövést kapunk), ez 
azonban a vadászatokon szereplő rövid távolságok
nál csak akkor okoz észrevehető eltéréseket, ha az 
elforditás igen nagy szög (25--30P)_alatt történik.

4- 4. Rotáció.

A hengeralaku golyóknak megvan ugyan a 
kis keresztmetszet és a nagy súly nyújtotta elő
nyük, de viszont van hátrányuk is és pedig az, 
hogy repülés közben a levegő ellenállása könnyen 
felbuktatja azokat, ami szabálytalan röppályát, 
nagy szórást, nagy sebesség- és erőveszteséget 
jelent. Ezen kétféle módon lehet segíteni. És pedig 
vagy úgy, hogyha golyó súlypontját a golyó ele
jébe, csúcsába helyezzük át, vagy ami sokkal tökélete
sebb megoldás, hossztengelye körüli forgásra kény
szerítjük a golyót, vagyis rotációt adunk neki.

,A rotációt a csavarhuzagolás által, érjük el. 
A huzagok kanyarulatát csavarzatnak, drall-nak 
nevezzük. Ugyanazon golyósebesség esetén, minél 
erősebb a drall, annál nagyobb lesz a golyó másod- 
percenkinti fordulÉitszáma és a golyófelület forgási 
sebessége. Ugyanazon drallhosszuság esetén pedig 
minél nagyobb a golyó kezdősebessége, annál na
gyobb lesz a fordulatszám és a forgási-sebesség. 
Mig a régebbi, nagy kaliberű (10—11 mm.) ala
csony kezdősebességü (4—500 msec-), rövid (2—3 
kaliberhossznyi) ólomgolyó drallhossza 5—600 mm., 
másodpercenkinti fordulatszáma 7 — 800, forgási se: 
bessége pedig 25—30 msec. volt, addig a mai 

modern, kiskaliberű (6—8 mm), nagy kezdösebes- 
ségü (740— 800 msec.), hosszú (4—5 kaliberhossznyi) 
burkolatosgolyó drallhossza 200— 250 mm., fordu
latszáma 3500 - 4000, felületének forgási sebessége 

Hpemgr70- StTTmsecT***
Minél hosszabb a golyó, annál inkább fenye

get az átbuktatás veszedelme, tehát annál gyor
sabb ftfrgásba kell azt hozni, vagyis annál erősebb 
drall-t kell alkalmani. Erős drall esetén azonban 

\ — ha nem elég kemény a golyó vezető felülete — 
könnyen átugorja a lövedék a huzagokat, aminek 
eredménye kevésbbé razáns pálya, nagy szórás, 
gyenge átütőerő lesz, sőt többnyire nem is a csú
csával, hanem keresztben, azaz oldalt fog a golyó 
becsapódni. Ezért tehát erős drall-hoz kemény 
golyó, illetve kemény vezetöfelület szükséges A

J.ghet^j^yj^ó — többnyire ezt alkalmazzák — 
és lehet progressiv, mely utóbbinál a csavarodás 
mértéke h áíulr ól el őr e-felé mindig erősebb és erő
sebb lesz. (Ilyen van pl. az olasz hadsereg 91-es 
mintájú 6V2 mm.-es Mannlicher-Carcano fegyveré
nek.) A csavarodás mértékét azonban nem szabad
tulságba vinni, mert hiszen minél erősebb a drall, 
annál nagyobb a súrlódás s igy az erőfelhasználás 
is. Szóval a drallnak a golyó kaliberéhez, hosszú
ságához és vezetőfelületének keménységéhez kell 
alkalmazkodni. Erős drallal ellátott puskacsöbőf 
rövid golyót is lehet kielégítő prec’zitással lőni az 
esetben, ha a golyó vezetöfelületének kemény
sége megfelelő (noha előnyösebb hozzá a gyenge 
drall), ezzel szemben gyenge drallal ellátott pus
kából sohasem lehet hosszú golyót kielégítő pon- 
IWsággal Iőnif ugyanis csekély lesz a golyó for
dulatszáma s igy nem tudja repülés közben irá
nyát oly pontosan megtartani.

A légellenállás és rotáció következtében a 
golyó "eleje repülés közben egy k^jgÍzületei ir le, 
mely annál kisebb lesz, minél erősebb a csavaro
dás mértéke. A.<.uxU4ßi0 a fegyverek legnagyobb 
részénél b&lró 1-jQbbnk történik, vannak azonban 
oly fegyverek is, ahol fordítva van (ilyen pl. a 
francia hadsereg 86/93-as mintájú Lebel-fegyvere).

A rotáció következtében a golyó eltér kissé 
az eredeti löiránytól és pedig mindig a rotáció 
irányában, tehát rendesen jobbra. Ez az u. n. derb 
váeió. mely azonban nem áll egyenes arányban a 
távolsággal, hanem annál jóval rohamosabban nő. 
Mig az ágyuknál ez jelentős differenciákat okoz 
(pl. a 12 cm.-es tábori tarack-nál 1 km.-nél 6 m., 
2 km.-neT 30 m., 3 km.-nél 120 m.), addig golyós 

OOOOO — 70 — OOOOO

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



FEGYVER- ÉS LÖTECHNIKAI TANÁCSADÓ

fegyvereknél csak igen nagy távolságoknál játszik 
szerepet, a .vadászatokon előforduló rövid distan
ciákon azonban alig néhány cm. eltérést okoz, ami 
az irányzók segítségével könnyen korrigálható.

A légellenállás a golyó rotációjára, azaz for- 
gásiseíoességére nagyon csekély befolyást gyakorol 
úgy annyira, hogy a, 7füg^ő l^sen fgljfe^ ^^(gvó 
még Földre való visszaérkezésekor is rotációban 
van és pedig oly erős rotációban, hogy az a golyó 
átbukását még akkor is megtudja akadályozni, ha 
azt fenekével felfelé lőttük ki és ennek következ- *•****'tóben súlypontjával felfelé esik a golyó vissza.

-j. 5. Röpsebesség. *

A lövedék torkolati sebességének = Vo. (velo
citas = sebesség) direkt mérése sok vesződséget 
igényel és a nagyon komplikált mérőkészülékek 
dacára sem ad pontos eredményt, ezzel szemben a 
röppálya valamely pontján egyszerű eszközökkel 
és kielégítő pontossággal tudjuk a lövedék röpse- 
bességét megállapítani.

A röpsebességet azon utdarabból mérjük, azaz 
számítjuk ki, melyet a lövedék egy másodperc 
alatt megtenne, ha egyenletes sebességgel repülne. 
A sebességet tehát a kontinensen msec.-ban — 
Anglia és Amerikában lábsecundumokban — mérik. 
Mivel a légellenállás következtében a sebesség 
állandóan csökkenik, éppen azért szükséges a röp
pályának azt a pontját is megjelölni, amelyre ezen 
sebességmegállapitás vonatkozik. így pl. V5, V12.5, 
V25, Vjoo és V200 jelzi a sebességet a csőtorkolat előtt 
5, 12 5, 25, 100 és 200 m-rel (Angliában és Ame
rikában nem méter, Jianem yard). Serétes fegyve
rek és pisztolyoknál a sebesség rendszerint_ 5j y agy 
12 5 méter, a golyós fegyvereknél 25 m.-re vonat- 
kozik es ezt nevezzük kezdosebessegnek, dacara 
annak, hogy* szigorúan véve kezdősebesség alatt a 
torkolatisebességet kellene érteni. A torkolatise
besség tudvalévőleg nem más, mint az a sebesség, 
mellyel a lövedék a csőből való kilépés pillanatá
ban rendelkezik. (Anglia és Amerikában a golyós 
fegyvereknél a sebességi adatok rendszerint 0, 100 
és 200 yardra vonatkoznak.)

A sebesség mérése majdnem mindenütt az u. n. 
„Le Boulengéu-fóle chonograph által történik, melyet 
egy belga ezredes, Le Boulengó talált fel 1863-ban. 
A készülék sematikusan véve 2 áramkörből áll. 
Az első áramkörbe — melynek drótja a csőtorko
lat előtt van kifeszitve —- egy elektromágnes van 

iktatva, amely egy fémrudat tart felfüggesztve. A 
golyó a csötorkolat előtt végigvonuló drótot kilé
pése pillanatában természetesen elszakítja, ami ál
tal az első áramkör megszakad, az elektromágnes 
vonzóhatása megszűnik, elereszti az említett fém
rudat és az lefelé kezd esni. Közben a golyó fel- 
ütődik egy, a második áramkörbe iktatott és több
nyire 50 m.-nyire levő vasból készült céltáblára, 
ezáltal megszakad a céltáblával összefüggésben 
levő második áramkör, amikor is egy, a második 
áramkörrel összefüggésben levő kés egy jelet vág 
az esés közben levő fémrudra s igy jelöli meg a 
rúd által esés közben megtett utat, amelyből a rúd 
esési ideje, ebből pedig az állapítható meg, hogy 
ezen 50 m.-nyi utat a golyó mennyi idő alatt 
tette meg. Az igy kapott eredmény azonban nem 
jelzi pontosan, a golyónak az illető helyen való 
sebességét, hiszen a sebesség állandóan csökkenik 
s igy a lövedék sebessége a csőtorkolatnál feltét
lenül nagyobb, 50 m.-nél pedig kisebb, mint ame
lyet a mérés eredménye mutat, éppen azért a ka
pott eredmény annak a sebességnek felel meg, 
mellyel a lövedék az 50 m-es utdarab felénél, 
vagyis 25 m.-nél rendelkezik s éppen azért az igy 
kapott eredmény nem is V50, hanem V25 nek jelez
zük. (Vannak oly készülékek is melyek egész rövid 
utdarabokon is (pl. 10 cm.) lehetővé teszik a se
besség mérését. Ilyen pl. a „RadakovicMéle ké
szülék.) Megjegyzendő azonban, hogy a kapott 
eredmények — mint a ballisztikai méréseknél álta
lában — nem pontos számszerű adatoknak, mint 
inkább arány számoknak tekintendők.

A V25 és a Vo között a lövedék milyenségé
nek, röpsebességének stb. megfelelőleg 4 — 7% 
differencia szokott lenni, a differencia azonban nem 
áll egyenes arányban a röpsebességgel, hanem an
nál rohamosabban nő. 20- 30 mm. golyóhosszuság 
esetén nagyjából a következő arány van a kezdő
sebesség (V25) és a torkolatisebesség (Vo) közt:

V25 Vo
400 msec. 415 msec.
450 „ 467 „
50) „ 519 „
550 „ 571 „
600 „ 624 „
650 „ 677 „
700 „ 731 „
750 „ 785 „
800 „ 840 „
850 „ 900 ,
900 „ 965 „
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A serétlövésnél nemcsak az okoz oagy^ Émmmm 
renciákat, vájjon Vo, V5, V12.5 stb.-röl van-e szó, 
hanem hogy apró, vagy öregebb seréttel lövünk-e. 
Mert igaz ugyan, hogy *V^-nef a 3’/2 és a 2^2 
mm.-es serét röpsebessége közt még alig van 1—1 *5o/o 
differencia s igy az egyenlőnek tekinthető, de 
V12.5“-nél már bezzeg cca 10%-os eltérés konsta

tálható.

Ugyanazon körülmények közt való mérések 
eredményei között, gondos mérések esetén, az át
lagtól 6—8 msec.-nál nagyobb eltérés nem igen 
szokott előfordulni.

Serétnagyság: 31/2 mm- 21/2 mm.

Vo - 
v5 = 
v12.5 =

390 msec.
350 „
315 „

390 msec.
340 „
285 „

A légellenállás különösen a serétlövésre van 
nagy hatással ugyanannyira, hogy a serétrajt al- 
kotó "egyes serétszemek nem azonos, hanem külön
böző sebességveszteséget szenvednek s igy a serétraj 
mélységi irányban, vagyis a lőirányban is megnyúlik, 
így pí- amikor az első serétszemek a 35 m-re ki
tett céltáblára bevágódnak, ugyanakkor az utolsó
szemek mégcsak 25—30 m-nyi utat tettek meg, s 
így az első és az utolsó serétek között cca 50—80 
msec. sebességdifferencia lévén az első serétek kb. 
0-140, az utolsók pedig 0180 másodperc alatt 
vágódnak be. A vizsgálatok azt mutatták, hogy 
ezek a megkésett serétszemek az erősen deformált 
serétek sorából kerülnek ki és ezek főleg a lőkép 
szélein helyezkednek el, vagyis ezek rontják a lő- 
képet. A serétraj legnagyobb röpsebességü, tehát 
leghatásosabb része (a lövés tulajdonképpeni mag
ja“mely a serét,adagnak k^ egy harmadé szét 
teszi ki) az első serétekkel majdnem egyidejűleg 
(cca. 10 msec. késéssel) érkezik a célba,, amiből, 
megtanulhatjuk egyrészt azt, hogy a.cpggSgóa&pl?!9 
tárgyat mindig kevesebb serettalálja.? nyut<

csosabb i
1 
feljebb a 
a, lövésrn k megkéávé béé 
mindig e 
lenül elh: bázztfk azt.

lapos volta egyrészt a J^öpsebességtől, másrészt 
azoktól a befolyásoktól függ, amelyek elősegítik, 
a sebesség megtartását, vagyis első sorban melyek 
megkönnyítik a légellenállás legyőzését*, tehát a 
nagy keresztmetszef-ferhelés, a sima lövedéktelület 
es a hegyes csúcs.

Ha valamely röppályát vizsgálat tárgyává 
teszünk, azt találjuk, hogy az annál laposabb lesz, 
minél kevesebb ideje van a nehézségi erőnek, vala
mint a légellenállásnak hatása kifejtésére, vagyis 
minél rövidebb a röpidőx azaz minél nagyobb a 
rögsebes&ég. Nem lehet azonban eléggé hang
súlyozni, hogy a kalibernek a röppálya alakjára 
abszolúte semmi néven nevezendő befolyása nincs. 
Általában az a nézet van elterjedve, hogy a kis
kaliberű golyók laposabb röppályával rendelkez
nek, mint a nagyobb kaliberüek, már pedig ez 
nagy tévedés, mert hiszen azonos kezdősebesség és 
keresztmetszet-terhelés esetén a 12 mm.-es golyó 
is éppen olyan razáns röppályát ir le, mint a 6 
mm.-es. Hogy a valóságban miért van a nagykaii- 
berü golyóknak mégis kevésbbé razáns pályájuk, 
annak oka nem a kaliber nagyságában, hanem a , 

a kisebb keresztmetszet- 
íe fii elés, vagyis" a rövid golyóhosszuságban
rejlik. A vadászatokon szereplő rövid távolságok
nál a keresztmetszet-terhelésnek nagyon csekély 
szerepe van (ez ugyanis tudvalevőleg nagy távol
ságoknál jut érvényre), úgyhogy itt elég a nagy 
kezdősebesség is ahhoz, hogy lapos röppályát ér
jünk el.

A röppálya laposságára azonban más körül
mény is gyakorol hatást, igy pl. hogy vízszintes 
helyzetben, vagy kisebb-nagyobb szögben felfelé, 
illetve lefelé tartva sütjük-e el a csövet. Ez a 
hegynek felfelé, illetve lefelé való lövés problé
mája.

hegynek felfelé es Völgynek lefelé^ 
ß xb drwra .actu inon gelövel^vn^J goeged 

ni ß Yegyük vizsgálat a;U, egy^ bUhnyos -Jöy,e<j^a 
röppályájának . kezd<"> szakaszát é.s pedig mpudjuk 
auMadász^fen . szerepé .Jőtávols.ágot^ az
1 — 300 m.-ig terjedő szabas^ jóikor azt fogjuk^ 
láfenp hogyi^bSto^b lap^abU les^, .mipél, inkább 
közeledik^ awy egyhetik a ineghQ^ahbit^ttiecsőf 
te0^1 qehyr&Bfláy^l, ^e^y^n9
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nehézsógierö irányával), akkor nem iveit, hanem 
egyenesvonalu röppályát kapunk. Ha most a cső
tengelyt kissé a vízszintes felé sülyesztjük, illetve 
emeljük (vagyis ha a csőtengely és a vízszintes 
által bezárt szög 900-nál kisebb), akkor a nehézségi
erő már nem a röppálya vonalában hat, s igy a 
röppályának vizsgálat tárgyává tett szakasza már 
nem lesz többé egyenes, hanem kissé iveit. Minél 
inkább közeledik a csőtengely a vízszintes hely
zethez (vagyis minél kisebb szöget zár be azzal), 
annál nagyobb lesz a röppálya görbülése, mely 
görbülés akkor éri el a maximumot, amikor a cső
tengely éppen vízszintes helyzetben van, vagyis 
amikor legmesszebb van attól, hogy a nehézségierö 
irányával egybeessék.

A nehézségierö hatása tudvalevőleg abban 
nyilvánul meg, hogy a lövedéket sülyedésre kény
szeríti s ezáltal a röppályát meggörbíti. Tehát ha 
valamely tárgyat el akarunk találni, akkor a cső
tengelyt nem a céltárgyra kell irányítani, hanem 
bizonyos.^fgj^jgt^^ell adni neki, mert ha nem 
adunk, akkor a golyó a sülyedés következtében 
nem a céltárgyat fögja találni, hanem alája vágó
dik be.

Az eleváció mértéke többek közt attól is függ, 
hogy a céltárgy a vízszintes síkban van-e, avagy 
alatta, illetve felette — vagyis hogy a céltárgyra 
irányzott csőtengely mennyire közeledik a nehéz
ségierő iránya felé. Ugyanis ha egyenesen felfelé, 
vagy lefelé lövünk — akkor a röppálya egyenes 
volta következtében elevációra egyáltalán nincs 
szükség, de rögtön fellép az eleváció szüksége, 
amint a csőtengely a vízszinteshez közeledik és 
pedig annál nagyobb elevációra lesz szükség, minél 
inkább közeledik hozzá (ugyanis vízszintes csőten
gely mellett tudja a nehézségierö a lövedéket leg
inkább sülyedésre kényszeríteni, vagyis ilyenkor 
jut leginkább kifejezésre annak pályagörbitő hatása), 
igy tehát legnagyobb elevációra akkor lesz szük
ség, amikor a csőtengely éppen vízszintes helyzet
ben van.

A szükséges elevációt a belövéskor adjuk meg 
a csőnek és pedig az irányzók segítségével. A _be- 
löves tudvalevőleg vízszintes síkban levő céltárgyra, 
vagyis oly körülmények közt történik, amikor 
éppen a maximális elevációra van szükség. Mint
hogy pedig az elevációnak ezt a mértékét az irány
zók állandóvá teszi, rögzíti, éppen azért a felfelé, 
illetve lefelé való lövésnél is (amikor pedig a mon
dottak alapján tulajdonkópen kisebb elevációra

volna szükség) akaratunk ellenére ezt a maximális 
elevációt adjuk a csőnek — noha ez esetben ki
sebbre volna szükség — amiből nyilvánvaló, hogy 
a golyó nem a célpontot fogja találni, hanem 
többé-kevésbbé föléje vágódik be, vagyis magas
lövést kapunk. Ez a magaslövés annál jelentéke
nyebb lesz, minél meredekebben lövünk felfelé, 
vagy lefelé, vagyis minél inkább közeledik a cső
tengely a nehézségierö iránya felé. Amiből nyil
vánvaló, hogyha a céltárgy nem a vízszintes sík
ban van, hanem attól felfelé, vagy lefelé, akkor — 
minthogy az irányzók horizontális síkban levő 
céltárgyra van belőve — mindig többé-kevésbbé 
magaslövést kapunk, ergo ha a céltárgyat jó he
lyen akarjuk találni, az esetben alacsonyabban,kell 
célozni.

Az alájatartás mértéke függ attól, milyen 
távolságról, milyen szög alatt és milyen fegyver
rel, illetve milyen kezdösebességü golyóval lövünk. 
Minél nagyobb a távolság, minél nagyobb a szög 
és minél kisebb a golyósebesség annál jobban kell 
alája tartani. A mai nagy kezdösebességü, modern 
golyós fegyvereknél alájatartással csak akkor kell 
számolni, ha a lövés legalábblO—50° alatt és leg
alább 100 m távolságról történik, amikor is cca 
10 cm. magaslövéssel, azaz ennek elkerülése cél
jából 10 cm. alájatartással kell számolni. Egyszó
val tehát akár felfelé, akár lefelé lövünk, mündig 
alája kell tartani. (Az alájatartás mértéke á fbT- 

Teíe^ való lövés esetén nem telje
sen azonos ugyan — mert ha ugyanazon szög 
alatt lefelé lövünk, akkor a röppálya kevésbbé görbe 
lesz s igy a magas lövés nagyobb lóvén, az alája
tartás mértéke is kell, hogy nagyobb legyen, — 
ez a felfelé és lefelé való lövés közti differencia
a vadászias távolságoknál azonban oly csekély, 
hogy bátran figyelmen kívül hagyható.)

Teljesen téves tehát az a sokat vitatott régi 
vadász mondás: „Bergauf halt drauf, — bergunter 
halt drunter !“ Sok papír és nyomdafestéket fogyasz
tottak már e kérdés megvilágítására, magam is 
sok tanulmányt olvastam errevonatkozólag s csodál
kozva tapasztaltam, hogy nem egy külföldi szak
munka még mindig téves magyarázatot ad a hegy
nek fel, illetve lefelé való' lövésre vonatkozólag. 
A magyar szakirodalom is foglalkozott ugyan e 
kérdéssel, azonban a probléma — tudomásom sze
rint —- kellően megvilágítva nem lett. Úgy emlék
szem a „Vadászat és állatvilág“ valamelyik 8 - 9 év 
előtti száma egy cikk keretében foglalkozott a 
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lefelé való lövés problémájával (a felfelé való lövést 
sajnos nem érintette) s nagyon helyesen meg is* 
magyarázta azt, de bezzeg annál kevésbbé sikerült 
a probléma megmagyarázása pl. Schneider Árpádnak, 
aki „Vadászati fegyvertan“-ában egy optikai izü 
magyarázattal huzakodik elő, mely magyarázat 
annyira erőszakolt, és annyira helytnemálló, hogy 
szóról-szóra idézem. 114-ik oldal, 2-ik bekezdés: 
„Miképen magyarázható most meg az alája és 
feléje tartás? Pár évvel ezelőtt ez a német vadász
lapoknak egy nagyon aktuális tárgya volt, melyet 
még optikusok is igyekeztek megvilágítani s az 
igazságtól mégis nagyon messze elmaradtak, pe
dig eléggé egyszerű az egész dolog. — {Valóban 
egyszerű a dolog, éppen azért csodálom, hogy

Hegynek vagy hegyen lefelé lőve a szem és a 
célgömb közötti magassági különbözet jóval na
gyobb, mint vízszintes iránvbani lövésnél.

Első esetben a czélgömb sokkal a szem síkja 
felett, második esetben pedig alatt fekszik. Ahhoz 
tehát, hogy a czélgömb az irányzók kivágásában 
látható legyen, hegynek fölfelé való lövésnél a 
csötorkolatot kissé sülyeszteni, hegynek lefelé lö
vésnél ellenben kissé emelni szükséges, ami Jfedig 
okvetlenül mély, vagy magas lövést okoz. Aki a 
czélpontot nem akarja változtatni, azáltal segithet 
magán, hogy hegyen lefelé lövéshez a rendesnél 
mélyebben, hegynek pedig magasabban veszi a 
czélgömböt. — (!) — Ha ez alkalmatlan volna, 
hegyen lefelé legjobb a lapocka alá, hegynek pedig 
a lapocka fölé czélozni. — (Megadta neki! Akkor 
fogja még csak igazán elhibázni!) — Igen nagy 
magassági különbözet esetén az első esetben úgy 
kell czélozni, mintha magas czomblövést, második 
esetben pedig mint ha a gerincet horzsoló lövést 
akarnánk tenni.“

No ennél nyakatekertebb magyarázattal iga
zán nem állhatott volna elő. Pedig igen jól meg 
lehet ezt magyarázni a nehézsógierő hatásával is, 
éppen azért semmi szükség arra, hogy az optikát 
is előráncigáljuk. Schneider felfogása szerint tehát 
a régi vadász-mondás nem helyes, mert hiszen ő 
úgy magyarázza a dolgot, hogy: — Bergauf halt 
drüber, — bergunter halt drunter! márpedig sem 
ez, sem az nem áll, mert egyedül ez a helyes: 
„Bergauf halt drunter, — bergunter halt noch mehr 
drunter“, vagyis felfelé lövésnél alája kell tartani, 
lefelé lövésnél pedig még inkább alája kell kissé 
tartani!

B) A razancia nagysága.

A razancia nagyságát vadászfegyvereknél álta
lában a 200 m-es röppálya legnagyobb emelkedé
sének mértékével jelzik. (A 100 m.-es röppálya 
emelkedését rendszerint nem mérni, hanem kiszá
mítani szokták, és pedig a 200-as emelkedésből. A 
100 röppályaemelkedés ugyanis a patronok leg
nagyobb részénél a 200-as emelkedésnek cca 1/5 
részét teszi ki, mig a 300-as emelkedés a 200-asnak 
cca 2’7—2'9 szerese.)

Rö
ps
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- 
sé

g (V
25

) 
m

se
c-

ba
n A 200 m.-es röppálya legnagyobb emelkedése 

cm-ben a táv felénél mérve. Golyóhossz:

20-25 mm. 25-30 mm.

400 50 cm. 39 cm.
450 40 T) 32 77
500 32 n 26 77
550 25 T) 21 77
600 20 n 17 77
650 16'5 T) 14 77
700 135 n 115 77
750 115 77 « 10 77
800 10 T) 9 77

850 9 77 8 77

900 8 n 7 n í

A röppálya csúcspontja nem pontosan a röp
pálya közepén, hanem attól kissé távolabb van, 
Így pl. a 200 m-es röppálya csúcspontja 103 m-nél 
van s igy a röppálya leszálló ága nemcsak rövi- 
debb, hanem egyúttal görbébb is, mint a felszálló 
ág. Minél nagyobb a távolság, annál jobban távo
lodik a csúcspont, úgy hogy nagy távolságoknál 
a röppálya 3/s részénél van. (Pl. a 2009 m-es röp- 
páiyánál 1200 m-nél van.) A razanciának nagy 
jelentősége van még a vadászatoknál szereplő rövid 
távolságoknál is azért, mert felmenti a vadászt a 
távbecslés alól, amely távbecslés rendszerint hiba
forrást jelent. Mig a csekély razanciával rendel
kező, régebbi golyósfegyvereknél legalább is minden 
50 m.-nél egy-egy irányzéklapra volt szükség — 
sőt gyakran e távolságon belül is finom, vagy 
durva célgömbvétel általi korrekcióra volt szük
ség — addig a mi razáns fegyverekkel egy irány
zókkal (200-m.-es) lőhetünk 1-200 m-ig, sőt még 
kissé azon túl is, hiszen a legkedvezőtlenebb eset
ben is csak 10 - 15 cm. magaslövéssel kell számolni.

A razancia, azaz a röpjpjlya-emelkedés meg
ái lapitása úgy történik, hogy egymástól meghatá
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rozott távolságban (50—100 —150—200 ni.) vékony 
anyaggal áthúzott céltáblákat állítanak fel pon
tosan egymás mögött s arra lőnek, úgy hogy 
egyugyanazon golyó valamennyi táblán keresztül 
megy. (A táblák természetesen pontosan nivellálva 
vannak.) Megállapíthatjuk azonban szükség esetén 
úgy is, hogy 200 m-es Fleckschuss-irányzék- 
kal — és pedig lehetőleg távcsöves puskával — 50, 
100, 150 m-nyire lövünk, majd lemérjük, hány 
cm-rel vágódott be magasabban a golyó, mint 
ahová céloztunk. E metódus azonban kevésbbé pon
tos eredményeket ad egyrészt a fegyver szórása 
miatt (hiszen mig az előbbi eljárásnál egyugyan
azon lövésből kaptuk meg a kívánt összes emelke
déseket, addig a második metódusnál egy-egy lövés 
csak egy adatot szolgáltat), másrészt meg a célzási 
hibák miatt, amelyekkel különösen akkor kell 
számolni, ha távcső nélküli puskával lövünk. (így 
pl. egy 800 - 850 msec. kezdösebességü golyónak 
röppályáját — amely 150 m.-nél pl. 4—5 cm. 
emelkedést mutat — ezúton nem is lehet pontosan 
megállapítani.)

A serétes fegyvernél a rövid lőtávolság és a 
seréttömeg aránylag nagy felületű megoszlása követ
keztében a razanciának úgyszólván semmi prak
tikus jelentősége nincs. A 35 m-es röppálya leg
nagyobb emelkedése 2 5— 3*5 cm-t tesz ki asze
rint, hogy milyen serétet használunk. (A nagyobb 
keresztmetszet-terheléssel repülő öregebb seretek
nek ugyanis valamivel laposabb röppályájuk van.) 
A 60 m-es röppálya legnagyobb emelkedése 10 — 12 
cm-t tesz ki, tehát hogy 60 m-re Fleckschuss-t 
kapjuk, 35 m-nél cca 10 cm. magaslövéssel kell a 
fegyvernek rendelkezni, vagyis másszóval az a 
puska, mely 35 m-nél 10 cm. magas lövést produ
kál, 60 m-nél éppen Fleckschusst ad. Az a fegyver 
pedig, mely 35 m-nél ad Fleckschusst, az 60 m.-nél 
cca 20 cm. mély-lövést produkál, ami a serétlövés- 
nek nagy szórása következtében még mindig el
hanyagolható. így tehát serétesfegyvereknél a 
távolság következtében való föléje, illetve alája- 
tartásra szükség nincsen.

A röppályaemelkedés megállapítása a golyós 
fegyverekhez hasonlóan történik, de a megállapí
tást lehetőleg valamely nagyon sűrűn hordó pus
kával kell végezni. A kapott eredmény azonban 
felette megbízhatatlan, pontatlan, hiszen az egész
nek eredménye a találati központ helyének meg
állapításától függ, már pedig ott igen könnyen elő
fordulhat néhány cm.-nyi tévedés, ami elég arra, 

hogy a valóságtól teljesen elütő eredményeket 
kapjunk.

- C) A maximális röptávolság.

Ha valamely fegyvernek cca^gü—35°.. ele vá
ciót adunk, akkor maximális röptávolságot érünk 
el, amelynél a Mannlicher golyó pl. 800 m.-es 
emelekedést és cca 3200 m. röptávolságot produkál, 
800 — 85) msec. kezdösebességü golyó maximális 
röptávolsága azonban 5500 m-t is eléri. Ugyanaz 
függélyesen felfele lövő pedig 3500—4000 m. ma
gasságot ér el, ahonnan kb. 60 — 70 másodperc 
alatt — és pedig csúcsával felfelé — érkezik visz- 
sza erős rotációban és még mindig oly erővel, 
hogy majdnem ujjnyi vastag, száraz fenyőfadeszkát 
keresztül üt, vagyis még mindig képes sebet ejteni. 
Ha ellenben fenekével felfelé lőttük ki a golyót, 
akkor az sokkal előbb, alig felényi idő alatt ér
kezik vissza és pedig csúcsával lefelé, de oly erő
vel, hogy kétujjnyi vastag fenyöfadeszkát átüt s 
igy az emberi testen is súlyos sebet tud ejteni, 
amiből az a tanulság, hogy nagy kezdösebességü 
puskával a legnagyobb elövigyázattal kell bánni 
és t^nberlakta környéken még felfelé a levegőbe 
sem tanácsos ok nélkül elsütni.

Ha a fegyvert vállhoz véve, tehát cca 1’5 
m‘ magasságban, vízszintes helyzetben sütjük el, 
akkor a 400 msec-os golyó kb. 220 m-nél, a 800 
msec. kezdösebességü golyó pedig kb. 400 m-nél 
fog a földbe vágódni.

A serétlövés maximális röptávolsága a serét 
nagysága szerint 1—300 méter.

Serét 
átmérő

az első az utolsó

serétszem bevágódása

2 mm. 1 110 m. 200 m.
2’/2 „ 140 „ 230 „
3 „ 170 „ 260 „
3’/2 „ 190 „ 290 „
4 „ 200 „ 300 „
4’/2 „ 210 „ 310 „
7 mm. posta 370 „ 470 „

Függélyesen felfelé lőve a seréttömeg kb. 
120—180 m. magasságot ér el, ahonnan kb. 10 
másodperc alatt érkezik vissza, azonban sokkal 
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FEGYVER- ÉS LÖTECHNIKAI TANÁCSADÓ

csekélyebb sebességgel, sem hogy sebet ejteni 
tudna. A vízszintes csőtengely mellett, vállmagas
ságban elsütött fegyver lövése 31/2 mm-es seréttel 
60—150 m-nél fog a földbe vágódni, amikor is a 
lőkép legsűrűbb része ÍOO—110 m-nél lesz.

(A ballisztika III. része a szórás és lövedék 
hatással foglalkozik, melynek kifejtése azonban a 
„Fegyver- és lötechnikai tanácsadó“ leendő máso
dik füzetében következik.) .

T öltény-táblázatok.
31/2 mm.-es seréttel töltött, 12-es kaliberű, különféle kész patronok összehasonlító táblázata* a neumanns- 

waldei lökisérleti állomás mérései — á 5 lövés — alapján

(A gáznyomás az alapulvett, füstös porral töltött — 1. szám alatti — patron egységeiben van mérve. A 
puskára nézve veszélyes gáznyomás kezdöhatása 2*5.)

•

■ 31/2 mm.-es 
serétből v125

ó CD GQ 
a

gáz
nyomás terítés

m
ax

im
ál
is

át
la

go
s

se
ré

t d
rb

ta
lá
la
ti %

gr- drb.

1 Az alapul felvett patron 5-8 gr. füstös por 35 148 296 1-2 107 72
2 : Troisdorfi Tiger 22 n Troisd. lemeze 32 124 323 1-2 11 87 70
3 „ Einhorn 2-0 n T) 77 32 124 309 ' 10 1-9 89 72
4 Waidmannsheil 2-2 n Rottw. 35 140 319 1-3 1-3 100 71
5 Rottw. Special 2-2 n 77 35 135 310 11 11 95 ' 70
6 1 R. K. P. 2-0 n' „ Nudel Pulver 32 12 + 303 11 10 86 69
7 Walsr. Birkhahn 2’2 T) Walsr. lemezes 32 120 311 11 10 92 77
8 „ Sonne 2-2 T) „ zselat. szemcsés 32 120 ■ 306 1-5 1-3 89 74
9 , „ Wolf 2-2 n Deutsches Schultze 32 112 310 1-5 13 76 68

10 : Adler világosvörös 2-15 n Nudel-P. 35 145 316 12 1 2 109 75
>1 < „ sötétvörös 215 n n 77 32 132 320 13 1-2 95 72
12 W. G. R fekete 215 77 77 77 32 132 308 !•<) .10 99 75
13 J agdkönig 23 77 Hasi, zselat. szemcsés 32 128 327 17 1-6 90 70
14 Fasan 2'4 77 „ fehér „ 32 128 309 1-3 1-2 91 71
15 Specht 2-4 n 77 77 77 32 124 307 14 12 86 69
16 P. H 24 77 77 77 77 32 12+ 3l5 16 13 79 64
17 Olympia 2-35 77 „ lemezes 33 120 307 1-3 1-2 89 74
18 S. M. 2-1 77 zöld „ 32 124 299 1-0 10 92 74
19 Löwe 2-2 77 rózsaszín szemcsés 32 124 293 1-3 1-2 86 69
20 Normal (svéd) 1-9 77 svéd lemezes 35 134 ■ 307 1-6 1-5 93 69
21 Berlinerjagdpatrone 20 T) Béri. Jagd-P. 34 130 310 1-2 1-2 94 72
22 Bürgermeister 2-2 71 lemezes 32 132 302 11 1-1 94 71
23 Clermonite 2 0 77 zselatinéit szemcsés 32 120 307 1-2 1-2 ; 85 71
24 Müllerite 20 77 lemezes 32 120 32+ 1-5 1-3 8+ 70
25 Saxonia vörös 1 2-0 n zöld lemezes 35 131 306 1-8 1-6 | 96 72

* „Schuss und Waffe“-ból.
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Mannlicher-Schönauer töltények:

K
al

ib
er

 mm
.-b

en

Lö
po

ra
da

g o
sz

ír.
 

fü
stn

. No
. III

.

G
ol

yó
al

ak

G
ol

yó
su

ly

LT>
CM 

t>

ÖD 
-o

CQ 
CQ 
<D

-Q

co 
-o 
nd
N 
Q 

bd

m
ni

.s

’Sjd
CD 
a 
Q

’-4-3
a?

n
<D

M

100 200 300 m-es
Golyóesés
200 m-nél 
cm-ben,

100 m.-es 
Fleckschuss 
irányzókkal 

lőve

röppálya emelkedése a táv 
felénél mérve (cm-ben)

•

6.7 2-4 gr 1
2-5 „

ogival
1

10*2 gr
8 »

705 msec
785 „

2d9 mkg 
| 251 „

1*8 cm
1-3 „ |

10 cm
8- „

28 5 cm
22’ „ 1

20 cm
| 16 „

2'8 ,
3-1 »

ogival | Qíí . 1
'3 »

| U' ’’
652 „
740 „

28 í „ '
307 .

* 2-5; I
2' ”

12- „ 1
9'5 „

' 36- „ I
25 5 „

24 „
19 „

9 3-15„
| 3-2 „

ogival
„S“

16- „~
j 12 „ |

635 „
; 690 „

i 331 ;
291 „ |

2-6 „
2' „

13-5 „
10-5 „

hf1 29 „
1 27
1 21 „

95 3-4 „ ■ ogival 17-6 „ 655 „ 385 „ 26 „ 14- „ 1 40- J 28 „

Kynoch-féle cordite-express patronok :

* A golyósebességet úgy kapjuk meg msec.-bán, hogy a Iábsec.-ban kifejezett adatokat elosztjuk 3 33-dal. 
** Az elevenerőt pedig úgy kapjuk meg mkg-ban, hogy a lábfont-ban kifejezett adatokat osztjuk 75-del.

A töltény jelzése

Lő
po

r
(C

or
di

te
)

G
ol

yó Golyósebesség 
lábsec*-ban

Elevenerö 
lábfont-ban**

100 2001
yai’dos

súlya torko 100 200 torko 100 200 röppálya-emel- 
kedés a táv fegram -bán latnál

yardnál
latnál

yardnál lénél, inch-ben

1 •600, 3 inch 100 900 1850 1635 1439 6831 5337 4131 153 7-3
2 •577, 3 „ 100 750 2050 1848 1663 6990 5680 4600 1-20 56
3 •577, 3 , 90 650 1950 1730 1527 5483 4310 3363 140 65
4 •500, 3 , 80 570 2100 1893 1705 5577 4532 3676 115 54
5 •500, 3 , 75 480 2050 1813 1598 4475 3500 2719 124 60
6 •500/'450 70 480 2050 . 1858 1680 4475 3676 3005 1-18 5-6
7 ’470, 31/4 inch 75 500 2150 1931 1751 5127 4170 3401 1-10 51
8 •470, 75 365 2250 1948 1693 5061 3073 2321 1-08 5-2
9 •450, 70 480 2150 1944 1761 4922 4024 3300 1-08 51

10 •450 70 420 2125 1895 1690 4207 3346 2660 114 5-4
11 •450/’400 , 60 400 2150 1953 1777 4100 3385 2804 107 50
12 •450/-400 „ 60 365 2100 1891 1703 3570 2900 2362 115 5-4
13 Jeffery’400 60 400 2050 1865 1695 3732 3089 2552 1-18 5-5
14 •375 Rimless 270 2200 1950 1732 2899 2281 1797 1-07 51
15 •375 40 270 2000 1778 1575 2396 -1893 1486 1-30 6’2
16 •375 „ 40 320 : 1900 1718 1550 2562 2095 1705 1-43 6’5
17 •400/-360 W. R. 41 314 1875 1707 1550 2450 2030 1673 144 6-5
18 •350 43 310 2000 1823 1658 2787 2315 1915 1-26 5-8
19 •360 Straight 30 300 1650 1484 1333 1812 1466 1182 1-84 8-8
20 •375/-303 215 2500 2279 2074 2981 2478 2052 0-80 3-6
21 .303 31 215 2000 1831 1673 1920 1609 1343 1-24 5-6
22 •256 31 160 2395 2182 1997 2094 1702 1424 . 0-88 40
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*„S* golyók
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en
 (a

 tá
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)

1 56 22 short • füstnélküli por 0-045 1-8 185 (V125) 7’4 (Ens 180 _
2 yf » lonS 77 0-052 1-8 295 , 7-9 , 170 —
3 n „ long rifle 77 0-092 2 3 305 ,| 10-8 , 15-0 —
4 i» „ extra long 0-11 3-3 315 „ 11-7 , 140 —
5 * 22-7-45 77 0-1 3-0 310 „ 14 7 n 140 —
6 n 5*6X35 füstös 0-7 2 75 410 24 80 —
7 füstnélküli 0-4 2 75 330 26 9-0
8 • r> 0-45 2-5 510 33 60
9 6-5 6’5 Mauser Rottw. Felix 2-15 7-7 670 176 37 140 28-0

10 6’5X58 Troisd. 39 1-7 6-3 660 140 í 3-5 150 300
11 Rottw. 5. 1’5 8-3 555 130 41 210 ! 42 0
12 77 1 8 7 7 700 192 30 130 260
13 77 2-0 6-3 750 181 2-0 9-5 19-0
14 7 7X57 • 2-4 112 700 280 3-2 12-8 25-6
15 4 7? 2-6 100* 780 310 20 80 16-0
16 w 7X'64 (peremmel 7X65) Rottw. 1319. 3-5 10-0 860 377 16 7-3 14-6
17 w y» w w 1O r> 36 100 875 385 1-5 7-0 140
18 fi T) n *

X #bC a> 
u T3 q w 3-5 10-5 868 400 1-4 6-6 13-2

19 T) S W í -2 -t 3 6 11-5 878 412 1-4 6-4 12-8
20 7) JJ ?J Cj=HW (.1 » j 3-5 9-0* 880 355 1-5 7-0 14-0
21 ff 77 *

fű í 
bJO w 3’7 9 0* 911 384 1-3 6-5 13-0

22 8 M 88/8 Rottw. 5. 2.5 14-7 605 274 40 150 300
23 ff 77 * 2-9 12 7 685 304 2-5 120 240
24 i w V 2-9 100 700 250 i 2-5 100 1 20-0
25 n 77 77 30 10-0 730 272 2-25 9-0 18-0
26 1 T) W 3-2 10-0 770 302 2 0 8-0 \ 16 0
27 y> 77 Rottw. 1293. 29 100* 813 342 17 7-9 15-8
28 w T) r 3 2 jo-o* 881 396 1-6 7-0 140
29 r 8 15X46 Hasi. 5. 1-4 10 3 470 110 60 30’0 600
30 n 71 Hasi. Presskörp. 103 380 76 90 460 ; 92-0
31 8X57 Bl. P. 5. 22 100 630 202 30 17-0 340
32 n 8X58 Rottw. 5. 20 10-0 570 166 325 18-0 360
33 r 8X64 (peremmel 8X65)' Rottw. 1303. 3-5 12-7 760 374 2-2 8-8 1 17-6
34 * r> rí 77

gf 1 3-6 12-7 778 392 2-1 8-5 17-0
35 n w » * X

ÍT5 O ». j 3-5 12’0 800 395 21 8-2 16-4
36 1

77 w n
[ = B

S 71 3-6 12-5 815 410 20 8-0 16-0
37 77 77 " Rottw. 1437. 3-5 10-0* 874 389 1-9 7-9 15-8
38 n » » 77 £ w bJO 3-6 1O-0* 900 413 1-8 7-6 15-2
39 : 9 9X57 Bonum 3-0 13 3 690 323 3 25 140 : 28 0
40 9'3 9 3X72 Rottw. 5. 30 12'9 635 265 1 30 190 380
41 J, 9-3X82 77 3-0 12 6 580 216 40 19-0 380
42 9 3X62 (=474 C) 71 3-5 18 0 690 437 30 130 260
43 n 3 5 150 725 402 2-5 120 24-0
44 n 9-3X74 (=474 A) , 35 18 6 680 438 30 140 28-0
45 77 J» 35 15-0 700 . 375 2-5 120 240
46 1 XL i . n. ;______ 4-0 12 5 795 403 2-0 10 0 í 20-0
47 10-75 10-75X68 Banus 4-2 22-5 680 530 30 15-0 30-0
48 11-2 11’2X72 (Schüler-Patrone) Bl. P. 5-0 210 800 685 i 2-2 11-0 i 22 0
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A Böhler-csőacélok.

A Böhler csőacélok hihetet
len-tartósságát mi sem bizonyítja 
jobban, minthogy pl. a Böhler- 
Wolfram-Special-acélból készült 
katonapuskák még 20.000, sőt 
50.000 lövés után sem veszítik 
el használhatóságukat. A Böhler- 
acélok enormis szívósságát egyéb
ként az évek során át megejtett 
számos kísérlet is igazolta.

így pl. a lüttichi belövöm- 
tézetben végrehajtott kísérletek 
azt mutatták, hogy a Böhler- 
Blitz-acélból készült serétes cső 
2600, a Böhler-Special-acélból 
3100, a Böhler-Antinit acélból 
készült pedig 3500, a Böhler- 
Antinit-acélból készült 8 mm-es 
Mannlicher-Schönauer golyóscsö 
pedig 5500 atmosféra nyomást a 
cső szétrobbanása, sőt legcse
kélyebb megrepedése nélkül ál
lottak ki.

A kísérletek egyik soroza
tának eredményéről tanúskodik 
az alábbi jegyzőkönyv is, mely 
kivonatos fordítása a lüttich-i 
belövőintézet eredeti jegyzőköny
vének :

Készrefurt, felszerelt és belőtt 
Böhler-Antinit acélcsövekkel hideg utón 
véghezvitt deformációs próbák. (A felül 
levő, rövid kis csodarab hideg álla
potban laposra kalapáltatott és azután 
meghajlitatott.)

A Böhler acélokkal hideg állapotban megejtett szakitási-, törési- és hajlitási próbák.

OOOOO — 79 — OOOOO
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Jegyzőkönyv

a Gebr. Böhler & Co Akt. Ges. Wien, acél
művek megbízásából, Böh.ler-Antinit acélból készült, 
4 darab csövei végrehajtatott kísérletekről.

A) Ellenállási kísérletek.

Végrehajtva Böhler-Antinit acélból való, R 
No 1. és No 2.-vel jelzett két drb. csövei. (Mind
két cső acéljának kezelése a kovácsolás után külön
böző volt.) 

A csövek a következő kísérleteknek lettek 
alávetve (az adott gáznyomások a kamrában mérve).

1. lövés 1400 atmosfera
2- „ 1600 n

3- „ 1800 n

4- „ 2000 7)

5- „ 2200 n

6- „ 2300 7)

7. , 2400 7)

Mindkét cső a löklemeztöl 50 cm.-nyíre
kissé meghajolva.
8. lövés 2500 atmosfera, kissé jobban meghajolva
9. n 2700 7) 7) 7) n

10. jj 2900 7) 71 7) 7)

11. 7) 3100 7) 71 n 7)

12. TI 3300 „ a löklemeztöl 32,, 50 és 65
cm. távolságban meghajolva.

Az I. számú cső — felső részén, a löklemeztöl 
40 mm.-nyi távolságra — kissé kidudorodva.

13. lövés 3500 atmosfera
Az 1. számú cső 0’1 mm.-rel erősebben ki

dudorodva. •
A 2. számú cső nem mutat semmiféle kidu- 

durodást.
Ezután a második számú csövei a következő 

vizsgálatok lettek még végrehajtva, miután a cső 
előzőleg teljesen kiegyenesitetett.

1. Egy E C3 porral töltött, 20-as kaliberű, ke
reskedelmi patron — melynek pereme 19 1 mm-t 
tett ki — tétetett be a csőbe, úgyhogy a patron 
pereme 78 mm-nyire volt a löklemeztöl. Azután 
egy Rottweili lemezes porral töltött, 12-es kali
berű patron lövetett ki belőle, mely kísérlet után 
sem mutatott a cső semmiféle változást.

2. A cső torkblata vízzel erősen átitatott fla- 
nellfojtással dugaszoltatott be, majd pedig egy, 
Rottweili lemezes porral töltött, 12 kaliberű keres
kedelmi patron lövetett ki belőle, ami által a cső

torkolattól 19 mm.-nyíre egy, gyűrű alakú, erős 
kidudorodás jött létre 22 mm.-nyi kiterjedésben.

B) Rozsda-kísérletek.

„Müllerite“ (belga) „Tu és „J2“ (francia) és 
„Sokoi“ (orosz) lőporral töltött, kereskedelmi pat
ronok lövettek ki a Böhler-Antinit acélból való 
K. No 1. és No. 2.-vel megjelölt csövekből a követ
kező sorrendben. (A kovácsolás után mindkét cső 
acéljának kezelése különböző volt.) :

Cső No. 1. Cső No. 3.

1 lövés (2 patron)
2 n n

3 r n

4 „ „

T lőpor
J2
Sokol „
Müllerite „

T lőpor
J2 . " 
Müllerite „ 
Sokol „

Mindkét cső — anélkül, hogy előzőleg akár 
belülről, akár kívülről tisztítva lett volna^*— földre 
helyeztetett s egy tető alatt a szabad levegő hatá
sának tétetett ki.

14 nap (1912. aug. 30.—szept. 12.) letelte után 
— mialatt különösen nedves időjárás uralkodott — 
ezen állapotban szárazon kitisztitattak. Az 1. számú 
cső a kamrában és a torkolatnál rozsdanyomokat 
mutatott, melyek azonban a második energikus 
tisztítására majdnem teljesen eltűntek.

A 2. számú cső sem kívülről, sem belülről 
nem mutatott semmiféle rozsdanyomot.

Az R 1. R. 2, K. 1, K. 2-vel jelzett csövekre 
személyes pecsétem — „J. F.“ — valamint á 149, 
150, 15 2 és 153. számok lettek rávágva.

Lüttich, 1912. szeptember 12.

J. Fraikin s. k.
a belövő intézet igazgatója.

/ /
A serétes fegyverek hatásos lőtávolsá- 

gának szélső határai.

Noha a serétes fegyverek löképességének hatá
rai már régesrég tisztázva vannak — ugyannyira, 
hogy ez a kérdés hozzáértő vadászok közt nem is 
képezheti vita tárgyát — mindamellett nap-nap 
mellett hallhatunk olyan kijelentéseket, hogy az 
én régi, jó, öreg puskám, vagy az ón kakasnélküli 
ejectorosom, 80 — 100 lépésről is biztosan szedi a 
nyulat.

OOOOO — 80 - OOOOO
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El kell ismerni, megesik néha, hogy 80—100 
lépés, sőt még távolabbról is helyben marasztja a 
lövés a nyalat, ezek azonban kivételes szerencsés 
lövések, (véletlenül egy serétszem találja a fejet, 
vagy gerincet stb.), amelyekből azonban korántsem 
lehet általánosítani. Hogy a 100 lépésről való 
nyul-lövés mennyire abszurdum, mi sem bizonyltja 
jobban, mint a fenti néhány kép,*  melyek 
31/2 mm.-es (8-as) seréttel töltött, 12-es kaliberű, 
elsőrendű lőképességü (cca 75°/o-os) choke csőből lea
dott, egyugyanazon lövésnek különböző távolságok
ban felfogott lőképeit ábrázolják. (A lőképek úgy 
keletkeztek, hogy 10 m.-nyi távolságban, pontosan 
egymás mögött vékony papírral bevont céltáblákat 
állítottak fel, melyek ezáltal igen alkalmasak egy
úttal a serétlövés karakterének megvilágítására is. 
Ugyanis az összes ábrák egyugyanazon lövés ké
peit tüntetik fel és mégsem találunk az egyes ké
pek közt a serétek csoportosítására tekintetében a 
semmi hasonlóságot, ami amellett bizonyít, hogy 
az egyes serétszemek nem tartják meg pontosan 
az eredeti lőirányt, hanem ide-oda ütődnek, imbo- 
lyognak repülés közben.)

A körülbelüli legnagyobb lőtávo ságot — és 
pedig hatásos lőtávolságot — keresztben tutó

Lőképesség
találati °/o-ban

Lőtávolság

kai. 12. kai. 16.

40 % 39 m. 35 in
45 n 41 fi 37 n
50 T) 43 w 39 7)
55 T) 45 w 41 fi
60 fi 47 Y) 43 fi
65 Y) 49 T) 45 fi
70 T) 51 47 fi
75 ff 53 n 49 fi
80 n 55 fi 51 fi

nyulra, 3^2 mm.-es seréttel a fenti táblázat 
tünteti fel. (Szemben, vagy elfelé futó nyúlnál a 
távolság természetesen jóval kisebb.)

Szinte hallom az ellenvetést: 8-as seréttel 
persze hogy nem lehet 100 lépésre lőni, hanem 
4-es, meg 2-őssel igen. Pedig ez az ellenvetés sem 
helytálló, hiszen számtalan esetben bebizonyult, 
hogy nyulra a 8-as serét a legalkalmasabb. Apró 
vad elejtésénél ugyanis idegsokkszerü hatásra 
törekszünk, már pedig ezt a hatást apróbb seré ttel, 
vagyis több találattal — ha mindjárt nem is üti 
keresztül a nyulat, vagy nem is hatol oly mélyen 
a vad testébe — mégis sokkal inkább érjük el, mint 
4-es vagy 2-ős seréttel, hiszen a 4-es serétből alig 
tele annyit, a 2-ősből meg pláne 1/3 résznyi seré
tet kap a vad, mint 8-asból. 2-ős serétből 55 méter
ről pl. csak 3 szemet kap a nyúl, mig 8-asból cca 
10 darabot, már pedig 3 darab serétre — ha mind
járt keresztül üti is testét — alig ha áll meg a 
nyúl, legfeljebb ha gerinc vagy hasonló kényes 
helyen kap sebet, már pedig öreg serét használata 
esetén nagyon természetesen az ilyen sebzés való
színűsége is (minthogy kevesebb serétről van szó), 
jóval kisebb, mint apróbb serét használata esetén.

Aki próbált golyóval nyulászni, azt tapasz
talhatta, hogy sokszor még 3 golyólövésre sem 
áll meg a nyúl, nem hogy 3 darab 2-ős serétre. 
Mióta láttam nyulakat, melyek 22-es automata 
Winchesteremből leadott 2—3 golyótalálat dacára 
is tovább szaladtak — úgyhogy kutya tudta csak 
megfogni, sőt volt eset, hogy végérvényesen el
menekültek — azóta hiába magasztalják előttem 
a 4-es és 2-ös serét előnyeit. S igy bátran mond
hatjuk, hogy aki a fenti ábrák megtekintése után 
is azt állítja, hogy 80—100 lépésről biztosan lövi 
a nyulat, az vagy nem tud távolságot becsülni, 
vagy megirigyelte jó, öreg Hári János babérait.

*A képek Albert Preuss: ,Lehrbuch des Flintenschiessens4 cimü művéből, Verlagbuchhandlung J. Neumann, 
Neudamm szives engedélyével.
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ALAPITTATOTT 1908.

DIANA FEGYVER-ATELIER
VADÁSZATI, LUXUS-FEGYVEREK, TÖLTÉNYEK ÉS 
MINDENNEMŰ VADÁSZATI FELSZERELÉSEK

ÁRJEGYZÉKE
E. Bemard Liege,

Holland-Holland-rendszerü vadász- és galamblövőfegyver-gyár,

I)
I 
í »

Jos. Defourny Herstal,
Purdey-rendszerü vadász- és galamblövőfegyver-gyár,

Thieme & Schlegelmilch Suhl,
Nimród serétes-, vegyescsövü- és golyósfegyver-gyár,

világhírű vadász-, luxus-, galamlövő-, vegyescsövü- és golyós fegyverek,

M. Hensoldt & Söhne Wetzlar,
cél- és vadásztávcső-gyár,

magyarországi egyedüli és kizárólagos vezérképviselete s lerakata:

SZOMBATHELY,
Üzlet: _ ,

Erzsébet királyné-u. 34. sz. ^ele^on: 2Q8- és 343. sz.
Fegyver-Atelier:

Thököly lmre-u. 72. sz. ti 
I

fá
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A világháború előtt oly szép sikerű vállalkozást, — a Diana Fegyver-Ateliert — mely a magyar 
fegyveripar és kereskedelembe annak idején uj életet hozott, most, amikor az ipari lehetőségek hajnala 
derengeni kezd, ismét üzembe helyezzük, mert érezzük, látjuk, hogy a vadászat és annak eszközei hazánk
ban — amely pedig mindig Európa vadász-eldorádója volt — sajnos nincsenek az azokat megillető színvona
lon. Főleg hiányzott egy tökéletesen berendezett fegyvermühely, amely mindenféle fegyverjavitást, átala
kítást. fegyverek megbízható lelkiismeretes belövését el tudja végezni s amely uj fegyereket, uj minták — 
uj kreációkat létesít.

E hiány pótlásához azonban nemcsak modern műhely, hanem kitűnő külföldi szakerők és 
nagy gyakorlattal, technikai képzettséggel és tapasztalattal rendelkező vezetés szükséges. Haladott koromra 
való tekintettel semmiesetre sem vállalkozhattam erre egyedül — miként 15 évvel ezelőtt — hanem ma 
már nagy súlyt kellett a lehetőség szerint való munkamegosztásra is fektetnem, ami ezúttal, azt hiszem 
sikerült is nekem.

Az újjászületett Diana Fegyver-Atelier üzemének kereskedelmi részét teljesen átruháztam bará
tomra, Stirling Lajosra., aki hosszú időn át tanítványom volt e szakmában. Én ugyanis elsősorban techni
kai szakember és nem üzletember vagyok, akinek éppen ez oknál fogva, nagy könnyebbséget, nagy teher
mentesítést jelent, ha a kereskedelmi rész vezetését — amely egymaga egészembert, fiatal erőt igényel — 
más vállaira háríthatja át, mint tettem jelen esetben én is, hogy így egy nagy gondtól megszabadulva, 
minden időmet, tudásomat és energiámat a vállalat technikai vezetésének és kísérleteimnek szentelhessem.

Nemzetközi összeköttetéseim, a világ leghíresebb mestereivel, konstruktőrjeivel évtizedek óta 
fennálló nemcsak üzleti, hanem igazán baráti kapcsolataim lehetővé teszik nekünk, hogy precíziós fegy
verekkel, igazi mestermunkákkal és ahol kell, a luxus-fegyver legmagasabb minőségével is, szolgálhassunk 
vadásztársainknak. Azonban nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy a hazánkra nehezedő súlyos gazda
sági viszonyok között tulajdonképeni célkitűzésünk az, hogy a gyakorlati vadásznak a viszonyokhoz 
képest kifogástalan, optimális minőségben, de mégis elérhető árakon nyújthassunk használati fegyvereket.

A modern fegyvertechnika vívmányaival felszerelt műhelyünkben úgy passzionátus, mint hiva
tásos vadásztársaim megtalálnak mindent, amire szükségük van. Szakszerű felvilágosítást, jótanácsot, 
m ndenféle puska és pisztoly-javitást, belövést, átalakítást, alkatrészek pótlását, méret szerint, készült uj 
fegyvereket —- egyszerűtől a legfinomabb kivitelig — egyszóval mindent, amiért eddig külföldre kellett 
menni.

Célunkat azonban csak úgy sikerül igazán elérni, ha a magyar vadászok ezen törekvéseinket 
megértik s bizalmukkal bennünk jóindulatulag megajándékoznak. Vadászok! Tartsunk Össze, ez az én 
jelszavam!

Kelt Herényben, 1925. évi junius havában.

Herényi Gothard Sándor.
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Mikor a Diana Fegyver-Atelier üzembe helyezését tudatjuk, kellemes kötelességnek 

teszek eleget az által, hogy nagyrabecslilt vevőim kényelme és tájékoztatása céljából a leg

gyakrabban előforduló vadászati cikkeket összeállítva, ezen árjegyzékemet rendelkezésükre 

bocsátom.

Jelen árjegyzékem nem sorolja fel kimerítően a raktáromon lévő összes anyagokat, 

mert összeállításánál főkép a könnyű áttekinthetőségre törekedtem s raktáromat a legesleg

újabb áruk beszerzésével napról-napra bővíteni.

Kérem a nagyrabecslilt vadászközönséget, hogy áruim elsőrangú minőségéről, 

kiszolgálásom pontosságáról és figyelmességéről vásárlásai utján meggyőződést szerezzen és 

szives támogatásával célom megvalósítását elősegítse.

Kiváló tisztelettel

’ Stirling Lajos.

OOOOO — 4 — OOOOO

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



O O O O O : DIANA FEGYVER-ATELIER, SZOMBATHELY. : O O O O O :
♦ ♦ ♦

Általános tudnivalók a rendelésnél.

A fegyverek rendelésénél az árjegyzékben levő rendelőlapot tessék használni és pontosan ki
tölteni. Méret után rendelt luxus vagy galamblövő-fegyvernél fontos, hogy az összes adatok pontosan 
legyenek megadva. A raktáron levő fegyverek a Diana Fegyver-Atelier normál méretei szerint készül
nek, melyek középtermetű vadásznak minden tekintetben megfelelnek.

Cső anyaga : Böhler-Blitz, Speciál, vagy Antinit, Krupp, Whitworth Compresse Steel, Crucible Steel, Poldi- 
Anticorro, vagy bármilyen előirt acélból.

Cső hossza: 64 cm. — 76 cm. Kívánatra minden méretben.
Cső furat: Mindkettő füll choke. Jobb fél choke, bal fu’.l choke, bal paradox, mindkettő paradox vagy 

Gothard 75 — 80% new boore. A csöveket keskeny peremű patronokhoz furatjuk.
Rendszer : Anson & Deeley, Holland-Holland és Purdey rendszer. Anson & Deeley hamis lakatlemezzel 

(párisi rendszer), Viktoria rendszer egy gombnyomásra kivehető lakatokkal. Westley Richard- 
rendszer, külön kivehető lakatokkal. Kívánatra a lakatok belül tűzben aranyozva lesznek.

Zár: Greener. vagy Purdey zár. Kívánatra más zár is.
Elzáró: Automat (önként záró),'vagy nem autómat. Kívánatra Greener-féle baloldali elzáró is.
Ravasz : Finomabb fegyvereknél a jobb ravasz artikulált (előre billenő). Egyravaszosat is készítünk.
Patron-kivető: Diana-ejectorunk a legtökéletesebb. Ejector csak finom patronhoz való. Hitvány patronra 

nincs ejector!
Bascule : Olcsóbb fegyvereinknél sima fekete, vagy egyszerűen cizellált. Finom fegyverre akanthus, tölgy

levél, vagy tüskés pálma, reliefben vésve. Szekrény angolosan vésve és márványozva. (Angol 
typus.) Simán, csak sarok bordurral, brillant nőire-ben, vagyis francia typus.

Agy: Olcsóbb fegyvernél diófa, pisztoly-fogással, finom fegyvernél angol agy a legtökéletesebb és leg
pontosabb francia (zöld) diófa, a legszebb erezéssel. Vagy matt, olajban csiszolva (mely haszná
latkor hetenként lenolajjal beeresztendő) vagy fényesre politúrozott. Kívánatra Modelle-Diana? 
pisztoly fogással, pofadék nélkül. Kihajlás balra „cast off“ rendesen 10 mm. Kivánatra 12 mm. 
is. Diana méretek : agy hossza 36 cm, agy hajlása az ornál 42 mm., a talpnál 65 mm., minden 
más méret rendelésre. Agytalp jobb fegyvernél nincs vasalva. Agy nyakak karcsuak, finom 
halbőrrel. Puha gummi vánkostalp, elegáns kivitelben (külön rendelendő), könnyű fegyverekre 
igen ajánlatos.

Előagy : Finom fegyvereknél Purdey vagy gombnyomós zárral, de kivánatra más is lehet.
Szijkengyel : Rendesen lapos szíjra, csuklóval. Rendeletre gyűrű, karabiner számára. Esetlég szijkengyel 

nélkül galamblövők részére.
Belövés: Fegyvereink általában a „Hervorragend“ minőségnek felelnek meg, a finomabbak még tökélete

sebbek," tehát „Hervorragend übertreffend“. Minden fegyvert saját lövöldénkben belövünk. 
Kivánatra a vevő költségére, bárhol belövetjük, de nem tartjuk szükségesnek. • Rendelt fegy
vereknél a lőszer előírható s akkor a kívánt lőszerrel lőjjük be.

Minden fegyver hivatalosan ki van próbálva és füsttelen porral belőve. Kivánatra 
löiveket úgy saját lövöldénkből, mint — a vevő költségére és veszélyére — bárhonnét.

Golyósfegyver: Dupla, vagy bármilyen golyósfegyvert, bármely lőszerre, bármely öbben és kivitelben 
az előírás szerint, ejectorral vagy anélkül Szállíthatunk. Olcsó, vásári portékát nem adunk el. 
Az általunk szállított áruk a kónkurrencia által nyujtottakkal össze nem tévesztendők.
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Atelierünk javításokat, belövéseket, uj csövek betevését, távcsőfelszerelést és mindennemű 
szakbavágó munkát elfogad.
Vevöipk minden lehetséges kívánságát a képzelhető legpontosabban teljesítjük.
Teljes garanciát vállalunk fegyvereink külső szépségéért, jóságáért, terítés és hordképességéért, 
minden külső és belső jó tulajdonságáért. Arához képest minden fegyverünk nemcsak kifogás
talan, de a kor színvonalán áll és tökéletes. Miután mesterekkel dolgozunk, mester-munkát is 
szállítunk.

Rendelés: Rendelésnél olvasható, pontos címet és lakhelyet kérünk megadni.

Szállítási határidő és feltételek.

A raktáron levő fegyvereket azonnal szállítjuk, rendelésre készülteket 4—6 hónap alatt, külön
leges elöirásuakat 6—12 hónap alatt.

Szállítási határidő betartásáért semmiféle szavatosságot nem vállalunk.
Szállítás a leggondosabb csomagolásban, a vevő költségére és veszélyére történik* Csomagolás 

önköltségi árban.
Reklamációkat az áru átvételétől számított n^olc napon belül veszünk figyelembe.
Külön rendelésre készült fegyvereket, ki nem cserélünk, sem vissza nem veszünk.
A nem rendelésre készült fegyvereket 3 napon belül csak akkor cseréljük ki, ha az esetleges 

csere a rendeléskor jelezve van és a fegyver hibátlan. Amit eladtunk, azt vissza nem vesszük.
Miután a világ minden elsőrendű cégével Összeköttetésben vagyunk, igy bármelyikhez rende

lést az eredeti gyári áron elfogadunk. Ez irányban teljes szabad kezet tartottunk fenn magunknak.
Minden darab eladott fegyver a teljes vételár kifizetéséig cégünk tulajdonát képezi.

Rendeléskor a vásárlási engedély beküldését kérjük.

Fizetési feltételek
Fizetési hely: SZOMBATHELY.

Araink netto cassa vannak számítva, cassasconto nélkül. Részletfizetésre csak külön megál
lapodással, teljes garantia mellett adunk s az érvényes bank kamatot felszámítjuk.

Rendelésre készülendő fegyvereknél a vételár fele a rendeléskor beküldendő.
Ámbár perre nem számítunk, de per esetén a szombathelyi kir. járásbíróság illetékes.

Miskolcz, 
l Ilona-udvar 
\ pavillonja.

kék.

Ha Európaszerte elismert, komoly szaktekintélyek feleletét e kérdésre :

Milyen vizslával vadásszunk
óhajtja olvasni, kérje az illusztrált „Kis tájékoztatóit, 
melyet ingyen és bérmentve kap kívánságára az alábbi címtől :

Craus, Miskolc z, Ilon a-u dvar pavillonja.
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endelésnél kivágandó!

DIANA FEGYVER-ATELIERNEK,
SZOMBATHELY
Erzsébet királyné-u. 34. sz

Megrendelőid vadászfegyverek számára.
Alulírott az alább részletesen körülírt fegyvert ezennel megrendelem.

) *

; A választott minta száma: Páros: igen, nem
i '
; A fegyver öbe: Cal Cső hossza: Cső anyaga:

i Fegyver súlya: Cső fúrása: Jobb cső:.................. Bal cső:
>

Milyen rendszer: Purdey oldallakattal, Holland & Holland oldallakattal, Anson et Deeley,

Anson et Deeley párisi diszlemezzel? „Victoria“? Más? Milyen?

Zárja: Purdey-zár, Greener keresztszeges zár. Más? Milyen?

Elzárója: Automat, nem autómat fent agynyakon, Greener nem autómat bal oldalon

Ravasz: Rendes ravaszok, jobb ravasz artikulált, egy ravasz-rendszer
Bascule: Angolosan márványozott, vagy fényes fekete („brillant noir“), vagy matt ezüst- 

fényü szürke.
Agy szabása: Angol agy, pisztolyfogás és pofadék, pisztolyfogás pofa^ék nélkül
Agy mérete: Hossza az első ravasztól a talp közepéig (normál 360 mm), ábra A— C 

vonal: mm.
Lehajlása E-nél mm (normál 42 mm). Lehajlása F’-nél mm (normál 65 mm).
Elhajlása „Cast off“ mm (normál 10 mm).

; Különös rendelkezések: (Lövés, agytalp lágygummi, medaillon, monogramm stb. stb.)

Fegyver ára korona. Ebből előlegül küldök koronát.
A Diana Fegyver-Atelier árjegyzékében foglalt feltételeket ismerem és elfogadom. A 

fegyver árának teljes kifizetéséig a fegyver az eladó tulajdona marad.

Pontos címem : Név z Lakhely

| Kelt............................................... u. p..............................................
j Ezen rendelőlapot tessék kitépni és a rendelést ezen feladni. Kívánatra rendelőlapokat küldünk. A levelezést és rendelést 

Szombathelyre kérjük.
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101. számú Amerikai minta. Lancaster serétes fegyver, egycsövű, 70 vagy 75 cm. hosszú choke, vagy 
összpontu furatu, elsőrendű acél-csővel és önműködő, tölténykivetővei. Felső Toplever kulccsal, vissza
pattanó lakattal, pisztolyfogásu aggyal, alkatrészei, feketére márványozva, kai. 12, 16, 24, 28 és
12 mm., füsttelen porral belőve.

számú minta. Lancaster (kakasos) kétcsövű vadász
fegyver, barnított folytacél-csövekkel, jobb össz
pontu, bal choke furatu, háromszoros Toplever 
zárral, csősin hosszabbítással, kétszeresen beéke
lődő záróretesszel, jó visszapattanó lakatokkal, 
rugós gyuszegekkel, levehető kis kulcsos előaggyal, 
pisztoly fogásu diófa agy, pofadékkal, aczéltalppal 
és szíj kengyellel, alkatrészei színesen keményítve, 
angol véséssel. Füsttelen porral belőve. 16-os öbben.

106. számú minta. Lancaster (kakasos) finom kétcsövű vadászfegyver 
acél 'csövekkel, jobb cső összpontu, bal cső ’choke furatu, szépen 
barnítva, legjobb négyszeres Greener zárral, csappantyus előagy- 
gyal, alkatrészei angol véséssel, legjobb visszapattanó, hátulfekvö 
lakatokkal, pisztolyfogásos, szépen recézett aggyal. Füsttelen porral 
belőve, 16-ös öbben.

107. számú minta. Lancaster (kakasos) vadászfegyver feketített Böhler 
vagy Krupp acélcsövekkel, jobbcső összpontu furatu, balcső choke 
furatu, négyszeres erősített Greener zárral, előlfekvő, visszapattanó 
kézimunka lakatokkal, rugós gyuszegekkel, keményített, finom, angol 
véséses alkatrészekkel, rugós előaggyal, recézett pisztolyfogásos 
és pofadékos diófaaggyal, acéltalppal és szijkengyellel. Az egész 
fegyver finomkivifelü kézimunka. Füsttelen porral belőve. 16-os öbben.

151. számú minta. Bock-Büchs vadászfegyver, kakasos, Böhler vagy Krupp acélcsövekkel, felső cső kai. 16 
choke, alsó cső 8 1 vagy 9 3 mm., lefektethető irányzókkal, visszapattanó acellakatokkal, barní
tott csövekkel, finom, angol-vésett alkatrészekkel, csappantyus előaggyal, recézett pisztolyfogásos 
aggyal, füsttelen porral belőve.

152. számú minta. Lancaster Büchs (kakasos) fegyver, acélcsövekkel, háromszoros Toplever-zár sin- 
hosszabbitással, jobb cső 8*1 vagy 9’3 mm., bal cső 16-os cal. Nézőkével, visszapattanó lakatokkal, 
színesen keményített és vésett alkatrészekkel, pisztolyfogásos diofaaggyal.
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110. számú minta. Bemard, Liege luxus fegyvergyár gyártmánya, elsőrendű galamblövő fegyver, erős- 
bitett zárszekrénnyel, Holland rendszerű lakatokkal és rugókkal; ötszörös fedett Greener vagy négy
szeres Purdey zárral, gyönyörű szép véséssel, angol, vagy pisztolyfogásos legjobb diófaaggyal. 
75 — 80% Gothard New-bore fúrással, füsttelen porral belőve. Előírásos méret szerint készítve. 
12 öbü, súlya 3*50 —3'65 kg.

153. számú minta. Bock-Büchs önfeszitő, kakasnélküli vadászfegyver, hosszabbított Greener zárral, homá
lyosan barnított Krupp-acélcsövekkel, felső cső 16-os cal., alsó cső 8 vagy 9'3 mm., rögtönzővel, 
biztonsági zár az agy bal oldalán, irányzék 80 és 160 méterre pontosan belőve, ezüst célgombbal, 
szépen vésett alkatrészekkel, csappantyus elöaggyal, pisztolyfogásos diófaagy szarutalppal, első
rendű suhli kézimunka. Kívánságra bármilyen öbben és acél burkolatú töltényhez is készíthető. 
Füsttelen porral belőve.

161. számú minta. Drilling, kakasos, vadászfegyver. Krupp acélcsövekkel, homályosan barnítva, négysze
res Greener zárral, jobb cső 16 öbü, összpontu, bal choke-furatu, golyós cső 9 3 mm., jobb ravasz 
rögtönzővel. Tol ókás váltással, fektethető irányzókkal, ezüst célgombbal 80 méterre belőve, rövi
dített visszapattanó acél lakatokkal, vésett alkatrészekkel, füsttelen porral belőve. Gothard előírása 
szerint készült elsőrendű suhl-i kézimunka, pisztolyfogásu diófaagy, szaru-talppal, súlya k. b. 
3 200 kg. bármilyen öbü, vagy acélburkolatu lövedékhez készíthető.
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162. számú minta. Drilling önfeszitö, kakasnélküli vadászfegyver, Krupp acélcsövekkel, serétes csövek, 
16 vagy 12 öbben, Gothard choke-furattal. Golyós cső 9*3, vagy 8 mm., acél burkolatú lövedékhez- 
Anson & Deeley lakattal, négyszeres Greener zárral, önműködő irányzókkal, rögtönzővel, átváltó és 
biztonsági tolókáva], angolosan vésett alkatrészekkel, csappantyus előaggyal, pisztolyfogásos diófa agy 
szarutalppal, minden cső füsttelen porral belőve Gothard előirása szerint készült legelsőrendü suhl-i 
kézimunka fegyver. Súlya kb. 3 kg.

205. számú minta. Kakasnélküli Gothard előirása szerint készült vadászfegyver, Purdey zánal, finom, 
belga acélcsövekké', Anson & Deeley lakattal, Gothard choke fúrással, füsttelen porral belőve, angol 
vagy pisztolyfogásos aggyal, csak 16-os öbben, olcsó használati fegyver.

206. számú minta Kakasnélküli vadászfegyver, ugyanaz mint a 205. számú, de töl tény kivető vei.

219. számú minta. Jós Defourny, Herstal gyártmány. Gyakorlatilag a legtökéletesebb fegyver, párisi 
oldallemezekkel, a legcélszerűbb Anson & Deeley lakatokkal, Purdey zárral, ejectorral. Baszkülje 
cser és tölgyfalevél disszel, reliefben vésve. A párisi lemezek virág csokrokkal és egész alapján 
csiga csavarokkal szőnyegszerüen vésve, diszes szél szegéllyel beszegve. A félgömbölyüen kiképzett 
csőpart-konzol empire stylben cser- és tölgylevél disszel. Elsőrangú luxus fegyver, aránylag mérsékelt 
árban. Automatnyitás és felhuzódással.
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201. számú minta. Hämmerles (kakasnélküli) Anson & Deeley rendszerű, 
finom Böhler-Blitz, vagy Krupp acélcsövü, elsőrendű kézimunka 
vadászfegyver, mindkét cső choke furatu, négyszeres Greener zárral, 
előagy gombnyoméval, vagy csappantyúval, pisztolyfogásos dióía- 
aggyal, szarutalppal, önműködő biztositó-tolókával az agynyakon, 
alkatrészei finom angol véséssel. Füsttelen pírral belőve. 16 és 20-as 
öbben.

202. számú minta. Hämmerles (kakasnélküli) vadászfegyver, ugyanaz, mint a 201. számú, de önműködő 
tölténykivetőve]. 16 és 20-as öbben.

302. számú minta. Bemard, Liege luxus-fegyvergyár gyártmánya. Galamblövő, kakasnélküli vadászfegyver, 
Böhler acélcsövekkel, különleges, egy-nyomásra kivehető Anson & Deeley lakatokkal, fedett háromszoros 
Greener, vagy Purdey-zárral, Holland tölténykivetővei. Gothard 75-80% New-bore fúrással, 
gyönyörűen vésett alkatrészekkel, pisztolyfogásos diófaaggyal, elsőrendű kézimunka. Füsttelen porral 
belőve.
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303. számú minta. Bemard galamblövő luxus fegyver Böhler Antinit csövekkel. Gotbard optimális 
75 — 80% New-bore fúrással. Holland rendszerű lakatokkal és tölténykivetövel, négyszeres Purdey 
zárral, lakatok kétszeres biztosítással, önműködő biztonsági tolókával Alkatrészei brillant noir“ ki
vitelben. Legfinomabb diófa, angolaggyal füsttelen porral belőve, legprecízebb kézimunka minden 
részecskéje.

30L számú minta. Bemard cég gyártmánya, Gotbard előírása szerint csak cégünk részére készült minta. 
Legjobb belga acélcsövekkel 65 — 70% Gotbard choke fúrással, egyenletes terítéssel. Ansou & Deeley 
lakatokkal, Purdey zárral, biztonsági tolókával, brillant noir kivitelben, angolaggyal, kézimunka, 
füsttelen porral belőve. Legideálisabb használati fegyver 12, 16 és 20-as öbben.
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305. számú minta. Bemard cég gyártmánya, Gothard előírása szerint készült, olcsó galamblövő fegyver, 
Gothard New-bore 75 80% fúrással, Anson & Deeley lakatokkal, párisi lemezzel, Holland töltény
kivetővei, négyszeres fedett Greener zárral, biztonsági tolókával, keményített alkatrészei gyönyö
rűen vésve, szürkén vagy feketén. Finom angol, vagy pisztolyfog isu diófaaggyal. jFűsttelen porral 
belőve.

211. számú minta. Jós. Defourny, Herstal gyártmánya 1925-ös újdonság. A csövet hordozó csőpart (consol) 
különös szilárdságot és felfekvést ad a csőnek, azért e mintánál már nagy súly van helyezve reá 
s ez szabadalmat képez. A baszkülből konzolszerüen kiképzett csőpart kivételesen szilárd formát 
is ad a fegyvernek. Főleg igen erős galamblövő lőszerekhez ajánlatos.

A fegyver magától felhúzódó (automatikusan önfeszitö) és kilökő szerkezet. Rendkívül gyorsan 
újratölthető, legolcsóbb galamblövö fegyver.
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320. számufminta. Bock sörétes kakasnélküli vadászfegyver, egymásfelett fekvő, finom acélcsövekkel, 
16-os öbben, dupla-Greener, úgynevezett strassburgi-zárral, Anson & Deeley lakattal, angol véséses 
alkatrészekkel, finom diófaaggyal, füsttelen porral belőve. Legújabb galamblövő puska.

F. N. Hämmerles (kakasnélküli) specíalacél. matt feketére oxidált csövű és alkatrészii vadászfegyver, 
háromszoros Greener zárral, önműködő biztositó-tolókával, angol, vagy pisztolyfogásu diófaaggyal, 
füsttelen porral belőve. 16-os öbben.

Ugyanaz, önműködő tölténykivetővel 16-os öbben.

208. számú minta. Jos. Defourny, Herstal gyártmány. „Fusil plumeu tolikönnyü fegyver, legszebb hölgy
fegyver. Vésése művészi, a baszküL felső lapján olajfa ág, oldalt és a szekrényen virágcsokor, a 
csőtengely körül igen diszes rozetta, az egész alap tele vésve csigacsavaros alapszőnyeggel. Purdey, 
vagy Greener zár. Ejectorral, 65 cm.-es csövek, 12 öbben is 2 25 kg. Ha nem plurne, akkor 100 
grammal több. Automatikus feszités és nyitással. Legfinomabb használati fegyver, előírás szerint 
készítve.
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210. számú minta. Jós. Defourny, Herstal gyártmány 1924. éyd újdonság. Különösen szilárdan épített, 
kitűnő használati fegyver. Úgy a csavarok kerülete, mint az összes sarkok, egyszerű, szép, keret-vé
séssel, a baszkül reliefoen vésve. Igen erős, ejectornélküli használati strapafegyver. Lehet fényes 
fekete, vagy angol márványozott.

212. számi; minta. Jós. Defourny, Herstal 1923-ik évi minta. Holland rendszerű oldallakatokkal, csőpart 
(konzol) cizellálva, külseje s’ma, fényes-fekete, vagy kívánatra márványozott Igen jó diófaaggyal. 
Erősen épített, használati fegyver, ejectorral, önműködő nyiló és felhuzódó rendszer. Olcsó galamb
lövő fegyver.

218. számú minta. Jós. Defourny, Herstal gyártmány Jules Polain minta, Purdey zárral, ejectoros. Auto- 
• matikusan nyiló és felhuzódó rendszer, közkedvelt finom használati fegyver. Acanthus levél 

dísszel, csokor-vésés, csiga-csavarok, angolos márványozással, vagy esetleg fényes feketére égetve.
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301. számú minta. E. Bemard, Liege gyártmánya, csak cégünk részére készítve. Böhler-Blitz acél
csövekkel, Gothard New-bore fúrással, 75°/0-os magnélküli, egyenletes terítéssel. Ilolland-ejectorral, 
Anson & Deeley rendszerű lakatokkal, Greener, vagy Purdey zárral, biztonsági tolókával. Csőpart, 
tengely és a baszkül sarka cizellálva, „brillant noiru kivitelben, angolaggyal. Súlya 2*70, vagy 
2'80 kg., füsttelen porral belőve. Elsőrangú használati fegyver, 12, 16 és 20-as öbben.

229. számú minta. Jos. Defournv, TIerstal gyártmánya. Az általánosan ismert és megcsodált GI0K0NDA 
galamblövő fegyver, mellyel a Diana Fegyver-Atelier hírét megalapozta. Stylszerü Purdey minden 
izében, a csipkerózsa motívumokkal ékesített, félig relief, rózsacsokor disz. A baszkül-fejen egyszerű 
csipkerózsa disz reliefben, az oldallakatou centifóliák bimbókkal, levelekkel, mind csigacsavaros 
alapszönyegen elhelyezve. Minden felület televésve. Kívánatra csőpartot is készíthetünk. Legszebb 
agyfa, ami létezik.
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228. számú minta. Jos. Defourny flerstal gyártmány. Systeme Veritable Purdey minden izében. Belsejé
ben, rendszerében, minden részében, éppen igy exterieurjében, hajtásában, szabásában, méreteiben és 
vésésében szigorúan Purdey. A csöfej legfinomabb virágszönyegdisz, Purdey oldallakatja virágcsokor
vésés, miként Purdey példányain, mérsékelt csőpart (renforts), mely uj divatosan, erősen kon- 
zolszerüen is szerkeszthető, mint az 1924—25. évi kreációkon. A legtökéletesebb munka, legked
veltebb galamblövő fegyver. Főuraink kedvelt mint íja.

$ .

2B3. számú minta. A modern 'csőparttal szerkesztett galamblövő fegyverek legutolsó kreációja. A baszkül- 
fej reliefben dolgozott tüskéspálma levelekkel van ékesítve. Csőpart cizellálva, vésése Purdeystil, 
rózsacsokor cirádás. Legfinomabb csövekkel. Automat nyitó és felhúzó szerkezettel. Elsőrangú luxus
fegyver, uj minta.

215. számú minta. Jós. Defourny, Herstal gyártmány. Egymás felett fekvő csövekkel szerkezztett speciális 
galamblövő fegyver, egészen szabad csősinnel. J. FRAIKIN találmánya, J. Defourny szabadalma. A 
sokkal többször használt jobb ravasz a jobban védett alsó csövet süti el. Biztosan működő, automa
tikus patronkilökőve!, Greener keresztszeges retesszel. Ilolland-stil. véséssel, csigavonalakban cizel
lálva. Nem autómat elzáróval. Igen kitűnő egyensúlyozással és galamblövéshez legalkalmasabb 
magnélküli, egyenletes teritésü, „Gothard new-bore“ furásu csövekkel. Uj, gyakorlati galamb-
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lövő és vadászfegyver, pompás kiállításban, gyönyörű ágyazással. Előre billenő, izületes articulált 
elsőravasszal. Magyar viszonyoknak megfelelő beállítással, kizárólag csak a Diana-Atelierünk részére, 
megrendelésre és előleges megállapodások szerint épül. Határidő 12 hónap.

230. számú minta. Jós. Defourny, Herstal gyártmány. Valódi Purdey, automatikusan nyiló és felhúzó 
rendszer. Stílje is, oldaliakat rendszere is szigorúan Purdey. Összes ornamentikája, a baszkül feje, a 
csőpart konzolja minden cirádájával, sőt maguk az oldallakatok cs alsó fedőlemez vadászjelenetei is 
mind basreliefben, csupa dombormű. A képzelhető legmüvésziesebb vésésben, a legmagasabb remek
mű, legjobb belga vésnökök kezéből. A legmagasabb művészi teljesitpiény, ami vésnöki munkában 
készül. Csövei Antinit, vagy Withwort acélból. Angol márványozással, keményítve.

ßayard Hämmerles (kakasnélküli) 410. számú minta, márványozott Demi-Block csövekkel és alkatrészek
kel, négyszeres zárral, önműködő biztositó tolókával, pisztoly-fogásü dióiaaggyal, füsttelen porral 
belőve. 16-os öbben.

Ugyanaz 470. számú minta, Top-Bolt zárral, finomabban kidolgozva. 16-os öbben.

Browning, teljesen önműködő, 5 lövetű serétes ismétlő vadászfegyver, hengerded, choke-, vagy paradox
fúrással, angol- vagy pisztolyfogásos aggyal, 64-70- 75 cm.-es csövei, 12 és 16-os öbben, füsttelen 
porral belőve. Minden alkatrésze, előagy raktáron. Javítása gyorsan és jótállással lesz készítve.

Walther önműködő serétes ismétlőfegyver 12-es öbben, 70 cm. hosszú, Krupp acélcsövekkel, teljes choke- 
fur ássál, minden alkatrésze legjobb acélból, keményítve és feketére márványozva, pisztolyfogásos 
aggyal, pofadók nélkül.
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Rheinmetall uj 5 lövetű serétes vadászfegyver, 16-os öbben, 65 cm. hosszú, vagy 74 cm. hosszú choke- 
íuratu acélcsöve], biztonsági zárral, recézett diófa elő- és hátsóaggyal, könnyen kezelhető és szét
szedhető önműködő ismé lőpuska, füsttelen porral belőve.

Winchester serétes ismétlő vadászfegyver, 12, 16 és 20-as öbben, könnyen levehető, choke íurásu csővel, 
6 lövetű, csőhossza 63, 65 és 76 cm., biztonsági zárral, pisztoly-fogásos diófaaggyal, súlya 2 600 kg, 
2'900 és 3*300 kg.

Winchester serétes önműködő ismétlő vadászfegyver, 12-es öbben, kétrészre vehető, 66 vagy 75 cm. 
hosszú, teljes-chokefurásu csővel, nickel-acél alkatrészekkel, biztonsági zárral, súlya 3^2 kg.

Steyri fegyvergyár Mannlicher-Schönauer 6 7, 8, 9 és 9 5 mm., 5 lövetű ismétlő golyós vadászfegyvere. 
Elismert legprecízebb fegyver, általunk külön belőve. Bármilyen távcsövei felszerelve. 
Schönauernck csőhossza és teljesítménye: Kezdősebesség: Elevenerö:

6-5 mm. öbben 705 msec. ‘259 mkg.
8 mm. n 652 \ ‘281 n
9 mm. n 635 „ 331 n
9-5 mm. n 655 „ 385 n

Winchester 1910. minta. 5-lövetü önműködő ismétlő, golyós vadászfegyver, 401 (kb. 10 mm.) öbben, leve
hető 51 cm. lioszu esővel, súlya 3 700 kg., füsttelen porral, fél- vagy egész köpenyes golyóval 
belőve. Kezdősebessége 653 msec., elevenerő 282 mkg.
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Mauser ismétlőfegyver gömbölyű 52 cm. hosszú csővel, 100, 200 és 300 méterre belőve, feketére barnítva, 
rögtönzővel, 8 mm. öbben.

Ugyanaz 60 cm. hosszú csövei, 9*3, 1075 és 11’2 mm., a legrazánsabb töltényekkel belőve.

Browning önműködő, 5-lövetü, 9 mm.-es golyós vadászfegy ver, minden része finoman feketitve, pisztoly- 
fogásos aggyal. Megbízható, pontosan hordó, hajtóvadászaton nélkülözhetetlen fegyver.

51. számú Diana-légpuska, hátultöltő, minden alkatrésze erős acél-bádogból. Finoman nickelezve, 
mályos faaggyal. Hossza 80 cm. Súlya 120 kg. Öbe 4^2 mm

ho-

52. számú légpuska, legpontosabban hordó szobapuska, elsőrendű kivitelben, feketére márványozva, hossza 
kb. 88 cm.

— 21o o o o o □ o o o o
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II. sz. J/adarászó fegwer, 1'2 14
mm visszahajtható acélcsövek 
kel, márványozott alkatrészek
kel, recézett elő- és hátsóagy- 
gyal, 30—40 lépésig megbíz
ható serétes-f egy ver.

12. számú Madarászó-fegyver, acélcsövei, összpontu furattal, rendesen dolgozott lakatmüvei,fkülső alkat
részei márványozva, pisztolyfogásos diófáaggyal.

Mauser-rendszeri! flóbertkarabélyok pontosan belőve.

tönzővel, luxus kivitelben

31. számú. 6 mm , 50 cm. sima csővel.
32 n 6 n 60 n n n
33. n 6 50 ?■> vont n
34. n 6 n 60 n n n
35. n 9 n 50 n sima n
36. n 9 7) 60 n 7)

37. n 9 rí 50 n vont T)

38. n 9 n 60 n n 7)

42. n 5*6 n 35 7) vont csővel, rög

Szí ba-cél lövő-fegyver, öntött acél
csővel, legjobb gyakorló fegy
ver.

1923. számú minta. „6?ecou sport-karabély, a legprecízebb és amellett legolcsóbb vontcsövű, kiskaliberű 
céllövő-fegyver, 50 méterről maximum 21/2 cm. szórással. Súlya 3 kg., csőhossza 65 cm., 22 cal., 
„longrifleu, valamint 6 mm. flóbert-patronok használatára. Pisztolyfogásu aggyal és állítható irány
zókkal. Lőkópessége longriÜé-vel 200 m.-ig terjed.

Ismétlő Browning-Trombone ismétlőkarabély, 22-es öbű, short, long és long rille Winchester-töltényekhez, 
könnyű, 2 kg. súlyú, csinos formájú, „Hervorragend?4 pontosságú fegyver, biztonsági zárral. Cső és 
alkatrészei feketén márványozva, piszlolyfogásos diófaagy.

Browning önműködő karabély, 22-es öbben, tizenegy rövid, vagy nyolc hosszú Winchester-töltényhez, huza
los, 43 cm. hosszú, gömbölyű acélcsővel, állítható irányzókkal, teljesen zárt szekrényházzal, cső- és 
szekrény feketére márványozva, biztonsági zárral. Fegyver hossza 92 cm., súlya 1900 kg., pisz
toly fogásos diófaaggyal, pofadék nélkül. Megbízható, olcsó, sportfegyver.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



o o o o o : DJANA-FEGYVER-ATELIER, SZOMBATHELY. : o o o o □ :

Winchester önműködő, 10 lövetű karabély, 22-es öbü füsttelen töltényhez, megbízható, pontos sport-' 
fegyver, jó anyagból készítve, teljes hossza 95 cm , súlya 2 500 kg.

Bayard félönműködő karabély, huzagolt és feketére zománcozott csővel, szijkengyellel, pisztolyfugásos 
recézett aggyal, Short és Long töltényekhez, 50 lépésre pontosan belőve, 22-es öbben.

Luxus-Bayard karabély, ugyanaz, mint a fenti, de 60 cm. hosszú csővel, agytalppal, jobb kivitelben, 50 
és 100 lépésre belőve.

Bayard önműködő ismétlőpisztoly, 6’35, 7 65 és 9 mm. öbben, kifogástalanul működő 
ismert gyártmány. A pisztoly minden szerszám nélkül igen könnyen szétszed
hető és elzárt állapotban a töltények egyszerűen kivehetők. A zár csak az eset
ben működik, ha a pisztoly feszítve van. Súlya 635 mm öbben 350 gr/, 
7*65 és 9 mm. öbben, 460 gr.

Browning önműködő ismétlőpisztoly, 6 35, 7 65 és 9 mm. öbben (6*35 mm. 7 lövetű). 
A pisztoly csak akkor süthető el, ha a tenyérrel a markolatot benyomjuk, 
külön biztonsági zár a bal oldalon. Hossza 114 mm., magassága 76 mm. 
súlya 350 gr.

Mauser önműködő ismétlőpisztoly, 6’35 mm., feketére márványozva, keménygummi markolattal, bizton
sági zárral. Hossza 115 mm., magassága 76 mm., súlya 320 gr. 7’65 mm. öbben, hossza 153 mm., 
sága 110 mm., súlya 600 gr., diófa markolattal.

Ortgies önműködő ismétlőpisztoly, feketére márványozva, famarkolattal, biztonsági zárral. 6 35 mm., 
hossza 131 mm, magassága 85 mm., súlya 375 gr. 7 65 mm, hossza 160 mm, magassága 105 mm, 
súlya 605 gr.

Walther-Baby, a létező legkisebb önműködő ismétlőpisztoly, finoman feketére márványozva, keménygumim 
markolattal, biztonsági zárral, 6 35 mm. öbben, hossza 100 mm , magassága 67 mm . súlya 235 gr.

Lignose-Einhand pisztoly, a legmodernebb, legpraktikusabb önvédelmi fegyver, 6’35 cal.-ben. Nem kell 
töltött állapotban hordani, mert a ravaszfedő benyomása által, az utolsó pillanatban is játszva meg
tölthető egykézzel és pedig anélkül, hogy a pisztolyt zsebünkből kivennénk. Rövid markolattal 
7 lövetű, hosszú markolattal 10 lövetű. A rövid markolathoz kapható különhosszu, 10 és 15 patront 
magába foglaló tár is.
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Bergmann-Lignoset a fentihez hasonló, azonban ennek megtöltéséhez — mint az automatákhoz általá
ban — már két kéz szükséges. Kapható 6.35, 7’65 és 9 mm-es kaliberben.

Frommer ismétlőpisztoly, LILIPUT, 6’35 cal.-ben.

Frommer ismétlőpisztoly BABY 7 65 cal-ben.

Steyr önműködő ismétlőpisztoly, 6*35, 7’65 mm., billenő-csővel, feketére 
futtatva.
6*35 mm. hossza 115 mm., magassága 80 mm., súlya 350 gr. 
7*65 mm. „ 160 „ „ 110 „ „ 640 „

Tár az összes ismétlőpisztolyokhoz kapható.

Browning, uj minta, 6’35, 7’65 
Browning, régi minta, 7’65 
Frommer, 6’35, 765, 9 mm. 
Mauser, 6’35, 7 56
Ideal, 6 35
Little Tom, 6’35, 7’65

Ortgies, 6’35, 7’65
Sauer, 6’35, 7’65
Singer, 6’35
Steyer, 6’35, 7’65
Walther, 8-as minta, 6 35
Walther, 9-es minta, 6’35.

Mauser, 6’35, 7 65

2. számú minta. Flóbert-pisztoly, 
húzóval 6 mm.

18 cm. hosszú, nickelezve, diófaaggyal, töltény-

Céllövő-pisztoly, 16. számú minta, jóminőségü, hu- 
zagolt, szögletes 40 cm. hosszú csővel, recé- 
zett aggyal, feketére barnitott alkatrészekkel, 
22-es Winchester rövid töltényhez.

Céllövő-pisztoly, 15. számú minta, versenyekre. Legpontosabb 
pisztoly, a legfinomabb anyagokból, minden részében gon
dosan előállítva, acél csősinnel, pontos huzagokkal, rövid 
és hosszú 22-es Winchester-tölténnyel legpontosabban be
lőve, Support szabályozható irányzókkal és célgömbbel, 
töltényhuzóval, csöve feketére barnitva, alkatrészei kemé
nyítve és márványozva, kakas és ravasz nickelezve, 
diófaagy recézve, szarutalppal.
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Céllövő-pisztoly, 13. sz. minta, 22-es Winchester, vagy 
6 mm. Flóbert-töltényhez, finoman huzagolt, 
billenő csővel, önműködő tölténykivetővei, szí
nesen keményített alkatrészekkel, elsőrendű ki
vitelben.

Céllövő-pisztoly, 10. sz. minta, önfeszitős, kakasnélküli, finoman huzagolt acélcsővel. 22-es Winchester, 
vagy 9 mm. Flóbert töltényhez, állítható irányzók és célgömb, sima, keményített acél alkatrészek
kel, recézett dióía-aggyal, 35—40 méterre belőve.

Riasztó-pisztoly nagyot durranó, 
riasztó dugóhoz teljesen ve
szélytelen.

1. sz. minta. ConstabuJary forgópisztoly, 
homályos feketére barnitva, recézett 
diófamarkolattal, biztonsági zárral, 
7, 9 és 12-es öbben.

4. sz. minta. Browning kakasnélküli forgópisztoly, 
feketére márványozva, laposan beillesztett le
fektethető ravasszal biztonsági zárral, kemény 
gummi, vagy famarkolattal 6’35 és. 7’65 mm. 
öbben.
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2. sz. minta. Buldog forgópisztoly, feke
tére barnitva, visszahajtható ravasz- 
szal, biztonsági zárral, recézett diófa
markolattal 7, 9 és 12 mm.-es öb
ben.

3. sz. minta. Browning forgópisztoly, ugyanaz, mint a 4. számú, de kakassal 6’35 és 7 65 mm. öbben.

5. sz. minta Velodog kakasos forgópisz
toly, hatlövetű elsőrendű öntött acél
ból, biztonsági zárral, dob és alkat
részei feketére oxidálva, kakas az el
ső nyugvóra visszapattanó a ravasz 
lefektethető, recézett diófa, vagy ke
ményfa markolattal 5’8 mm. öbben.

11. számú minta. Smith- Wesson rendszerű 
önműködő tölténykidobós forgópisz
toly, a kakas felett levő zár-emeltyű 
felemelése után a csövet lefelé nyom
juk, mikor a tölténykidobó önműkö
dően kiveti a kilőtt hüvelyeket. 
Csavarhuzalos acélcsővel, magas sín
nel, irányzókkal, célgombbal, első 
nyugvóra visszapattanó kakasokkal, 
külső alkatrészei nikkelezve. vagy 
feketére márványozva, recézett fa-, 
vagy keménygummi markolattal, 7 
és 9 mm. öbben.
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6. sz minta. Velodog kakasnélküli forgó
pisztoly ugyanolyan kivitelbeu, mint 
az 5-ös számú, 5’8 mm. öbben.

Alumínium ételdobozok, poharak, palackok stb.

310. sz. Étel szelence, négyszögletes, 15 cm. hosszú, 13 cm. széles, 5 cm. magas.
311. sz. Étel szelence, négyszögletes, 18 cm. hosszú, 15 cm. széles, 5 cm. magas.
312. sz. Étel szelence, négyszögletes, 20 cm. hosszú, 17 cm. széles, 6 cm. magas.
313. sz. Étel szelence, négyszögletes, 23 cm hosszú, 19 cm. széles, 8 cm magas.
314 sz. Étel szelence, négyszögletes, 28 cm. hosszú, 20 cm. széles, 10 cm magas. 
315. sz. Etel szelence, ovalis, 16 cm. hosszú, 10 cm. széles, 4 cm. magas.

320. sz. Csavaros szelence, kerek alakú, 12 cm. átmérőjű, 15 cm. magas.
321. sz Csavaros szelence, kerek alakú, 8 cm. átmérőjű, 3 cm. magas.
322. sz. Csavaros szelence, kerek alakú, 10 cm. átmérőjű, 41/2 cm. magas
323. sz Csavaros szelence, kerek alakú. 12 cm. átmérőjű, 5 om. magas.
324. sz. Csavaros szelence. kerek alakú, 14 om. átmérőjű, 5V2 cm. magas.
325. sz. Csavaros szelence, kerek alakú, 15 om. átmérőjű, 6. cm magas.
330. sz. Csavaros szelence, gummikarikás belső fedővel, 10 cm. átmérőjű, 10 cm. magas.
331. sz. Csavaros szelence, gummikarikás belső fedővel, 8 cm. átmérőjű, 4 cm. magas.
332. sz. Csavaros szelence, üveg betéttel, belső fedővel, 101/2 cm átmérőjű, 5 cm. magas.
333. sz. Csavaros szelence, üveg betéttel.
340. sz Összerakható főzőedény, két betéttel és spiritus lámpával.
340. sz. Melegítő edény, légmentesen elzárható, gummikarikás fedéllel és fogantyúval, átmérője 16 cm., 

magassága 6 cm. •
346. sz. Melegítő edény, légmentesen elzárható,, gummikarikás fedéllel és fogantyúval, átmérője 15 cm , 

magassága 5 cm.
347. Melegítő edény, légmentesen elzárható, gummikarikás fedéllel és fogantyúval, átmérője IOV2 cm., 

magassága 5 om.
350. sz. Só és paprika tartó.
355. sz. Tea tartó, tojás alakú, akasztható láncocskával.
358. sz. Patent tojása lakú szelence, kis csavarmenettel, összecsavarva tojástartónak és ivópohárnak is 

használható.
360. sz Pohár, összecsukható, papír dobozban, 7 om. magas.
361. sz. Pohár, összecsukható, papír dobozban, 9 om. magas.
362. sz. Pohár, összecsukható, 5J/2 cm magas.
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363. sz. Pohár, összecsukható, 7^2 um. magas, aluminium dobozban.
364. sz. Pohár, összecsukható, 11 cm. magas, aluminium dobozban.
370. sz. Pohár, gömbölyű, l garnitúra egymásra rakható, 9 cm. magas.
371. sz. Pohár, lapos
372. sz. Pohár, lapos, fogantyúval.
375. sz. Kulacs, lapos, 1/s liter.
376. sz. Kulacs, lapos, 1/4 liter.
377. sz. Kulacs, lapos, 1/2 liter.

380. sz. Bakancszsir, 100 gr. bádog dobozokban.

Bikacsekek:

385. sz. Bikacsek, sima, kóziszijjal, kupakkal. 389 sz. Bikacsek, préselt, smissel.
386. sz. Bikacsek, préselt, kézi szijjal, kupakkal. 390. sz. Bikacsek, csavart, smissel.
387. sz. Bikacsek, préselt, kézi szijjal, smissel.
388. sz. Bikacsek, préselt, kupakkal. 395. sz. Nádvesszö.

396. sz. Bunkós bot, ólom, bőrbe bevarrva, közepén hajlékony rugóval, csuklóra akasztható kézi szijjal, 
legjobb önvédelmi eszköz.

399. Csöboritó, zsírozott marhabőrböl minden öb nagyságú fegyverhez, egy, kettő, vagy három csövűre.

Csalogatok és vadhivók, különfélék:

405. számú. Özcsalogató, bivaly
szarvból, fatokban.

408. sz. Özhivó, bivaly-szarvból 
tetszés szerint hangolva.

410. sz Özhivó, (jajgató) ében 
fából, állítható, fatokban.

402. sz. Özhivó, meggyfából, külső gomb csavarása által tetszés szerint szabályozható, úgyhogy vala
mennyi özcsalogató hang utánozható.

406. sz. Özhivó, ugyanaz, mint a 402. sz., de bivalyszarvból és fatokban. Akasztható gyűrűvel.

400. sz. Özhivó, bivaly-szarvból, akasztó gyűrűvel, szétcsavarható és tetszés szerint hangolható.

420. sz. Nyulhivó, iából, róka 422. sz. Nyulhivó, barna fából, 
és nyest csalogatására Uhlenhut rendszerű.

430. sz. Kacsahivó, világosan 
fényezett fából.

OOOOO — 28 — OOOOO

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



o o o o o : DIANA-FEGYVER-ATELIER, SZOMBATHELY. : o o o o o :

•155. sz. Ragadozó-inadár csa
logató, fából, szaruvéggel.

440. Kacsacsalogató, ébenfából461. sz. Szarkahivó fémből.

475. sz. Erdei szalonkahivó, fé
nyezett fából.

450. sz. Fajdkakashivó sárga 
fából.

415. sz Szarvashivó. fából és 
szaruból.

468. Egérsip, csontból, róka, 
nyest, menyét, görény és 
vidra csalogatására, fa
tokban.

480. sz. Fogolycsalogató, uj 
ezüstből, felakasztható.

485. sz. Fácáncsalogató, fémből, 
nikkelezve, felakasztható.

465. sz. Vadgalamb- és kakuk- 
hivó puspángfából.

Céltáblák:

501. sz. Tábori cél
tábla, 20 körrel, 
60 cm. átmérővel.

502. sz. Szoba céltábla, 
kicsi, 9 cm. átmérővel, 
6 körrel

503. sz. Szoba céltábla, 
különleges erős ragasz
tott 12 körrel, 11 cm. 
mérővel.

Erdész-jelvény:
510. sz. Erdész-jelvény, tölgylomb, fémből, aranyozva vagy ezüstözve, makknélkül, vagy egy, kettő és 

három makkal.

Flóbert- és fegyvertáskák.
540. sz. Flóbert fegyver táska, vízmentes vászonból, vállszíjjal, börszegéssel.
545. sz. Fegyver-táska, rövid, vízmentes barna vászonból, vállszíjjal, börszegéssel, puhán bélelve.
546. sz. Fegyver-táska, hosszú, vízmentes barna vászonból, vállszíjjal, börszegéssel. Egycsövű golyós, 

vagy serétes fegyverekhez is.
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547. sz. Fegyvertáska, rövid, zsírozott marhabörböl, vállszíjjal.
548. sz. Fegyvertáska, hosszú, zsírozott marhabörböl, vállszíjjal.
549 sz. Fegyvertok, kemény, rövid, vízmentes vászonból, puhán bélelve, börszegéssel.
550. sz. Fegyvertok, rövid, kemény, vastag blank, vagy talp-börböl.
551. sz. Fegyvertok, hosszú kemény, vastag blank, vagy talp-börböl.

Bármilyen fegyvertáskát vagy tokot, előírás szerint, műhelyünkben elkészíttetünk.

Flóbert- és fegyverszijj.
560. sz. Flóbert fegyverszijj, zsírozott marhabörböl.
562. sz. Vadászfegyverszijj, zsírozott marhabörböl, mindkét oldalon csattal.

Fegyvertisztitó eszközök:

570. sz. Flóberttisztitó vessző, drótból.
571. sz. Flóberttisztitó vessző, drótból, fa nyéllel.
572. sz. Flóberttisztitó vessző, rézből fa nyéllel.

575. sz. Tisztitó vessző serétes fegyverekhez, fényezett bükkfából, fogantyúval, sárgaréz kóctartóval, 
egyrészes.

576. sz. Tisztitó vessző serétes fegyverekhez, fényezett bükkfából, fogantyúval, sárgaréz kóctartóval, 
kétrészes.

577. sz. Tisztitó vessző serétes fegyverekhez, fényezett bükkfából, fogantyúval, sárgaréz kóctartóval, 
háromrészes.

578. sz. Tisztitó vessző serétes fegyverekhez, sárgaréz kóctartóval, eredeti Sandberg, acélból, faburko
lattal, egyrészes.

579. sz. Tisztitó vessző serétes fegyverekhez, eredeti 
val, kétrészes.

580. sz. Tisztitó vessző serétes fegyverekhez, eredeti 
val, háromrészes.

581 sz. Tisztitó vessző golyós fegyverekhez, eredeti 
val, egyrészes.

582. sz. Tisztitó vessző golyós fegyverekhez, eredeti 
val, kétrészes.

583. sz. Tisztitó vessző golyós fegyverekhez, eredeti 
val, háromrészes.

Sandberg, acélból, faburkolattal, sárgaréz kóctartó-

Sandberg, acélból, faburkolattal sárgaréz kóctartó-

Sandberg, acélból, faburkolattal, sárgaréz kóctartó-

Sandberg, acélból, faburkolattal, sárgaréz kóctartó-

Sandberg, acélból, faburkolattal, sárgaréz kóctartó -

585- sz. Bársony, fegyvercsövek kitöröléséhez.

586. sz. Szivacs, fegyvercsövek kimosásához.

587. sz. Drótkefe, rozsda és ólom lerakódás kitisztításához.
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588. Drótrózsa, rozsda és ólomlerakódás kitisztításához.
589. Sörtekefe a csövek kitöröléséhez és bekenésére.

590. sz. Kóctartó sárgarézből.

591. sz. G-yorstisztitó, ruganyos fémből, pontosan alkalmazkodik a cső belsejéhez, 12, 16 és 20-as öbben.

Fegyver-olajok és zsírok:
600. sz. Rogonol fegyver-olaj 100 gr. 605
601. sz. Rogonol fegyver-olaj 200 gr. 606.
603. sz. Wirker-féle hires Neutralin fegyver-olaj. 610.
604. sz. Stopp fegyver-olaj. 611.

sz. Jura fegyver olaj
sz. Balistol fegyver-olaj.
sz. Rogonol fegyver-zsir, 100 gr. bádog dobozban.
sz. Jura fegyver-zsír, dobozban.

Fogolyakasztók:
620. sz. Fogolyakasztó, kender zsinegből, bőr szereléssel.
622. sz. Fogolyakasztó, erős marhabőrből, laposra vágva, bőrkarikával.
623. sz. í ogolyakasztó, zsírozott marhabőrből, gömbölyítve, acél kapoccsal.
624. sz. Fogolyakaszto. barna marhabörből, az akasztók egy darabból vágva, acél

Agyaggalambdobó és galamb:

640. sz. Agyaggalambdobó, egykaru.

641. sz. Agyaggalambdobó, kétkarú.

643. sz. Agyaggalamb Hubertus.

♦
Gyújtó-zsinór:

650. sz. Gyújtó-zsinór tekercsben, robbantáshoz, kb. 8 méter hosszú.

Gyutacsoló, fogó és gép:/
660. sz. Lancaster gyutaosológép fémből, tömören készítve, a kilőtt hüvelyekből az elsütött gyutacsok 

kiszedésére és újak betevésére, raktáron minden öbnagyságban.
661. sz. Gyutacsolótogó acélból, fekete, minden öbben.
662. sz. Gyutacsolófogó acélból, nikkeiezve, minden öbben.
663. sz. Gyutacsolófogó Universalis acélból, csiszolva és nikkeiezve három hosszú emeltyűvel, ezen 

készülék az összes hüvelyek gyutacsolásához a legkisebbtől a legnagyobb öbig használható.
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Gummi-agytalp:

670. sz. Gummi-agytalp, visszalökés enyhítésére, vörös puha gnmmiból, gummi betéttel.

Hátizsákok:

680. sz. Hátizsák, gyermekek részére, szürkészöld vászonból, 45 cm. magas, 40 cm. széles, 
kívül egy zsebbel, szijjazattal.

681. sz. Hátizsák, gyermekek részére, vízmentes zöld vadász-vászonból, 45 cm. magas, 
40 cm. széles, kívül egy zsebbel, szijjazattal.

682 sz. Hátizsákok felnőttek részére, vízmentes zöld vadász-vászonból, kívül két zseb
bel, erős szijjazattal, 50 cm. magas, 60 cm. széles.

683. sz. Hátizsák, ugyanolyan, mint a 682. számú, de zseb nélkül, gummibetéttel.
684. sz. Hátizsák gummibetéttel, ugyanolyan mint a 683. számú, de két külső zsebbel.
685. sz. Hátizsák, vízmentes zöld vadász-vászonból, kivül-belül két nagy zsebbel, gummival bélelve, 

legerősebb szijjazattal, 55 cm. magas, 60 cm. széles.

Az itt felsoroltakon kívül különféle jobb kivitelben nagy raktár. Bármilyen nagyságban és minőségben 
készíttetünk saját műhelyünkben, rendelésre.

Kutyavezető szijjak:

700. sz. Kutyavezető, láncból, az egyik oldalon hurokkal, mások oldalon akasztókapoccsal.
701. sz. Kutyavezető, láncból, mindkét oldalán akasztókapoccsal.
702. sz. Kutyavezető szíj, gömbölyű fonott sárgabőrből, az egyik oldalán hurokkal, a mások oldalán 

fonott láncon, akasztó kapoccsal, kisebb kutyák vezetésére.
703. sz. Kutyavezető szijj, lapos, erős bőrből fonva, az egyik végén csatos bőr szijj hurokkal, másik 

végén akasztó kapoccsal, erős kutyák vezetésére.
704. sz. Kutyavezető szijj, egy drb. 15 mm. széles bőrből, két kutya részére, mindkét végén akasztó 

kapoccsal, közepén karikával, szijj beakasztására.
705. sz. Kutyavezető szijj, lapos, széles zsíros marhabőrböl, egy darabból vágva, az egyik oldalán csatos 

hurokkal s a másik oldalán csiptetö kapoccsal, vadászkutyák részére.
706. sz. Kutyavezető szijj, egy darab zsíros marhabőrböl, kerek alakú, egyik oldalán hurokkal, a másik 

oldalán akasztó kapoccsal.
707. sz. Kutyavezető szijj, lapos, keskeny marhabőrböl, az egyik oldalán hurokkal, a másik oldalán 

akasztó kapoccsal.
708. sz. Kutyavezető szijj, lapos, széles marhabőrböl, az egyik oldalán hurokkal, a másik oldalán akasztó 

kapoccsal.

Kutyakorbácsok

720. sz. Kutyakorbács, igen erős gömbölyű fonott marhabőrböl, akasztható kapoccsal.
721. sz. Kutyakorbács, gömbölyűén fonott, kent marhabőrböl, csuklószijjal, síppal.
722. sz. Kutyakorbács, gömbölyűén hengerelt gépszijjból, akasztható kapoccsal, erős, tönkretehetetlen.
723. sz. Kutyakorbács, gömbölyű hengerelt gépszijjból, nádfogantyuval, karabinerrel.
724. sz. Kutyakorbács, laposan fonott, erős marhabőrböl, fogantyúval és akasztható kapoccsal.
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725. sz. Kutyakorbács, az egész vastag merev szijj bőrből, bőrrel összevarrva és gömbölyítve, 75 cm. 
hosszú, nikkelezett kapoccsal, legjobb idomító korbács.

726. sz. Kutyakorbács, marhabörböl, keresztül fonott betétes fogantyúval, közepén négyszeresen fonva, 
csiptető kapoccsal, a végefelé hasítja, csukló beakasztására alkalmas, mint kutyavezető használ
ható, hossza 70 cm.

KUTYA-VAKARÓ, fa nyéllel, 24 acél fogacskával.
KUTYA-KEFE, sörétből 10-soros; pánttal, a kéz számára 
KUTYA-SZÁJKOSÁR, bőrből fonva, különféle nagyságban.
KUTYA-FESÜ, galalitból, szaruból, vagy alumíniumból.

Kutya-nyakravaló:

740. sz. Kutya-nyakravaló, marhabörböl, egy darabból, jól dolgozva, összehúzható fojtó karikákkal, 
36-50 cm. átmérőjű, vadászkutyák részére.

741. sz. Kutya-nyakravaló, marhabörböl, félgömbölyü forma, névtartóval, összehúzható fojtó karikákkal, 
36—50 cm. átmérőjű, vadászkutyák részére.

742. sz. Kutyanyakravaló, egy darabból metszve, háromszor egymásra rakott puha kent marhabőrből, 
varrás nélkül, névtartóval, összehúzható fojtó karikákkal, 36 — 50 cm. átmérőjű, vadászkutyák 
részére.

743. sz. Kutya-nyakravaló, puha kent marhabőrből, bőrrel keresztül fonva, névtartóval, összehúzható 
fojtó karikákkal, 36—50 cm. átmérőjű, vadászkutyák részére.

744. sz. Kutya-nyakravaló, kiskutyák részére, névtartóval és vezető szijhuzalos karikával.
745. sz. Kutya-nyakravaló, középnagy kutyák részére, névtartóval és összehúzható fojtó karikával, 

36 — 42 cm.
750. sz. Idomító kutyanyakravaló barna marhabörböl, két sor rövid acél szegecskékkel, összehúzható 

fojtó karikákkal.

Vadász- és zseb evőkészletek:

520. sz. Zseb evőkészlet, egy ujezüst kanálból, késből és villából, fehér csontnyéllel, szürke szarvasbőr
tokban, 10 cm. hosszú, 6 cm. széles és 2 cm. magas.

521. sz. Zseb evökészlet, mely áll: kanál, kés és villából, összerakható is mint egy zsebkés, szarvas
agancs nyéllel, vászon tokban.

522. sz. Zseb evőkészlet nyélbetolható, britania fémből, kés és villa, lapos, barna finom bőrtokban, 
13 cm hosszú, 4 cm széles, 1 cm. vastag.

523. sz. Zseb evökészlet, ugyanaz, mint az 522. finom sárga bőrtokban.
524. Zseb evökészlet, egymásba tolható kés és villa fanyéllel.

Vadász- és zsebkések:

760. sz. Vadász zsebkés, sollingeni gyártmány, olcsó vékony zsebkés, egy 9 cm. acélpengével, fekete 
nyéllel

761. sz Vadász-zsebkés, sollingeni gyártmány, hosszú keskeny, nikkel foglalatú csontnyéllel, egy 10 és 
5^2 cm. acélpengével.

762. sz. Vadász zsebkés, sollingeni gyártmány, hosszú keskeny, színes celluloid nyéllel, egy 10 és 5^2 
cm. acélpengével.
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763. sz. Vadász-zsebkés, sollingeni gyártmány, egy 7^2 és egy 4^2 cm. acélpengével, nikkelezett fekete 
csontból.

764. sz Vadász-zsebkés, sollingeni gyártmány, egy 71/2 és egy 4!/2 cm. acélpengével, fehér csontnyéllel.
765. sz. Vadász zsebkés, sollingeni gyártmány, barna fanyelű olcsó zsebkés, 6V2 cm. és 4 cm. acélpengé

vel és dugóhúzóval.
766. sz. Vadász-zsebkés, sollingeni gyártmány, wexir zsebtartó kés, 7 cm. hosszú és 4V2 cm. hosszú erős 

acélpengével, dugóhúzóval, csavarhuzóval, egy univerzális müszerkéssel, melyet töltényhuzó, bádog
doboznyitó, ár, dróttörö és vakaró gyanánt lehet használni. Pipaszurkálóval és akasztógyürüvel el
látva. Nyele vörös-fából.

767. sz. Vadász-zsebkés, sollingeni gyártmány, két acélpengével, 7 és 4^2 cm. hosszú, dugóhúzóval, nyele 
bivalyszarvból.

768. sz. Vadász-zsebkés, sollingeni gyártmány, 7 és egy 5 cm. acélpengével, egy kis görbehegyü pen
gével, dugóhúzóval, nikkel foglalatú szarunyéllel.

769. sz. Vadász-zsebkés, sollingeni gyártmány, hosszú nikkel foglalatú fekete csontnyéllel, 10 cm. és 
5 cm. acélpengével és dugóhúzóval.

770. sz. Vadász-zsebkés, sollingeni gyártmány, 71/2 ás 4]/2 cm. acélpengével, gyöngyháznyéllel.
771. sz. Vadász-zsebkés, sollingeni gyártmány, lapos, finom zsebkés, 6 cm. és 4 cm. pengével, ollóval és 

körömtisztitó reszelövel, fehér csontnyéllel.
772. sz. Vadász-zsebkés, sollingeni gyártmány, lapos, finom zsebkés, 6 cm. és 4 cm. acélpengével, ollóval 

és körömtisztitó reszelövel, fekete fémnyéllel.
773. sz. Vadász-zsebkés, sollingeni gyártmány, tarkókés, nyele szarvasagancsból, dugóhúzóval, 6 cm kis, 

9 cm. nagy pengével, mely csak az esetben záródik, ha először a kispengét benyomjuk.
774. sz. Vadász-zsebkés, sollingeni gyártmány, patent, egy nyomásra a penge kiugrik, rögzíthető, szarvas- 

agaucs nyéllel, töltényhuzóval ellátva.

Lőpor-mérce és lőpor-mérleg:
790. sz. Lőpor- vagy serétmérő, sárga rézből fa

nyéllel.
791. sz. Lőpor- vagy serétmérő, sárga rézből, fa

nyéllel, igazítható gramm-beosztással, minden 
öbnagyság részére.

795. sz. Lőpor mérleg, fémből, zsinóron függő sárga
réz tálcákkal és sulykészlettel.

796. sz. Lőpor-mérleg, fémből, zsinóron függő sárga
réz tálcákkal és sulykészlettel, finomabb kivi
telben.

797. sz. Lőpor-mérleg, sárgaréz karral, finom selyemzsinóron függő szarucsészékkel.

Berloques-fegyverek és pisztolykák:
850. számú Berloques-fegyver, újdonság, valódi gyutacsocskához.
850. számú Berloques-fegyverke, gyöngyház aggyal.
851. számú Berloques-fegyverke, fa- vagy nikkel aggyal.
853. számú Berloques-pisztoly ka, arany double, elefántcsont, gyöngyház vagy szarumarkolattal
854. számú BerLques-pisztolyka, ezüst markolattal.
855. számú Berloques-pisztolyka, nikkelezett markolattal.
860. számú Berloques-fegyverke vagy pisztolyka gyutacs tubusban 25 darab.
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Öngyújtók:

801. sz. Öngyújtó, vadásztöltény alakú.
802. sz. Öngyújtó, vadásztöltény alakú, patent.
803. sz. Öngyújtó, vadásztöltény alakú, nagyobb.
804. sz. Öngyújtó, vadásztöltény alakú, nagyobb, 

szivarvágóval.
805. sz. Öngyújtó, vadásztöltény alakú, egész nagy.
806. sz. Öngyújtó, zseböngyujtó, lapos, kerekes, 

nikkelezett.
810. sz. Öngyújtó, zseböngyujtó, lapos, automata.
811. sz. Öngyújtó, zseböngyujtó, lapos, kerekes, 

keskeny, liliput.
813. sz. Öngyújtó, zseböngyujtó hengeralaku, ke

rekes, liliput, alumínium.

815. sz. Öngyújtó, zseböngyujtó, hengeraleku, ke
rekes, nagyobb, aluminium.

818. sz. öngyújtó, zseböngyujtó, óraalaku, rugal
mas oldalfalakkal.

819. sz. Öngyújtó, zseböngyujtó, óraalaku, kemény 
oldalfalakkal.

820. sz. Öngyújtó, asztalöngyujtó hosszú csöalaku, 
kerekes.

823. sz. Öngyújtó, konyhaöngyujtó, gázspirítus, 
vagy acetilénhez.

824. sz. Öngyújtó, zseb-vadászöngyujtó, bármilyen 
nagy szélben meggyujtható.

Öngyujtó-bél vastag és vékony.

Pisztoly-táskák:

830. sz. Pisztoly táska, szarvasbörböl, 635 pisztolyhoz.
831. sz. Pisztoly táska, szarvasbörböl, 7'65 pisztolyhoz.
832. sz. Pisztolytáska, borjubörböl, 6’35 pisztolyhoz.
833. sz. Pisztolytáska, borjubörböl, 7'65 pisztolyhoz.
834. sz. Pisztolytáska, zsírozott marhabőrböl, bélelve, 7 mm. forgópisztolyhoz.
835. sz Pisztolytáska, zsirozott marhabőrböl, bélelve, 9 mm. forgópisztolyhoz.
836. sz Pisztolytáska, zsirozott marhabőrböl, bélelve, 12 mm. forgópisztolyhoz.

Sípok:
különféle jelző és kutyasipok, fémből és 
szaruból, 1. 2, 3 és 4 hangra, állandóan 

nagy választékban raktáron.

Szarvas és őz 
agancstáblák: 

különféle nagyságban és kivitel
ben állandóan kaphatók.

905.

906.

908.

T öltény-becsavaró:
sz. Töltény-becsavarógép papirtöltények számára, csavarral, asztalra vagy padra 
erősíthető, fémből bronzirozva és tömören készítve. Készletem a keresettebb 
öbnagyságban.

sz. Angol töltény-becsavarógép papirtöltények számára, csavarral, asztalkára 
vagy padra erősíthető, jobb kivitelben, a töltények deformálása ellen öbözö 
csövei ellátva.

sz. Fenti becsavaró gépekhez külön kagyló, kopott kagylók kicserélésére.
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Töltő-gép:
901. sz. Töltőgép bükkfából, papirhüvelyek töltésére, fémbetéttel, négyrétű, pontosan öbözve, töltővessző- 

vel, tölcsérrel, becsavaróval, a töltött töltény véletlen elsülése ellen biztonsági készülékkel. Készle
tem valamennyi öbnagyságban.

Töltényhuzók:
910. sz. Lancaster töltényhuzók, csiszolt acélból, nikkeiezve, gyűrű alakú, 

könnyen eltehetö. Baktáron a legkeresettebb öbbekben.
911. sz. Lancaster töltényhuzó, rézből vagy acélból, nikkeiezve, alsó részén 

excenter karikákkal. Ezen készülékkel az elszakadt fenekű töltények 
a csőkamrából könnyen kihúzhatok. Készletem a legkeresettebb öbbek
ben.

912. sz. Universalis töltényhuzó, nickelezett acélból, használható minden 
öbnagyságu töltényhez. A két feszitő rugó összenyomásával Lancaster 
töltényhuzó, a két oldalán levő horoggal az elszakadt töltényhüvely 
húzható ki a töltény-kamrából. Csukott állapotban pedig Lefaucheux 
töltényekhez használható.

Tölténytáskák és övék:
920. sz. Vadásztöltény táska zsirozott marhabőrből, egy nagy belső beosztással, kis 

külső táskával, vállon átvethető erős szijjazattal, 14 cm. mély, 20 cm. széles.
921. sz. Vadásztól tény táska zsirozott marhabörböl, egy nagy belső beosztással, kis 

külső táskával, vállon átvethető erős szijjazattal, 16 cm. mély és 26 cm. széles, 
40—50 darab töltényre.

922. sz. Vadásztöltény táska zsirozott marhabőrből, egy nagy belső beosztással, kis 
külső táskával, vállon átvethető erős szijjazattal, 18 cm. mély, 25 cm. széles, 
80—90 darab töltényre.

923. sz. Serét- vagy golyós-töltényzacskó kent marhabörböl, széles átvető szijjal, a felső nyílásánál fűző
lyukkal, melyen lakat is keresztülhúzható és elzárható, egy igen erős és célszerűen dolgozott zacskó, 
melybe 200 darab töltény könnyen betehető és szállítható.

Töltény-öv:
930. sz. Töltényöv vízmentes vászonból, bőr szegéllyel, 24 töl

tény elhelyezésére.
931. sz. Töltényöv vízmentes vászonból, a töltény részére bőr

hüvellyel, 24 darab töltény elhelyezésére.
932. sz. Töltényöv kent marhabörböl vagy borjubőrböl, bőr-töltényhüvellyel, elsőrendű jó kivitelben.
Fentieken kivül legfinomabb bőrökből, különféle színű és méretű töltény-táska állandóan nagy választók

ban raktáron. Bármilyen előírásos táskát elkészíttetünk.

Vadásztrombiták, zseb- és jelzókürtök:

különféle nagyságban és kivitelben, 1—2 hanggal, állandóan nagy válasz
tékban raktáron vannak.
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971.

972.

Thermos üvegek folyadéknak és ételnek

Ezen üvegek a betöltött italokat és ételeket hosszú időn át egyforma hömérsékben tart
ják. Pl. az este betöltött forró vagy jeges italok és ételek másnap is a legnagyobb meleg
ben
970.

973. sz. Thermos 
dóknak.

974. sz Thermos 
dóknak.

975. sz. Thermos 
dóknak.

vagy hidegben is, teljes forróságukat vagy hidegségüket megtartják, 
sz. Thermos üveg, 
folyadéknak.
sz. Thermos üveg, 
dóknak.
sz. Thermos üveg, 
folyadéknak.

üveg, feketére

üveg,

üveg,

feketére

feketére

folyadéknak, nikkelezett gömbölyű hüvelyben és pohárkával, 1/2 liter

folyadéknak, nikkelezett hüvelyben és pohárkával, 2/4 liter folya-

folyadéknak, nikkelezett gömbölyű hüvelyben és pohárkával, 1 liter

festett gömbölyű

festett gömbölyű

festett gömbölyű

hüvelyben

hüvelyben

hüvelyben

és

és

és

nikkelezett

nikkelezett

nikkelezett

pohárkával, 1/2 liter folya-

pohárkával, 2/4 liter folya-

pohárkával, 1 liter folva-

976. sz. Thermos üveg, aluminium gömbölyű hüvelyben és aluminium pohárkával, 1/2 üfer folyadéknak.
977. sz. Thermos üveg, aluminium gömbölyű hüvelyben és aluminium pohárkával, 3/4 liter folyadéknak.
978. sz. Thermos üveg, aluminium gömbölyű hüvelyben és aluminium pohárkával, 1 liter folyadéknak.
979. sz. Thermos üveg, műbőrrel bevont gömbölyű hüvelyben és nikkel pohárkával, 1/2 liter folyadéknak.
980. sz. Thermos üveg, műbőrrel bevont gömbölyű hüvelyben és nikkel pohárkával, 3/4 liter folyadéknak.
981. sz. Thermos üveg, műbőrrel bevont gömbölyű hüvelyben és nikkel pohárkával, 1 liter folyadéknak.
982. sz. Thermos üveg, műbőrrel bevont kerekded hüvelyben és nikkel pohárkával, V2 üf0r folyadéknak.
983. sz. Thermos üveg, műbőrrel bevont kerekded hüvelyben és nikkel pohárkával, 3/4 liter folyadéknak.
984. sz. Thermos üveg, műbőrrel bevont kerekded hüvelyben és nikkel pohárkával, 1 liter folyadéknak.
988. sz. Thermos üveg tartalék és betét 1/2 liter.
989. sz. Thermos üveg tartalék és betét 2/4 liter.
990- sz. Thermos üveg tartalék és betét 1 liter.

Thermosüveghordó vállszijjak és tokok előirás szerint elkészíttetnek.

994. sz. Thermos üveg, széles szájú, ételnek. Feketére festett gömbölyű hüvely, nikkelezett pohárkával, 
1/8 liter.

995. sz. Thermos üveg, széles szájú, ételnek. Feketére festett gömbölyű hüvely, nikkelezett pohárkával,
3/8 liter. r

996. sz Thermos üveg, széles szájú, ételnek. Feketére festett gömbölyű hüvely, nikkelezett pohárkával,
6/8 liter.

997. sz. Thermos üveg, széles szájú, ételnek. 
1/s liter.

998. sz. Thermos üveg, széles szájú, ételnek. 
3/g liter.

999. sz. Thermos üveg, széles szájú, ételnek. 
ö/8 liter.

999. sz. Thermos üveg, széles szájú, ételnek. 
6/g liter.

1000. sz. Thermos üveg tartalék betét, 1/g liter.
1001. sz. Thermos üveg tartalék betét, 3/g liter.
1002. sz. Thermos üveg tartalék betét, 6/8 liter.

Nikkelezett gömbölyű hüvely, nikkelezett pohárkával,

Nikkelezett gömbölyű hüvely, nikkelezett pohárkával,

Nikkelezett gömbölyű hüvely, nikkelezett pohárkával,

Nikkelezett gömbölyű hüvely, nikkelezett pokárkával,
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Vadász-székek és székbotok:

1010. sz. Vadászülőke, erős bükkfából, 3 lábon álló, kényelmes, sárgarézzel felszerelt erős marhabőrülés
sel és egy tömör acélkapoccsal, mellyel a vadásztáskára vagy övre erősíthető, 50 cm. magas, kb. 
700 gr. súlyú.

1011. sz. Vadászülöke, erős bükkfából, 3 lábon álló, kényelmes, sárgarézzel felszerelt erős marhabör na
gyobb üléssel és egy tömör acélkapoccsal, mellyel a vadásztáskára vagy övre erősíthető, 60 cm. ma
gas, kb. 850 gr. súlyú.

1012. sz. Vadász-szék, bükkfából, botalaku összecsapható, kb. 700 gr. súlyú, duplaszéles üléssel felszerelve? 
fémből, tartósan és kiválóan elmésen szerkesztve, mint sétabot is szép és használható.

1013. sz. Vadász-szék, bükkfából, botalaku, összecsapható, duplaszéles üléssel felszerelve, feketére mázolt 
vasalással, mint sétabot is használható, súlya kb. 800 gr.

1014. sz. Vadász-szók, amerikai Meenen-féle faüléssel, botalaku, sötétre keményített acélfelszereléssel, az 
ülés a deszkában levő wexir-gyűrű meghúzása után egyfogással lecsapható és ép oly gyorsan felállít
ható. Súlya kb. 600 gr.

1015. sz. Vadász-szék, olyan mint a Gründig-féle, tölgyfából, barnára zománcozott acél részekkel, az ülés 
vitorla-vászonból, kampóval. Súlya kb. 800 gr.

1016. sz. Vadász-szék, összecsapható, spanyol-nád üléssel, acél felszereléssel, — imitált bambusznád — 
bot alakú, kb. 700 gr.

1017. sz. Vadászülőke, patent Lingner rendszer. Kényelmesen a kabátzsebben vagy hátizsákban hordható, 
bőr üléssel, az ülőke 35 cm. magas, mely magassága csappantyúval ellátott cső kihúzása által 53 
cm.-re emelhető Súlya 300 gr.

1018. sz. Hátizsák vadászülőke, egész kicsi acél csövekből, 3 lábbal, levehető vitorlavászon üléssel. Ma-» 
gassága 40 cm. Összecsukva 27 cm. hosszú, 5 cm. vastag, súlya kb 700 gr.

Villamos zseblámpák:
különféle kivitelben, száraz elemekhez, nagy választókban, állandóan raktáron. Hozzávaló száraz elem és 

körte is kapható.

Ezen árjegyzékben az összes különféle sport- és vadászati felszereléseket, melyek raktáron vannak, fel
venni nem lehetett, miután napról-napra újabb és újabb árukat kapunk, miért is kérjük igen tisztelt vevőközönsé
günket, hogyha bármilyen árura szükségük van, úgy bizalommal forduljanak cégünkhöz és posta fordultával legki- 
meritóbb és legolcsóbb árajánlatunkat megfogjuk küldeni.

Üzletfeleinknek szakseerü felvilágosításokat, tanácsokat, úgy fegyverekre, mint töltényekre vonatkozólag, 
igen szívesen adunk, csak a készkiadásainkat számítjuk fel. Válaszbélyeget kérünk küldeni.

DIA NA FEG Y VER-A FELIEKÜNKET
a kor követelményeinek megfelelően megnagyobbitottuk és legmodernebbül felszereltük s igy herényi Gothard Sán
dor vezetése mellett külföldi szakmunkásokkal mindennemű golyós és serétes fegyver készítését, átalakítását, ágya
zását, belövéséí, felújítását, javítását, távcsófelszerelését és egyéb munkálatokat, teljes jótállással vállaljuk.
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Hensoldt-féle lát- és céltávcsövek;

Universal Dialyt 6X26.Marine Dialyt 8X^0.Látcső keresztmetszete.

Jagd-Dialyt 6X36. Teljagd 6X30.

Név Nagyítás Objektív 
nyílás mm. Fényerősség Látterület 1

1000 m.
’ Nagyság cm. Súlya gr.

1. Theaterglas 35 15 18 220 9-3X10'3 320
2. Universal-Dialyt 6 26 18 125 13X10'7 350
3. Jagd-Dialyt 6 36 36 160 11X18 770
4. Marine-Dialyt 8 50 39 120 12-5X21 1000
5. Gebirgs-Dialyt 10 50 25 95 12'5X25 1100
6. Gebirgs-Dialyt 16 50 9 45 12 5X25 1100
7. Gebirgs-Dialyt 18 50 7-3 40 12 5X25 11 0
8. Telsex 6 24 16 120 11X14 500
9. Telacht 8 24 9 100 11X14 500

10. Teljagd 6 30 25 150 11'7X16'5 630
11. Telachtar 8 30 14 110 12X16'5 640
12. Telzwölf 1 30 6-25 : 65 12'5X16'5 650
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Ziel Dialyt 23/4X Ziel Dialyt

Dialyton 4X

Távcsövekhez való gummiütközö a szem

Név Nagyítás Objektív 
nyílás mm. Fényerősség Látterület 

1000 m.
Szemtávol

ság cm. Hossza cm. Súlya gr.

Ziel-Dialyt 23/4 18 .45 135 8 215 280
Ziel-Dialyt 4 25 43 100 8 235 340
Ziel-Dialyt 5 36 56 '.0 8 28 450
Ziel-Dialyt 6 36 40 80 8 28 5 450
Dialytan 41 36 81 100 8 27 5 430

védelmére és bőrtok a legolcsóbban lesz számitva.

Céltávcső-irányzékok:

3. sz. 4. sz. 5. sz.1. sz. normál irányzók. 2. sz.

Hüvelyek, félkész- és kész töltények:

A jó töltény első főkelléke a jó hüvely. A hüvely ellenállóképes légzáró anyagból álljon és oly 
pontossággal legyen öbözve, hogy helyesen fúrt töltény-kamrát lehetőleg légmentesen kitöltse és a jól 
záró fegyverből lőve, szót ne repedjen, vagy a feneke le ne váljék. A második, talán a legfontosabb 
része a gyutacs, mert bármilyen jó is a hüvely, vagy a lőpor, ha nem a hozzávaló gyujtásu gyutacs 
lesz használva, úgy vagy igen erős a töltény, mi nemcsak a serétet szórja szét, hanem a fegyvert is 
tönkre teszi, sőt sok esetben, mint az utóbbi években, szerencsétlenséget is okoz. Harmadik a megfelelő 
lőpor és fojtás, végül az igazi jó kemény serét. Ha mindezt már tudjuk, akkor azt is tudnunk kell, hogy 
a legjobb anyagokból is lehet rosszat csinálni, ha a helyes töltési arányt nem ismerjük.

A határzárak megszüntetésével ismét el tudjuk látni igen tisztelt vevőinket, a hosszú évek tapasz
talatai és próbái alapján készült Gothard Gloria hüvellyel, mely Köln-Rottweili porral és Gothard-Globus 
angol rendszerű kemény seréttel töltve, a legmegbízhatóbb és legtökéletesebb töltény, mely egyenletes 
terítésével, nagy átütőerejével, aránylag olcsó árával, minden külföldi töltényt felülmúl. Nagy előnye 
még az is, hogy a gyutacsa nemcsak csütörtökmentes, hanem olyan anyagokból készült, mely a fegyver
csövet nem rozsdásitja. Akik herényi Gothard Sándort ismerik, azok tudják, hogy ő sem pénzt, sem időt 
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nem kiméivé, mindig csak azon fáradozott, hogy minél tökéletesebb fegyvert és töltényt tudjon a vadá
szok kezébe adni. Ezt nem haszonlesésből, hanem a vadászat e nemes sport iránti szeretetéböl tette.

így csak az a kérésünk a vadászokhoz, hogy ne nagy mennyiséget, hanem csak egy próbát 
csináljon töltényeinkkel, hogy meggyőződjék, hogy ez a töltény hiányzott az utóbbi években.

Hüvelyek:

10, 12, 14, 16, 20, 24, 28-as, 14 mm. és 12 mm. öbben.
Gothard-Gloria, Gewelott gyutaccsal, füsttelen porhoz. 
Hubertus I., Gewelott gyutaccsal, füsttelen porhoz.
Hubertus I. 70 mm.. Gewelott gyutaccsal, füsttelen 

porhoz.
Hubertus III,, Special gyutaccsal, füsttelen porhoz.
Hirtenbergi Schnepfes, Special gyutaccsal, füsttelen

Hirtenbergi Kleeblatt, Special gyutaccsal, füsttelen 
porhoz.

Vulkan, Gevelott gyutaccsal, füsttelen porhoz. 
Uttendorfi piros, Gewelott gyutaccsal, füsttelen

Hubertus IV., Patent gyutaccsal, füstös porhoz.
Hubertus V., Patent gyutaccsal, füstös porhoz. 
Kézhüvely, Patent gyutaccsal, füstös porhoz. 
Hubertus Lefaucheux hüvely, füstös porhoz. 
Külföldi Lefaucheux hüvely, füstös porhoz.

Félkész löporozott hüvelyek:

12, 16, 20, 24 és 28 öbben.
Gothard Gloria, Gewelott gyutaccsal, Eöln-Rottweili füstnélküli porral és legjobb kátránylapos és zsíros 

fojtással.
Hubertus I., Gewelott gyutaccsal, füstnélküli porral 
Vulkán, Gewelott gyutaccsal, füstnélküli porral 
Uttendorfi, Gewelott gyutaccsal és füstnélküli porral 
Express, Gewelott gyutaccsal, füstnélküli porral 
Express 70 mm., Gewelott gyutaccsal, füstnélküli 

porral
Tieger jegyű, Gewelott gyutaccsal, troisdorfi füst

nélküli porral

Jagd-König, Gewelott gyutaccsal, haslochi füst
nélküli porral

Hubertus III., Special gyutaccsal, belföldi füst
nélküli porral

Hubertus IV., Patent gyutaccsal, füstös porral
Hubertus Lefaucheux, füstös porral.

Kész töltények:

12, 16, 20, 24 és 28-as öbben, bármilyen nagyságú seréttel. A Gothard-Gloria töltények csak 12, 16 és 
20-as öbben, a Gothard-Globus angol rendszerű kemény serét pedig csak 6, 8, 10 és 12-es nagyságban készül. 
Gothard-Gloria, Gewelott gyutaccsal, Köln Rottweili füstnélküli porral, a legjobb kátránylapos zsirozott 

szörfojtással és Gothard-Globus angol rendszerű kemény seréttel.
Hubertus I., Gewelott gyutaccsal, füstnélküli 
Hubertus III., Special gyutaccsal, füstnélküli 
Tieger, Gewelott gyutaccsal, füstnélküli 
Express, Gewelott gyutaccsal, füstnélküli

Fenti árakból 500 drb. vételnél 2

Express 70 mm., Gewelott gyutaccsal, füstnélküli 
Vulkán, Gewelott gyutaccsal, füstnélküli 
Uttendorfi, Gewelott gyutaccsal, füstnélküli 
Jagd-König. Gewelott gyutaccsal, füstnélküli.

százalék, 1000 drb. vételnél 3 százalék engedményt adunk, nagyobb 
vételnél nagyobb engedmény.
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Gyutacsok:

Robbantó gyutacs
Lancaster kis patent gyutacs
Lancaster nagy patent gyutacs
Lancaster patent gyutacs rézhüvelyhez
Lancaster keresztes gyutacs

Spezial füstnélküli gyutacs 
Gewelott francia gyutacs 
Elöltöltő gyutacs 
Lefaucheux gyutacs

Revolver és pisztolytöltény:

Centrál revolvertöltény 5 mm. Roth revolvertöltény 8 mm
w w 7 n Moris n 5-6 D

T> n 9 it Prabellum n 9 T)

n n 12 5» Browning r> 6-35 n
Lefaucheux „ 7 » n 7) 7-65 a

n n 9 n w n 9 n

w w 12 n Frommer w 6-35
Steyer T) 8-9 T) n J» 7-65 w

Mauser w 7-63 n n 9 w

Lovassági w 9 Gasser » 8 n

Velodog » 5’8,i

Flóbert és Winchester töltények belföldi és külföldi:

Flóberttöltény golyós 6 mm.
, 9 w

erösbitett golyós 9 mm.
w serétes 6 ,

JJ J» 9 ,
» n w 9 ,

Winchestertöltény 22
*

7)

4 .

Centraltöltény

Schort
Long 
Longrifle
Extra 
Automatic

22
22
22
22

22 Teli 5-6X35.

Golyós töltények:

Manlicher-Schőnauer robbanó, egész vagy félköpenyes 6’5, 8'2, 9 és 9’5 mm. 
Expresstöltény 360/72, 360/82, 450/60, 450/82, 500/60, 500/76.
F. N. Browning 9 mm.
Winchester 401, 405, 351.

Az összes létező golyós töltényeket beszerezzük és legrövidebb időn belül szállítjuk, csak pontos meg
nevezését vagy mintát kérünk.
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Lőpor és serétfojtás minden öbben:
Lőporfojtás, ruganyos itatópapirból. I. rendű áru, 

1 doboz
Löporfojtás, ruganyos itatópapirból, I. rendű áru, 

zsirozott, 1 doboz
Lőporfojtás, tehénszőrből, zsirozott, kátrány lap 

nélkül
Lőporfojtás, tehénszőrből, kátránylappal, zsiro

zott, 1 doboz
Lőporfojtás, tehénszőrből, rózsaszín, zsirozott, kát 

ránylap nélküi

Lőporfojtás, tehénszőrből, rózsaszín zsirozott, kát
ránylappal

Kátránylemez, 5'0-as dobozban
Serétfojtás, fehér kartonból, sima, 1 doboz 500 

darab
Serétfojtás, fehér kartonból, számozott, 1 doboz 

500 darab
Serétfojtás, vastag papírból, dobozban
Serétfojtás, átlátszó celluloidból.

Olomserét és golyó:

Gothard-Globus angol rendszerű kemény serét, 3

Puha serét 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, 00 sz. 
Kemény serét 14, 12, 10, 8, 6, 4 2 sz.

í P. 12, P. 10, P 8, P. 6 
rosta seret | 6V2 mm , 7 mm., 8 mm., 9 mm. 
Brenecke golyó, régi minta, 12, 16 és 20-as öbben

. . . , / 12, 10, 8 és 6-os szg.O8 dobozokban (> 3 mm , 3>5 mm , 4 mm

Brenecke-golyó, uj minta, 12, 16 és 20-as öbben 
Ideál-golyó, 12, 16 és 20-as öbben
Ötágú golyó, 12, 16 és 20-as öbben
Ficzkó golyó, 12, 16 és 20-as öbben.

a a a
□E 3Q

Mindennemű állatok és
madarak kitömését vállaljuk.

Gondos, művészi, természethű és szakszerű 
munkákért szavatolunk. Duvadak bőréből 

női garnitúrák készítését, bőrök kidolgozá
sát, szőnyegek készítését, természetimen, fejjel.

□K 313
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Nimrod-Gewehr-Fabrik.

Thieme & Schlegelmilch, Suhl fegyverei:

Thieme Schlegelmich-féle tökéletesbbitett konstrukciójú „AN“ jelzésű önfeszitö dupla serétes- 
fegyver, Holland-ejectorral.

E konstrukció föelönye abban áll, hogy a nyugvópont a kakastengelytöl messze fekszik, már 
pedig minél nagyobb a nyugvópont és a kakastengely közti távolság, annál könnyebb- és lágyakban esz
közölhető a kakas elsütése, dacára annak, hogy a ravasz a szokottnál jóval mélyebbre készíthető, ami 
nemcsak nagyobb biztonságot, hanem egyúttal a kopással szemben is nagyobb tartósságot biztosit. A 
gyuszeg a kakassal egy darabból készül Biztosíték az agynyakon lévő tolóka alakjában (kívánatra 
Greener-biztositékkal is készíthető), de miként újabban általában szokásos, nem automatikus (külön kivá 
natra azonban automatikus biztosítékkal is kapható).

A lakatok szállíthatók úgy jelzöszegecsekkel (fent a baszkülön), valamint oldalnyilakkal, melye
ken jelzik, hogy a lakat feszítve van-e, vagy nem. Angol vagy pisztolyfogásos agy pofadókkal, vagy 
anélkül.

A. N. 0. acélcsövekkel, legegyszerűbb kivitelű kakasnélküli vadászfegyver, 12 és 16-os öbben.

•A. N. 1. Anson önfeszitö duplafegyver. „ANU 12-es és 16 os kaliberben, Krupp folytacél 
csövekkel (lágy forrasztással), füstnélküli porral belőve. Jobb cső koncentrált, bal cső choke furattal, 
matt recézett célzósin. Dupla reteszelésű Scott kulcs és sinhosszabbitás, Greeuer kereszttolókával, elöagy 
csappantyúval, ejector nélkül Egyszerű, de csinos vésés. Pisztolyfogásos agy pofadékkal.
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A. N. 2. Ugyanaz angol vagy pisztolyfogásos szép diófaaggyal és angol véséssel.

A. N. 2a, ugyanaz de rozetta véséssel, mélyfekete acél és vas részekkel.

A. N. 3, ugyanaz, de finom kivitelben. Baszkul oldalfülekkel és csőparttal, alkatrészek fino
man feketítve, cizellált kagyló és rozetta, avagy vadászjelenet véséssel.

A. N. 4, ugyanaz, de még jobban kidolgozva.

Ejectorral ellátott Anson önfeszitö duplafegyver.

„A. N/ Kizárólag kétrészes, Holland-Holland systémáju ejectorral vannak ellátva, amely ejec
tor kétségtelenül legegyszerűbb, legmegbízhatóbb és legpraktikusabb az összes létező ejectorok között. 
Ha a hüvelyeket nem lőttük ki, csupán töltényhuzó módjára működnek.

A. N. 12. Anson önfeszitö kétrészes ejectorral, duplafegyver, Krupp folyt acél csövekkel (lágy 
forrasztással), 16 vagy 12-es öbben, jobb cső koncentrált, bal cső choke furattal, füstnélküli porral be
lőve. Dupla reteszelésű kulccsal és Greener kereszttolókával, oldalfülekkel, homályos célzósinnel, angol 
véséssel.

A. N. 13. Ugyanaz jobb kivitelben, závárzatház a sarokban megerősítve és hátul kivájva. 
Vésve, cizellált kagylóval és rozettával, keményítve és színesen barnítva.

A. N. 14. Ugyanaz, de még jobb kivitelben.

Nimrod oldallakatos kakasnélküli duplafegyverek:

A Nimrod kakasnélküli duplafegyverek legjobbak, legtartósabbak az összes létező használati 
fegyverek között. A lakat a legszellemesebb kombinációban egyesíti magában úgy az Anson & Deeley, 
mint a legjobb oldallakatok előnyeit, azok hátrányai nélkül. A gyuszeg az ütődarabbal egy darabból 
van s igy a gyuszeg berozsd.ásodása folytán elöállható csütörtök ki van zárva. A lakatszerkezetet egyet
len keresztben álló ütőrugó működteti s igy külön diófog-rugó nem lévén, a fegyvernek fogrugó törése 
esetén való akaratlan eldördülése teljesen ki van küszöbölve. Noha a nyugvó szokatlanul mély, t záltal 
biztos és kopással szemben ellenállóképes, a ravasz mozgása mégis lágy. A kakas felhúzott állapotban 
majdnem holtponton van s igy az igénybevétel minimális. Jelzőszegecsek fent a baszkülön. E lakatszer
kezet további nagy előnye abban rejlik, hogy a lakatlemezt tartó csavar eltávolítása után a basskülbe

OOOOO 45 — OOOOO

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



: ooooo : DIANA FEGYVER-ATELIER, SZOMBATHELY. OOOOO :

ágyazott alkatrészeket laikus is könnyen kiveheti és tisztíthatja, mig az eredeti Anson & Deeley lakatot 
laikus nem tudja szétszedni, csupán a puskamüves.

A biztosíték (hacsak más előírva nincs), agynyakon levő nem automatikus tolóka alakjában 
készül s kizárólag a ravaszokat fogja, ugyanis a kakas nyugvójának mély helyzete, rázkódás folytán 
előálló véletlen elsüléssel oly nagy garanciát nyújt, hogy a dupla biztosíték felesleges. Kívánatra kap
ható azonban dupla biztositó-ruddal, továbbá Greener-biztositékkal és végül biztositó emelővel (a lakat 
lemez vagy pisztolyfogáson) mely a lakatokat feszteleniti és egyúttal a ravaszokat is fogja.

A Nimrod kakasnélküli duplafegyverek az u. n. Nimrod Nasen-Verschlussal kerülnek forga
lomba. Ez az egy, a csövek alsó felületén levő harántirányu kiugrás alakjában készül, amely kiugrás a 
baszkül elülső részének megfelelő kivágásába kap bele és ezáltal az oldalkotyogással szemben absolut 
garantiát nyújt.

Egyébként duplareteszelésü Toplever kulccsal, sinhosszabbitással és Greener kereszttolókával 
van kapcsolatban s oly nagy ellenállóképességet kölcsönöz a fegyvernek, hogy a legerősebb töltésű pat
ronokkal 40—50.00^, sőt még több lövést is a závárzat legcsekélyebb lazulása nélkül kibír.

Ha valahol, úgy az egymásmelletti csövekkel készült vegyesosövü fegyvereknél (Büchsflinte) 
valóban megbecsülhetetlen előnyt jelent a Nimrod Nasen-Verschluss. Ugyanis a golyóspatron a serétes 
patronnál sokkal nagyobb gáznyomást produkálván, a fegyver igénybevétele egyoldalú lesz s így rövi
desen érvényesülni fog a golyóspatron oldalfeszitése, meglazul a závárzat s a fegyver kotyogni fog. A 
Nimrod Nasen-Verschluss viszont absolut garanciát nyújt a závárzatlazulással szemben.

N. H. 1. Nimrod Hämmerles duplafegyver, 16 vagy 12-es öbben, lágy forrasztásos, legjobb 
acélcsövekkel, füstnélküli porral belőve, jobb cső koncentrált, bal cső choke furattal. Dupla reteszelésű 
kulccsal és sinhosszabbitásos Greener kereszttolókával és Nimrod Nasen-zárral, oldallakatokkal, elöagy 
csappantyúval, könnyen levehető csővel, angol véséssel, pisztolyfogásos aggyal.
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N. H. 2. Ugyanaz jobb kivitelben.

N. H. 3. Ugyanaz még jobb kivitelben, oldalfülekkel.

N. H. 4. Ugyanaz legjobb kivitelben Edel-acél csövekkel.

N. H. 22. Ugyanaz legjobb kivitelben, a legtökéletesebb Holland ejectorral.

N. H. 24. Ugyanaz az elképzelhető legjobb kivitelben, a legtökéletesebb Holland-ejectorral és 
Witteni Excelsior acélcsővel.

Nimród kakasos dupla vadászfegyverek:

H. 32. Nimrod kakasos dupla vadászfegyver, Krupp folyt-acél csövekkel, lágy forrasztással, 
12 és 16-os öbben, jobb cső koncentrált, bal cső choke furattal, matt acélcsősinnel, jó visszapattanó la
katokkal. Dupla reteszelésű Scott-kulcs és sinhosszabbitás. Greener kereszttolókával, előagy csappantyú
val, füsttelen porral belőve, egyszerű de lelkiismeretes munka, legjobb lőképpel.

H. 33. Ugyanaz jobb és díszesebb kivitelben.

H. 36. Ugyanaz Nimrod zárral és angol véséssel.

H. 39. Ugyanaz Nimrod-zárral, jobb kivitelben és díszesebb véséssel.

Büchs és Bock-Büchs duplafegyverek váltó csövei és anélkül:

Készíthetők Krupp, Böhler-Blitz vagy Antinit, Poldi-Anticoro és Witteni Excelsior acél csö
vekkel, 6, 5, 8, 9, 3-as vagy bármilyen öbnagyságban és bármilyen irányzókkal és távcsővel felszerelve.

Büchs fegyverek:

H. B. 46. Nimrod kakasos Büchs-fegyver, Nimrod-zárral és duplareteszes sinhosszabbitásos 
Greener kereszttolókás zárral, Krupp-acél csövekkel, alkalmas a legerősebb füstnélküli por használatára. 
Előagy erősített csappantyúval, jól visszapattanó lakatokkal, matt célzósinnel, angol véséssel.

H. B. 46. E. Ugyanaz serétes váltócsövei.
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N. H. B. Kakasnélküli Büchs-fegyver. Nimrod Hämmerles rendszer, vagy bármilyen előirt más 
rendszerben, Nimrod Nasen és dupla reteszes sinhosszabbitásos G-reener kereszttolókás zárral, a legerő
sebb füsttelen porral belőve. Krupp-aoél csövekkel, osappantyus előagy, matt oélzósinnel, angol véséssel.

N. H. B. E. Ugyanaz serótes váltócsővel.

Bock-Büchs fegyverek:

B. B. A. 1. Kakasnélküli Bock-Büchs fegyver felső kulccsal, sinhosszabbitásos jobb oldali 
Greener kereszttolókás és duplareteszes zárral, a golyós cső a kapoccsal egy darabból van készitve, 
legjobb, könnyen, de biztosan nyugvó lakatszerkezet, felső biztonsági, nem automatikus tolókával. Csövek 
Krupp-acélból, egyszerű, ízléses kivitelben.

B. B. A. 2. Ugyanaz, jobb és díszesebb kivitelben.

B. B. B. Legegyszerűbb kivitelű, olcsó kakasnélküli Bock-Büchs fegyver.

B. B. H. Kakasos Bock-Büchs fegyver, kívánatra a postaköltség térítése ellenében leírást és
képet küldünk.

Strassburgl-zár.

Dupla Büchs-fegyverek. előírás szerint készülnek, a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivite* 
lüekig, kívánatra árajánlatot részletes leírással küldünk.

Drillingek:

Leghasználatosabbak a felül 2 serétes és alul 1 golyós csövei ellátott drillingek. A serétes 
csövek rendszerint 16-os, kívánatra kisebb vagy nagyobb kaliberben is készülnek. A golyóscső készíthető 
a füstös porral töltött, ólomgolyós express patronoktól kezdve a legmodernebb keményburkolatu golyóval
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ellátott, nagy kezdősebességü patronokig. Nagy vadra igen ajánlatos a 75 mm, hosszú, 9’3 mm.-es kali
berű, 3 gr. füstnélkülivel töltött, burk. golyóval ellátott Nimrod-drillingpatronok használata, melyek 
650 msec. és 260 mkg.-ot képviselnek. Nagyon erős vadra pedig 9*3X74 mm.-es („474 Au) patronok 
használata, melyek 680 mseo. és 440 mkg.-ot képviselnek. Perem nélküli, valamint palaok alakú tölté
nyek használata drillingeknél nem célszerű. Závárzat gyanánt általában a 3X’0S Grreener-závárzat lesz 
alkalmazva, melyet igen célszerű a Nimrod-Nasen-Versohluss-szal kombinálni, kivánatra azonban bármely 
más (pl. strassburgi stb.) závárzattal is készíthetők.

A kakasos drillingek 2, a kakasnélküliek vagy 2, vagy 3 lakattal vannak ellátva s ma már 
általában 2 ravasszal készülnek, melyek közül az elülső a jobb serétes és a golyós, a hátulsó pedig ki
zárólag a bal serétes osőhöz szolgál. Kapható azonban olyan ravaszberendezés is, ahol az első ravasz 
jobbról-balra a két serétes, a hátulsó pedig kizárólag a golyóscsövet süti el. Itt a váltóberendezés ter
mészetesen elmarad, miután teljesen felesleges. A váltóberendezések egyébként az összes kiviteli fór 
mákban kaphatók. A golyós csőhöz szolgáló ravasz rendesen rögtönzővel is el van látva. Készüknek 
automatikus irányzókkal és ejectorral is.

Az agy azat általában pisztolyfogásos.

Kakasos drillingek:

H. D. N. 6.
Készülnek; a zárókulcs a ravaszfedőre borulva, vagy bal oldalon pedál alakjában; váltó: kis 

kulcs alakjában fent a baszkülön, vagy zárókulcs: Toplever-váltó, kis kulcs fent, esetleg tolóka az 
agynyakon.

H. D. 1. Kakasos drilling, két sörét és egy golyós Krupp-acél csővel, jobb cső koncentrált, 
bal cső choke furattal, füstnélküli porral belőve, alsó kulccsal, két reteszes és sinhosszabbitásos zárral, 
átváltó a kakasok között, matt célzósinnel, egyszerű véséssel.

H. D. N. 1. Ugyanaz jobb kivitelben, Nimrod-Verschluss-szal és felső kulccsal.

H. D. N. 6. Nimrod kakasos drilling, Nimrod-Nasenverschluss-szal, extra erős kereszttolókás 
Greener-zárral, a legerősebb füstnélküli porral belőve, minden egyes része a legprecízebb munka, a 
legjobban ajánlható fegyver, angol véséssel.

H. D. N. 7, Ugyanaz jobb kivitelben, automatikusan működő irányzókkal.
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H. D. N. 8. Ugyanaz még jobb kivitelben, finomabb véséssel, agya a legjobb fából, töltény
tartóval, különleges golyóhuzóval.

H. D. N. 9. Ugyanaz mint a H. D. N. 7., de elölfekvö lakatokkal

H. D. N. 10. Ugyanaz mint a H. D. N. 8., de elölfekvö lakatokkal.
/

Nimrod oldallakatos drilling.

Nimrod oldallakatos drilling 2 lakattal, melyek a ravaszfedőre boruló zárókulcs lenyomására 
megfeszülnek, anélkül, hogy a csövek lehajlitására is szükség volna. A lakatok a zárókulcs segítségével lassan 
le is ereszthetök. A golyóscsö lakatját a zárókulcs segélyével feszitjük meg. Biztosíték tolóka az agy
nyakon, váltó : kis kulcs fent a baszkülön.

H. D. S. 1. Nimrod alsókulcsos-drilling, legjobb acélcsövekkel, jobb serétes cső koncentrált, 
bal cső choke furattal, füstnélküli porral belőve, sinhosszabbitásos Nimrod zárral, angol véséssel.

H. D. S. 2. Ugyanaz jobb kivitelben, automatikus irányzókkal.

A ravaszfedö lapjára szerelt lakatokkal ellátott drillingek

3 lakattal, melyek a ravaszfedőre boruló zárókulcs segélyével mpgfeszithetők és leereszthetek 
A golyóscsö lakatját egy belső automatikus biztosíték fogva tartja mindaddig, amíg a váltó serétesre 
van állítva s igy a golyóscsőnek véletlen eldördülése ki van küszöbölve. Azonkívül van még rajta 
Greener-biztositék, vagy esetleg Teschner-féle váltó, tolóka alakban az agynyakon. Jelzőszegecsek.

A. D. 1. Nimrod huzókulcsos drilling, Krupp-acél csövekkel, a legerősebb füstnélküli porral 
belőve, jobb cső fél choke, bal cső teljes choke furattal, dupla reteszes, dupla kereszttolókás zárral, csö- 
sinhosszabbitással, szép véséssel.

A. D. 2. Ugyanaz Nimrod-Verschluss-szal és automatikus irányzókkal.

Nimrod-Anson-Drilling

3 lakattal, melyek a cső lehajlitásakor feszülnek meg, belső automatikus és Greener biztosí
tókkal.. Zárókulcs Toplever, váltó vagy tolóka az agynyakon, vagy egy Tople ver-kulcs mögötti kulcsocska 
alakjában. A golyóslakat készíthető azonban külön megfeszítéssel is, amikor ezt vagy egy pedál, vagy 
egy, az agynyakon levő feszitötolóka segítségével végezzük.

i
N. A. D. 1. Nimrod Anson-Drilling. Krupp-acél csövekkel, legerősebb füstnélküli porral be

lőve, jobb cső fél choke, bal cső teljes choke furattal, dupla reteszes Greener kereszttolókás zárral és 
csősinhosszabbitással, angol véséssel.

N» A. D. 2. Ugyanaz Nimrod-Verschluss-szal és automatikus irányzókkal, szebb véséssel, jobb 
munka és kivitel.
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Nimrod-Hammerles-Drilling.

N. H. D. I és N. H. D. II

3 lakattal, melyek a csoLL,'^en®3^or feszülnek meg. Belső automatikus és Greener-biztositék. 
Zárókulcs Toplever; váltó tolóka az agynyakon vagy egy a Toplever- kulcs mögötti kulcsooska 

alaki ?an. Lehetja váltó a ravaszt" lő j *’ oldalán, elől emelő alakjában is, amikor is Greener-biztositék 
helyett az agynyakon levő tolókás-biztosítékot alku.,maz^k. Kaphatók oly berendezéssel is, amelynél a 
csöbillenéskor csak 2 lakat feszül meg, a PediS egy, a baloldalon levő pedál segélyé
vel feszítjük meo- (Ez esetben Greei.er • siték alkalmazható.) Legpraktikusabbak azon
ban az összes drillingek között azok a oldallakatos IfSling’ek. amelyeknél a 3-ik lakat megfeszítését 
egy, az agynyakon levő feszitő-tolóka segítségéve °ly toloka egyúttal a váltást is eszközli.

N. H. I). I. és II. Nimrod-Hammerles-Drilling, távcsővel vagy anélkül, csak rendelésre készül, 
kívánságra árajánlatot küldünk.
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ooooo DIANA FEGYVER-ATELIER, SZOMBATHELY. :ooooo

Mauser rendszerű ismétlő karabélyok:

S. b. 1. Ismétlő vadászkarabély, 8*2 mm. Manlicher-Schönauer töltényhez, irányzókkal, ezüst 
célgömbbel.

S. b. 2. Ugyanaz, rögtönzővel.

S. b. 5. Ugyanaz, nyolcsarko^ csővel, M 88/6’6, 8 2 vagy M 88/9. mm. töltényhez, matt 
célzósinnel.

S b. 8. Ugyanaz legjobb kivitelben, bármilyen öbben, a legerősebb füstnélküli porhoz.

Karabélyokat, bármilyen acél csövei és előírásnak megfelelően a legolcsóbb áron készítünk.

ooooo — 52 — OOOOO
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Diana Fegyver-Atelier, Stirling Lajos Szombathely.

Oldal Áru 
szám Áru megnevezése Ára Oldal1 szám Áru megnevezése Ára

9 101 Egycsövű fegyver, raktá- 15 320 Bock serétes vadászfegy
ron 16 cal. 1400000 ver bármilyen öbben 12000000

102 Kétcsövű kakasos serétes Tölténykidobóval 15000000
vadászfegyver Greener Hamis oldallakatok
zárral 16 cal. 2400000 kal 17000000

103 Kétcsövű kakasos serétes Hamis oldallakatokkal és
vadászfegyver Greener tölténykivetővei 20000000
zárral, füsttelen porral 15 F. N. Kakasnélküli vadászfegy
belőve, 16 cal. 2500000 ver 4200000

104 Kétcsövű német gyárt- F. N. Kakasnélküli vadászfegy
mányu kakasos serétes ver tölténykidobóval 4700000
16 cal. vadászfegyver 208 Defourny-féle kakasnél
Green er zárral füsttelen küli vadászfegyver bár
porral belőve 3400000 milyen öbben 16000000

9 105 Kakasos fegyver, raktá- 16 210 Defourny-féle kakasnél
ron 16 cal. 2800000 küli vadászfegyver, bár

106 Kakasos fegyver, raktá- milyen öbben 7500000
ron 16 cal. 3400000 212 Defourny-féle kakasnél

107 Kakasos fegyver 4000000 küli vadászfegyver, bár
151 Bock-Büchs bármilyen milyen* öbben 13500000

kaliberben, raktáron 16 218 Defourny-féle kakasnél
cal. 5000000 küli vadászfegyver bár

152 Lancaster-Büchs 3600000 milyen öbben 10500000
10 110 Bernard-féle Lancaster, 17 301 Bernard-féle kakasnélküli

bármilyen öbben 16000000 vadászfegyver 12, 16
153 Bock-Büchs kakasnélküli és 20 öbben raktáron 10000000

vadászfegyver, bármi- 229 Defourny-féle kakasnél
lyen öbben 10000000 küli vadászfegyver bár

161 Drilling kakasos vadász f milyen öbben 38000000
fegyver 6000000 18 228 Defourny-féle kakasnél i 1

jobb kivitelben, bár küli vadászfegyver bárI 11 milyen öbben 8000000 milyen öbben 23000000
ll 162 Drilling kakasnélküli va 233 Defourny-féle kakasnél-

dászfegyver, bármilyen i vadászfegyver bármi
öbben 9000000 lyen öbben 16000000

205 Kakasnélküli vadászfegy f 215 Defourny-féle Bock seré
ver 5000000 tes galamblövő fegy

206 Kakasnélküli vadászfegy ver, bármilyen öbben 22000000
ver töltény kidobóval 6000000 19 230 Defourny-féle kakasnél

219 Defourny-féle kakasnélkülf küli serétes vadászfegy
vadászfegyver, bármi ver bármilyen öbben 48000000
lyen öbben 17000000 410 Bayard kakasnólküli va

12 201 Kakasnélküli vadászfegy dászfegyver 3700000
ver 4800000 470 Bayard kakasnélkőli va

202 ; K akasnélküli vad ászfegy dászfegyver 4200000
ver 6000000 Browning serétes fegyver 4500000

302 Bernard-féle kakasnélküli Walther „ * 4800000
vadászfegyver, bármi- , 20 Rheinmetall „ n 4800000
lyen öbben, raktáron 16 Winchester „ „ 5600000
cal. 13000000 Winchester önműködő

13 303 Bernard-féle kakasnélküli serétesfegyver 6000000
vadászfegyver, bármi Winchester önmüködőgo-
lyen öbben, raktáron lyós fegyver 5600000
16 cal. Manlicher-Schönauer is
Böhler-antinit csövei 19000000 métlő golyós fegyver 3800000
Böhler-Blitzstahl „ 16000000 Manlicher-Schönauer is

13 304 Bernard-féle kakasnélküli métlő golyósfegyver
vadászfegyver 7000000 távcsővel felszerelve 5500000

14 305 Bernard-félekakasnélküli 21 Mauser ismétlő golyós
vadászfegyver bármi fegyver 52 cm. hosszú
lyen öbben 17000000 csövei 3500000

14 211 Defourny-féle kakasnél Mauser ismétlő golyós
küli vadászfegyver bár fegyver 60 cm. hosszú
milyen öbben 10000000 1 csővel 4000000

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



Oldal Áru 
szám Áru megnevezése Ára Oldal Áru 

szám Áru megnevezése Á

Browning önműködő go- 2 Flóbert pisztoly 15
lyósfegyver 4800000 16 Céllövő „ 9C

50 Diana légpuska 250000 15 ” w 12C
51 n n 350000 25 13 n n 12C
52 Légpuska 650000 10 W » 18C

Légpuska golyó 4!/2 mm- Riasztó 1
100 drb. 5500 1 Con stábul ary forgópisz

Légpuska nyilszeg 4!/2 toly 7 mm. 3í
mm. drb. 600 1 Constabulary forgópisz

22 11 Madarászó fegyver 1400000 toly 9 mm. 4C
12 ” 7? 1300000 1 Constabul ary f orgópi sz-
31 Mauser karabély 450000 toly 12 mm. 45
32 v n 480000 4 Browning kakasnélküli
33 n r> 480000 6’35 mm. 4f
34 99 W 500000 4 Browning kakasnélküli
35 w 450000 forgópisztoly 7’65 mm. 41
36 n w 480000 26 2 Buldog forgópisztoly 7 4(
37 7» * 480000 2 , '9 4:
38 r> » 500000 3 Browning „ 6’35 35
42 •• n 750000 7 65 31

Szoba céllövő fegyver 5 Velodog „ 5’8 4(
1923 Geco sport karabély 1400000 11 Smith-Wesson „ 7 és 9 mm. 7’

Trombone ismétlő 1400000 27 6 Velodog forgópisztoly
Browning önműködő fegy- kakasnélküli 5(

ver 1200000
23 Win ehester önműködő Aluminium áruk:

fegyver 4000000 ■

Bayard íélönműködő ka- 310 Etel szelence (
rabély 700000 311

Bayard Luxus önműködő 312 » n
<

karabély 800000 313 1:
Bayard ismétlő pisztoly » 314 1'

635 mm. . 800000 315 * r>
r

Bayard ismétlőpisztoly 320 Csavaros szelence
7’65 és 9 mm. 321 i» n á

Browning ismétlőpisztoly 322 * n p
6’35 mm. 850000 323 T) * , ■

Browning ismétlőpisztoly 324 n r>
7’659 mm. 1000000 325 ” V)

Mauser ismétlőpisztoly 330 * »
6 35 mm. 1000000 331 w w

Mauser ismétlőpisztoly 332 ti n L
7’65 mm. 1100000 333 T) *

Ortgies ismétlőpisztoly 340 T) . » 1:
6’35 mm. 800000 346 Melegitő edény 1

Ortgies ismétlőpisztoly 347 I , rt *
r;

7’65 mm. 800000 350 Só- és paprika tartó
Walther ismétlőpisztoly 355 Tea tartó tojás alakú

6’35 mm. 800000 358 Patent tojás alakú szelence
Lignose Einhand pisztoly 360 Pohár összecsukható 7 cm

6’35 mm. 800000 361 n n 9 r24 Bergmann ismétlőpisz 362 5i/2n
toly 6 35 mm. 800000 28 363 „ „ 7’/2n

Bergman 1i ismétlőpisz 364 n - H ,
toly 7 65, 9 mm 1000000 370 „ gömbölyű (

Frommer Liliput ismétlő 371 „ lapos
pisztoly 6’35 mm. 700000 372 „ „ fogantyúval *

Frommer ßäby ismétlő 375 Kulacs r 1/s üt. r
pisztoly 7’65 mm. 1150000 376 w n ^4 n

Frommer Stopp ismétlő 377 » » V2 r,
<<

pisztoly 7’65 mm. 1150000 378 w w V2 r 1(
Steyr ismétlőpisztoly 379 n r> 3/4 * 1(

6 35 mm. 800000 380 . 3/4 , 1
Steyr ismétlőpisztoly 383 Bakkancs zsir

7’65 mm. 1000000 Bőrolaj express
t

Á

1 1 Tárak pisztolyokhoz 60—75000 Boxer aluminiumból
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28 385
386
387
388
389
390
395
396

399
405
402
406
400
408
410
420
422
430

29 461
455

450
475
480
485
468
415
440
465
501
502
503
510
540
543

544

545

546

30 547
548
549
550
551
552

560
562
563
570
571
572
575
576
577
578
579
580
581
582
583

Áru megnevezése

Bikacsek sima
„ préselt
w w
a *
« w
, csavart

Nád vessző
Bunkós bot

i» »
n

I Csőboritó 
Özcsalogató
Ozhivó

Nyulhivó
n

Kacsahivó
Szarkahivó
Ragadozó madár csalo

gató
Fájd kakashivó 
Szalonkahivó 
Fogoly csalogató 
Fácáncsalogató
Róka sip
Szarvashivó 
Kacsacsalogató
Vadgalamb hivó
Tábori céltábla
Szoba „

r> . V)
Erdészjelvény 1 pár
Fl obért táska
Fegyvertáska vászon, bé

leletlen, rövid
Fegyvertáska vászon, bé

leletlen, hosszú
Fegyvertáska 

» , jobb
Fegyver vászontáska 
Fegyver vászontáska jobb 
Fegyvertáska

n
T)
*
n

Fegyvertáska hasított bőr, 
rövid

Flobert szíj
Fegyver „

, „ gombbal
Flobert tisztitó vessző

7) T) W
n

Fegyver
n v
J» •»

w n «
7) )

W r T)

T) n n.
W ” n
w n n
1» « n

ft n »

Ára Oldal Áru 
szám Áru megnevezése Ára

60000 30 585 Fegyver tisztitó bársony 8000
50000 586 „ , szivacs 8000
35000 587 n „ drótkefe 6000
45000 31 588 „ , drótrózsa 6000
30000 589 w , • sörtekefe 6000
45000 590 „ „ kóctartó 6000
2500 591 , n ruganyos 50000

63000 592 „ „ vessző
52000 összerakható fémből, há
55000 tizsákban vagy vadász
25000 táskában vihető 120000
70000 600 Rogonol fegyverolaj 8000
60000 601 * n 14000

100000 603 Neutralin „ 22000
60000 604 Stopp „ 30000

140000 605 Jura „ 15000 ’
60000 606 Balistol „ 58000
25000 610 Rogonol fegyverzsir 8000
35000 611 Jura 7000
35000 612 Mars olaj kis üveg 13000
20000 613 Mars olaj 1/2 Üt. bádogban 55000

620 Fogoly akasztó 25000
30000 622 n w 40000
25000 623 r n 45000
25000 624 71 32000
20000 640 Agyaggalamb-dobó 1 karú
35000 641 „ 2 ,
30000 643 Agyaggalamb Hubertus

120000 darab 1700 ’
70000 644 Agyaggalamb Ausztria 1400
50000 650 Gyuj tózsinór 18000

660 Gyutacsoló gép 60000
661 „ fogÓ 55000
662 » Ti 70000

25000 663 W ** 220000
200000 32 670 Gummi agytalp 100000

671 „ sapka 90000
220000 680 Hátizsák 130000

681 140000
190000 682 245000
380000 683 320000
430000 684 400000
400000 685 495000
450000 Fattinger kutyaeledel kg. 18000
630000 700 Kutyavezető 16000
650000 701 20000
650000 702 n 30000
900000 703 T)

50000
1000000 704 65000

705 48000
480000 706 30000
45000 707 20000
55000 708 30000
45000 709 40000

5000 710 30000
720

I 721
Kutyakorbács 50000

55000
15000 722 55000
28000 ; 723 38000
40000 724 50000
40000 33 725 120000
50000 726 90000
60000 ' 727 w

75000
50000 Kutyavakaró 8000
60000 i Kutyakefe 30000
70000 1 Kutyaszájkosár bőrből 24—36000 ■
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Oldal Áru 
szám Áru megnevezése Ára Oldal Áru 

szám Áru megnevezése Ára

33 Kutyái ésük 70000 35 830 1 Pisztolytáska 36000
Kutyahám kis kutyák ré- 831 i íí 45000

szere 65—70000 . 832 , íí 50000
740 Kutyanyakravaló 70000 833 1 íí 55000
741 , 36— 42 cm. 44000 834 íí 70000
741 44 50 „ 55000 835 íí 90000
742 36 - 42 , 50000 836 íí 110000
742 „ 44-50 „ 60000 837 íí chagrin bőr-
743 „ 36 -42 „ ‘ 55000 bői 7 mm. 24000
743 „ 44 - 50 „ 60000 838 Pisztolytáska chagrin
744 íí 20000 bőrből 9 mm. 27000
745 íí 35000 840 Pisztoly táska antilop bőr.
750 V 55000 gombbal 55000
520 V adász-zsebevökészlet 160000 841 Pisztoly táska borjubőr,
521 í» 170000 tartóval 6‘35 50000
522 íí 140000 Sipok 9—40000
523 íí 160000 Ozagancs tábla egyszerű 25000
524 íí 50000 íí szebb 32000
525 íí 220000 íí tölgyfa-
760 íí 25000 levéllel és makkal 55000
761 íí 70000 Teniszverők angol gyárt
762 V adász-zsebkés 70000 • mányok és labdák nagy

34 763 y > 32000 választékban raktáron
764 V 35000 905 Tölténycsavaró 55000
765 V 35000 906 >í 60000
766 V 50000 908 Kagyló 14000
767 íí 60000 901 Töltőgép 24000
768 110000 910 . Lancaster töltényhuzó 6000
769 íí 110000 36 911 '' íí 9000
770 íí 130000 912 Universalis íí 10000
771 íí 140000 920 Tölténytáska 350000
772 íí 140000 921 íí 400000
773 í, 180000 922 íí 450000

1 774 íí 170000 923 íí 450000
790 Lőpor mérce 5000 930 Töltény öv 120000
791 n íí 8000 931 ír íí 150000
795 Lőpor mérleg 100000 932 íí í? 230000
796 íí íí 120000 V adász-trombiták 50-170000
797 V íí 200000 970 Thermos üveg 100000
850 Berloques-fegyver 110000 971 íí íí
851 Berloques fegyverke 60000 972 íí íí 180000
853 Berloques-pisztolyka 50000 973 íí íí 80000
854 V V 40000 37 974 íí íí 110000
855 íí íí 975 íí íí 130000
860 Berloques-pisztolyka 34000 976 ’í í • 90000

vagy fegy verke gyutacs 8000 977 >í íí 120000
35 801 Öngyújtó 16000 978 í íí 135000

802 í, 25000 979 í í íí 100000
803 íí 35000 980 í í íí 120000
804 íí 40000 981 íí íí 140000
805 íí 55000 982 í í íí
806 íí 16000 983 íí íí
810 íí 25000 984 íí íí
811 íí 15000 988 íí íí 40000
813 íí 12000 989 íí íí 54000
815 •

íí 13000 990 íí íí 70000
816 íí 17000 994 íí íí
818 íí 22000 895 íí í í 120000
819 íí 20000 996 í í í í 180000
820 íí 35000 997 íí í)
821 íí 36000 998 í í íí
823 íí 16000 999 í í í í 220000
824 íí 20000 1000 í í íí

Pisztoly tisztitó kefe jvé- 1001 íí íí 70000
kony 7000 1002 íí íí 100000

1I Pisztoly tiszti tó kefe vastag 12000 1
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Oldal Áru Áru megnevezése Áraszám

37 1005 Thermostok bőrből, bé-
lelve, vállszijjal i/2 lit’- 250000

1006 Thermostok bőrből, bé
lelve, vállszijjal 3/4 üt. 300000

1007 Thermostok bőrből, bé-
lelve, vállszijjal 1 üt. 330000

38 1010 Vadászszék 130000
1011 ,, 55 cm. magas 145000
1011 » 60 „ 170000
1011 n h h n

nagyobb ülőkével 210000
1012 Vadászszék 140000
1013 n 145000
1014 H 150000
1015 n 250000
1015 ,, bőr üléssel 350000
1016 n 150000
1017 330000
1017 ,, jobb kivitelű 600000
1018 n 170000

Villamos zseblámpák fel
szerelve

Villamos zseblámpa elem
46—80000

nélkül örökké tartó 330000
39 1 Theaterglas 2240000

2 Universal Dialyt 2730000
3 Jagd-Dialyt 3770000
4 Marine Dialyt 4900000 val drágább

Áru Áru megnevezése ÁraOldal szám

39 5 Gebirgs-Dialyt 5570000
6 6400000
7 6600000
8 Telsex 2200000
9 Telacht 2400000

10 Teljagd 2800000
11 Telachter 3000000
12 Telzwölt 3200000

40 Universal vagy Marine
Diaiyt-Lupeval 200000 
koronával drágább

Ziel-Dialyt 1600000
H 1900000
n
t»

Dialytan
A normál célzókereszttől 

eltérő kereszttel 
100.000 K val drágább, 
ha nincs előírva irány
zók, mi a 4 számmal 
készíttetjük

Az itt feltünteti célzó
kereszteken kívül bár
milyent készíttetünk, 
akkor 200.000 koroná-

215' 000
2350000
2550000

Hüvelyek DarabonkéntDarabonként ■

10 12 14 16 18 | 20 24 28 . 14 mm. 1 2 mm

Gothard-Gloria 1350 j 1300 1300
Hubertus I. 1150 1120 1120 1120 1120

,, ,, 70 mm.
„ III. 1100 1100 1060 1060

Hirtenbergi Schnepfes 1300 1250
„ Kleeblatt 1450 1400

Vulkán 1700 1500 1450 1500
Uttendorfi piros 1600 1500 1500 1500 1590
Hubertus IV. 960 950 950 800 720

„ V. 940
Rézhüvely 2900 2700 2700
Hubertus Lefauchenx 1050
Külföldi „ 1700 I 1500 1500 1500 1400 1100 ' 1100

Félkész lőporozott hüvelyek:
Gothard-Gloria 
Hubertus I.

3100
2400

3000
2300

2900
2200 2100 2000

II

Vulkán 3500 3400 3400
Uttendorfi 3500 3400 3400
Express 3500 3400 3400

,, 70 mm. 3600 3500 3500
Tieger jegyű 3500 3400 3400
Jagd-König 3500 3400 3400
Hubertus III. 2200 2000 1900

„ IV. 2000 1900 1800
„ Lefaucheux 1

1
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Árak darabonként Kész töltények: Árak darabonként

10 12 14 16 18 20 24 28 14 mm 12 mm.

Gothard Gloria 4400 4200 4000
Hubertus I. 3500 3300 3100 3000 2900

III. 3300 3000 2800 2700 2500
„ IV. 3100 2900 2800

Express 4400 4200 4200
„ 70 mm. . 4800 4600 4600

Vulkán 4400 4200 4200
Uttendorfi 4400 ■ 4200 , 4200
lagd-König V. Tiger ■ 4400 1 4200 ' 4200

Gyutacsok ■
■

-

Robbantó Spezial 280
Lancaster kis patent 150 Gewelot 360

„ nagy „ 160 Elültöltö 60
,, patent gyutacs 190 Lefaucheux 120
,, keresztes 390

Revolver és pisztolytöltény:
Centra) revolvertöltény 5 mm. 1000 Roth H 8 „ 3500

7 n 1500 Móris H 56 „ 2000
h v 9 n 2000 Prabellum h 9 „ 3800
H 12 ?? 2500 Browning 635 „ 2000

Lefaucheux 7 n 1500 7 65 „ 2300
H 9 n 2000 n n 9 „ 3000

12 2500 Frommer j 6'35 „ 2200
Steyr 9 n 3900 H n 7-65 „ 3800
Mauser 7 65,, 3300 h ?? 9 „ 4000
Lovassági 9 3500 Gasser D 8 „ 3600
Velodog J? 58 V 2500 Smith Wesson rév. tölt. 7 „ 2600

Flóbert és Winchester töltények belföldi és külföldi:
Belföldi Külföldi Belföldi Külföldi

Floberttöltény golyós 6 mm. 350 400 Winchestertöltény 22 Schart 520 630
r> n n 800 1000 n » LonS 610 720
„ erösbitett golyós , „ Langrifle 650 750

9 mm. 900 „ „ Extra 1000
Floberttöltény serétes 6 mm. 510 700 „ n Antonatic 1000

n n 9 » 1000 1300 Centraltöltény 22 Teli 5’6X35 3000
„ erösbitett 9 „ * 1250

Golyós töltények:

Méret gyári szám 1 360/57 360/72
............

360/82 450/60 450/65 450/82 500/60
li

500/76 | 55/22 Werndl

Express töltény 6300 6600 6900 . 68 0 6900 7500
II 1

7500 7800 1 7500 5500

Manlicher-Schönauer 65 7500
F N. Browning 9 mm.
Winchester 401 „ 14000

v 405 ,, 16000
n 351’ „ 11000

Manlicher-Schönauer 8 2 mm.
q

» n ” v
, >> » 9 5 j,

Román töltény 6 5 „

7500
9000
9000
7500
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Lőpor és serétfojtás minden öben:

i

Lőporfojtás, ruganyos itatópapirból
1 doboz 13000

Lőporfojtás, ruganyos itatópapirból
zsírozott 19000

Lőporfojtás, tehénszőrből zsírozott
kátránylap nélkül 45000

Lőporfojtás, tehénszőrből zsírozott
kátránylappal 50000

Lőporfojtás, tehénszőrből rózsaszín
viaszkos kátránylap nélkül, 1 dob. 80000

Lőporfojtás, tehénszőrből rózsaszín 
viaszos kátránylappal 1 dob.

Kátránylemez 500 drb.
Serétfojtás, fehérkartonból 500 drb.

500 » 
számozott

Serétfojtás vastag papírból 
1000 drb.

Serétfojtás celluloid 100 drb.

90000
10000
8000

12000

50000
10000

Ólomserét
Gothard-Globus angol rendszerű 

kemény serét 1 kiló
Puha serét „ ,,
Kemény serét ,, „
Posta ,,

r 3(5000
oonn/A

3ÖÖ0O-
33O6Ü"

és golyó:
Brenecke golyó régi minta, 1 drb.

v n n „ n
Ideál-golyó „ „
Otágu-golyó „ „
Ficzkó-golyó „ .„

4000
6000
3600 '
3500
1400

Nimrod vadászfegyverek:

Felvilágosítás kérésekor válasz bélyeget kérünk.

Oldal Áru
1 szám Áru megnevezése Ára Oldal Áru 

szám Áru megnevezése Ára

44 j A. N. O. vadászfegyver 4650000 48 N. H. B. E. Büchs-fegyver
L I A. N. 1 5600000 váltócsővel 98000'

A. N. 2 6600000 B. B. A. 1 Bock-Büchs 84000| A. N. 2/a 7400000 B. B. A. 2 95000
A. N. 3 7800000 B. B. B. Bock-Büchs 69500
A. N. 4 10000000 B. B. H. 7300C
A. N. 12 „ 7900000 Nimród oldallakatokkal
A. N. 13 8600000 900000 K.-val drágább
A. N. 14 11500000 49 H. D. 1 Drilling 67OOÍ

46 N. H. 1 6900000 H. D. N. 1 „ 72001
47 N. H 2 7300000 H. D. N. 6 „ 82001

N. H 3 8200000 H. D. N. 7 „ 89001
N. H. 4 11300000 50 H. D. N. 8 „ 107001
N. H. 22 9400000 H. D. N. 9 „ 9900
N. H. 24 „ 13400000 H. D. N. 10 „ 11500
Galamblövő fegyverek H. D. S. 1 „ 8800

20%-al drágábbak. H. D. S. 2 „ 10100
H. 31 3100000 A. D. 1 720C
H. 32 4200000 A. D. 2- 77OC
H. 33 5300000 N. A. D. 1 „ 1080C
H. 36 5700000 N. A. D. 2 „ 1150C

■ H. 39 6200000 52 S. C. 1 vadászkarabély 3201
1 H. B. 46 Büchs-fegyver 6300000 S. C. 2 „ 3601

H. B. 46 E S. C. 5 4401
váltócsővel 8700000 S. C. 8 „ 460<

48 N. H. B. Büchs-fegyver 7400000
1

Rendeléskor kérjük a vételár felének előre való beküldését.

Gabriel Áooston utóda, Szombathely.© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.
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F. Dusek, fovárna na zbrané, Opocno.

Nővé ceny streliva - piatné »d isjni, 1937
Lovecké nábojnice a náboje
(se stredním zápalem)

„Cerné“ - S. B. nebo Lord CsI. z.
pro bezdymny prach Nábojnice Plné náb.

Ke Ke

65 mm dlouhé, ráze 12......................... . 64' — 143 —
„ 16......................... . 61'- 125’—

„ 20.......................... 61 — 120'—
70 mm dlouhé, „ 12 •..................... . 66'20 148'50

„ 16.......................... . 63 20 130'50

„Zetka“ - CsI. Z. pro bezdymny prach

65 mm dlouhé, ráze 12.......................... 59- 130'—

„ 16.............................. 54*— 114'—

.. 20............................. 54'— 109'—

„Koroptev“ - S. B. nebo „Kachna“ CsI. z. N R

65 mm dlouhé, ráze 12.............................. . 48'— 121'—

.. 16............................... 44 — 103'—

„ 20 . . • ................. . 44'— 98'-

„Cervená“ - S. B. nebo „Modrá“ CsI. z.
pro bezdymny i cerny prach

Nábojnice Plné náb.
Ke Ke

65 mm dlouhé, ráze 12...................... . . 44'— 119 —
,, 16......................... . . 40'— 99'—

20......................... . . 40' - 96‘—
„ 24...................... . . 51'— ior—

70 mm dlouhé, „ 20 „Cervená“ . . 42.20 10L50

nCervenáu - S. B.

65 mm dlouhé, ráze 14......................... . . 51- 119'—
„ 28 a 32 ... .. . 51 — 101’—

36........................... . 44'- 98'—

Lovecké nábojnice „Lefaucheux“ 
(s jehlovym zápalem).

„Lefaucheux“ cervené pro cerny prach

65 mm dlouhé, ráze 12 a 14................. 55’ —
„ 16 a 20................. 51 —

Náboje pro kulovnice* Cena za 100 kusü.

Ráze a pojmenování
Strely
(kule)

Náboj
nice

Plné 
náboje

6'5x50 mm Arisaka
s celo- neb poloplástíkovou strelou .... 77'— 109'— 232 —
s expansivní strelou............................................... 91'— 246 —

6'5 x 53 mm Mannlicher-Schönauer
s celo- neb poloplástíkovou strelou .... 77- 112 — 236'—
s expansivní strelou.......................................... 91.- 252 —

6'7 x 53 mm s okrajem
s celo- neb poloplástíkovou strelou .... 77'— 109 — 246' -
s expansivní strelou........................................... 91' — 259' -

8x56 mm Mannlicher^Schönauer
s celo- neb poloplástíkovou strelou .... 78’— 113'— 249’ —
s expansivní strelou........................................... 92' — 266'—j

8’2 x 57 mm bez okraje
, s poloplástíkovou strelou.................................. 78' - 125 — 287'—
s expansivní strelou ........................................... 92 — 300‘ —

9 X 56 mm Mannlicher-Schönauer
s celo- neb poloplástíkovou strelou .... 80'- 113'- 263 —
s expansivní strelou........................................... 95 — 279'—

360/9’3 x 57 mm s okrajem
s olovénou strelou............................................... 34 — 119 — 238’ —
s celoplástíkovou strelou.................................. 86'— 293 —
s expansivní strelou........................................... ior— 308'—

360/9’3 x 72 mm s okrajem
s olovénou strelou............................................... 34'- 112'- 245 —
s celo- neb poloplástíkovou strelou .... 86'- 263'—
s expansivní strelou........................................... 101'— 278' —

360/9'3 x 82 mm s okrajem
s olovénou strelou............................................... 34- 133'- 293’ —
s celoplástíkovou strelou.................................. 86- 320’—
s expansivní strelou........................................... 101 — 334'—

9’5 x 56 mm Mannlicher-Schönauer
s celo- neb poloplástíkovou strelou .... 81- 114'— 270'-
s expansivní strelou .......................................... 96 — 288 —

Na ostatní strelivo, uve- 
dené v ceníku nutno 
pripocitati následujíci 
prirázku:

10% -
Na lovecké nábojnice a náboje, 
na roznétky,
na flob- strelivo s okrajovym zapálením, 
na nábojnice a sfrely pro kulovnice, 
na sfrely pro vzduchovky:

5°/. -
na náboje pistolové, revolverové, 

jafecní a náboje pro kulovnice.

Broky

lilékké 1 kg
ivrdé 1 kg

Ke 9 -
Kc 9'50
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U p o z o r n u j i ,
ze v ceníku uvedené opakovací pistole spanélské vyroby nemohu t. c. dodávat. Jsou to 
c. 916 a 917 BOLTUN, c. 906 a 907 WALMAN, c. 908 a 909 YDEAL a c. 904, 905, 910, 
911 SINGER. Misto nich zavedl jsem prodej téchto osvédcenych druhú pistolí:

Ő. 930. Policejní opakovací pistole PPK,
ráze 7’65 mm, sedmiranová, délka 15 cm, vyska 10 cm, sírka 22 mm, 
váha 530 gr; pro své maié rozméry a pomérnou lehkost nosí se nená- 
padné a pohodlné v kapse. Je to obranná bambitka ve strázní sluzbé, 
nebo fidicűm aut zvlást' dobre vyhovující, nebof jest snadno ovladatelná 
jednou rukou. Odpadá totiz leckdy nepríjemné první rucní opakování, 
ponévadz zbran je opatfena kohoutkem. Presnost pistole je tak spojena 
s jistotou bubínkového revolveru a bambitka müze byt bez jakéhokoliv 
napjatého pera stále nabita a bezpecné pripravena ke strelbé.
Cena Ke 460,—

Ő. 931. Policejní opakovací bambitka PP,
ráze 7.65 mm, osmiranová, délka 17 cm, vyska 11 cm, sírka 22 mm, váha 650 gr; podobné jako u pistole PPK spojuje i u této 
zbrané kohoutková soustava prednosti bubínkového revolveru a pistole, takze je mozno mit ji stále v pohotovosti ke strelbé. 
Revolverovy chod kohoutku umoznuje téz zcela snadno opakovat ránu (pri prípadném selhání roznétky v náboji), zase jen 
jednou rukou, prostym opétovnym stisknutím spousté. Zbran je téz vybavena postranní pojistkou, jez pri zajisténí otocí zápalník 
o 90 stupnü, takze je postaven soubézné s roznétkou a znemoznuje tak naprosto jakémukoliv neúmyslnému vystrelu. Pro svou 
vsestrannou prakticnost Ize tedy tuto pistoli viele doporuciti pro strázní sluzby, p. t. policii, cetnictvu, hajnym atd.
Cena.............................................................................................................................................................................................................................Ke 490 -

C. 935. Opakovacípistole Melior, r. 6'35 mm, C. 936. Opakovacípistole Melior, r. 7 65 mm,

C. 935.

sedmiranová. novy zlepseny vzor; hlaven se závérním dílem 
je vyrobena z jednoho kusu, takze néni pohyblivá. Je tak 
dána moznost opravdu mimorádné presné strelby. Pri délce 
115 mm jest váha bambitky 350 gr, - tedy velmi lehká. Zbran 
je opatfena tfemi pojistkami, z nichz 2 jsou samocinné. 
Návod na rozlození a skládání pistole je ke kazdé zásilce 
zvlást prilozen.

Cena................................................................................... Ke 200'—

C. 936.

osmiranová, váha 580 gr., délka pistole 153 mm, vyska 
pistole 100 mm se 3 pojistkami, jinak v provedení jako 
pistole Melior ráze 6'35. Nepostradatelná pistole pro cet- 
nictvo, policii, financní stráz, lesníky a jiné ozbrojené sbory.

Cena

Ő. 940. Tercová pistole, esi. vyroby,

jednoranová, ráze 6 mm, hlaven leskle cernéná, tazená; Ize dosáhnout 
naprosto presnych zásahü vsemi druhy flobertovych nábojú (6 mm, 
22 short, 22 long, 22 long rifle), Rukojet z orechového dreva se velmi 
dobre drzí v ruce a celková váha pistole je tak úcelné rozlozena, ze 
zamérení na eil je zvlásté pohodlné a spolehlivé. Hlaven, opatrená sa- 
mocinnym vytahováckem nábojnic, se preklápí stisknutím postranního 
závérového knoflíku. Po vsunutí náboje a uzavrení, se tercovnice na- 
píná zdrsnélym úderníkem, vysunutím dozadu. Jemná spousf je chránéna 
oblouckem. Muska bocné zasunutá. — Celková váha 600 gr, hlaven 
20 cm dlouhá.

Ke 260'-

Cena................................................................................................................................................................................
Pri délce hlavné 30 cm je váha 750 gr a cena................................................................................................................

Ke 130'—
Ke 150 —
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Damit erwächst uns die Aufgabe, einen Wunsch zu erfüllen, der von Freunden unserer Erzeugnisse 
schon oft an uns gestellt worden ist. DieserWunsch war auf eine Zusammenstellung unserer bekannten 
Schrotpatronen gerichtet, die gleichzeitig auch Angaben über die hauptsächlichsten Merkmale der 
Patronen, Aufbau und Leistungen enthalten sollte. Wir haben uns bemüht, dieser Anregung in den 
hier gezogenen engen Grenzen zu entsprechen. Weidmannsheil allen, die diese Schrift erreicht.'

Rheinisch-Westfälische Sprengstoff-Actien-Gesellschaft, Nürnberg-Berlin
Gustav Genschow & Go. Aktiengesellschaft, Berlin • Wolff & Go. Kom.-Ges. a. A., Walsrode

Lieferung nur an Wiederverkäufer / In allen Fachgeschäften zu haben

ROTTWEIL-WAIDMANNSHEIL
Die rauchlose rote Patrone
Bodenkappe: Durch Stahldoppelboden verstärkt.

Pul ver raum: Topf artiger Aluminiumeinsatz aus einem Stück.

Die Konstruktion der roten Patrone ist einzig in ihrer Art. 
Der Aluminiumeinsatz macht die Patrone vollkommen 
gasdicht. Er bildet einen von Patrone zu Patrone absolut 
gleichbleibenden Pulverraum. Vollständige Gleichmäßig
keit der Pulververbrennung und Schußleisiung wird da
durch gewahrt sprunghaft steigender Gasdruck vermie
den, weil der Einsatz, als Auflage für das Zwischenmittel 
dienend, eine Pressung des Pulvers ausschließt. Der feste 
Abschluß in dem nahtlosen Aluminiumeinsatz schützt 
das Pulver in hohem Maße gegen atmosphärische Ein
flüsse. Die rote Patrone ist eine beliebte Tropenpatrone. 

Pulverladung: Rottweiler Jagdblättchenpulver, auf eine 
Schrotgeschwindigkeit Vs (Scheibe 10 Meter vor der Ge
wehrmündung) von 350-360 m/s abgesiimmt, die auf 35 m 
bei Schrot 3 72 mm noch 240 m/s und bei Schrot 2 72 mm 
noch 210 m/s beträgt.

Die Patrone für höchste Ansprüche!

Kaliber Hülsenlänge mm 100 Stück

12 65 und 70 RM. 17.80
16 65 und 70 „ 16.20
20 65 und 70 „ 16.20

Lieferungsbedingungen; 500 Patronen eines Fabrikates 
werden frei Stückgutfracht und frei Verpackung nach jeder 
deutschen Bahnstation geliefert. Bei Eilgut- oder Expreßgut- 
Versand geht die Mehrfracht zu Lasten des Empfängers. 

Bei größerer Abnahme auf einmal 
verbilligen sich die Preise der hier angebotenen Patronen um 
RM. 0.25 für 100 Stück............bei Abnahme von 500 Stück
RM. 0.50 für 100 Stück............ bei Abnahme von 1000 Stück
RM. 0.75 für 100 Stück............bei Abnahme von 2500 Stück
RM. 1.00 für 100 Stück............bei Abnahme von 5000 Stück
Dabei zählen alle Fabrikate und Marken zusammen

Schrotladung:
Kal. 12/65 mm.......................... 35 g
Kal. 12/70 mm.......................... 36 g

Kal. 16/65 mm..........................30 g
Kal. 20/65 mm..........................26 g

Zwischen Pulver und Schrot ist ein dreifaches Zwischen
mittel: ein imprägniertes Blättchen, ein doppelt beklebter 
Pfropfen und ein weiteres Blättchen. Diese sogenannte 
englische Ladeweise steigert die Leistungen der Patrone 
und verbessert die Regelmäßigkeit von Schuß zu Schuß.© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



ROTTWEIL-WAIDMANNSHEIL

Die hochwertige Gebrauchspatrone Die rauchlose schwarze Patrone
Bodenkappe; Durch Stahldoppelboden verstärkt.

Pulverraum: Pappe- und Stahlblecheinsatz, dieser mit Oxydationsschutz.

Kaliber Hülsenlänge mm 100 Stück

12 65 und 70 RM. 14.80
16 65 und 70 „ 13.20
20 65 und 70 13.20
24 65 „ 13.20
28 65 „ 13.20
32 65 „ 10.60
36 50,8 „ 10.60

Aufbau der Hülse und die Laborierung der Patrone

Die Hülse ist gasdicht. Der doppelte, beim Schuß federnd nach
gebende Einsatz macht die Hülse besonders widerstandsfähig. 
Als Auflage für das Zwischenmittel dienend, verhütet er eine 
Pressung des Pulvers. Die schwarze Patrone ist durch ihre her
vorragende Schußleistung, vor allem durch die Gleichmäßig
keit von Schuß zu Schuß, außerordentlich beliebt geworden. 
Sie ist die bekannteste, überall verbreitete deutsche Gebrauchs
patrone, die im In-und Ausland gleich hohes Ansehen genießt. 
In ballistischer und jagdlicher Leistung ist sie der roten Pa
trone ebenbürtig. Für das Wurftaubenschießen in Kal. 12 und 16 
mit 65 und 70 mm Hülsenlänge mit einer besonders erprobten 
Spezial-Laborierung lieferbar.

Pulverladung: Rottweiler lagdblättchenpulver, abgestimmt 
auf eine Schrotgeschwindigkeit Vs (Scheibe 10 Meter vor der 
Gewehrmündung) von 350-360 m/s, die auf 35 Meter bei Schrot 
3 V2 mm noch 240 m/s, bei Schrot 2 J/2 mm noch 210 m/s beträgt.

Schrotladung:
Kal. 12/65 mm................................ 35 g
Kal. 12/70 mm.................................36 g
Kal. 16/65 mm................................ 30 g

Kal. 16/70 mm................................32 g
Kal. 20/65 mm................................26 g
Kal. 20/70 mm................................27 g

Zwisch enmiti el und englische Ladeweise wie bei der roten Patrone

Mit Flintenlaufgeschossen Brenneke Mod. 1930

Kaliber Hülsenlänge mm 100 Stück

12 65 RM. 36.60
16 65 „ 33.00
20 65 „ 33.00

Mit Flintenlaufgeschossen Brenneke Mod. 1930 in den Kal. 12,16 
und 20 lieferbar. Durch die Anwendung eines neuen Spezialpul
vers bei normalem Druck beträchtlich gesteigerte Leistungen:

V5 V25 V50 e50

Kal. 12 Geschoßgewicht 32,8 g 425 m/s 381 m/s 332 m/s 184 m/kg

Kal. 16 Geschoßgewicht 27,5 g 426 m/s 369 m/s 335 m/s 157 m/kg

Kal. 20 Geschoßgewicht 22,4 g 422 m/s 360 m/s 318 m/s 115 m/kg

Nach welchen Merkmalen ist eine Schrotpatrone zu bewerten?
Alsbekanntisi vorauszuschicken, daß jede Flinte mit irgendeiner Patrone am besten schießt. 
Diese Zusammenstellung bietet daher für den Jäger eine besonders reiche Auswahl, die 
jedem die Patrone finden läßt, die seinen Wünschen zusagt und der Eigenart seiner Waffe 
vollkommen entspricht. Eine technisch einwandfreie Konstruktion aller Patronen, durch
geführt nach den folgenden Prinzipien, wird verbürgt:
Die eigentliche Papphülse besteht bei allen Patronen aus ausgesuchtem, widerstandsfähi
gem Material, das beim Schuß elastisch nachgibt.
Der Aufbau ist je nach Sorte verschieden. Es gibt gasdichte und nichtgasdichte Patronen. 
Gasdichte Patronen haben einen Stahlblecheinsatz, der gegen den seitlich wirkenden 
Druck der Pulvergase einen vollständig abdichtenden Abschluß bildet. Gasdichte Patro
nen haben oft noch einen Pappeeinsatz, der unter dem Stahlblecheinsatz liegt. Der Pappe
einsatz — er ist auch in manchen nichtgasdichten Patronen zu finden—ist in seiner Höhe und 
Stärke so bemessen, daß sein Fassungsvermögen genau der Pulverladung entspricht, die
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GUSTAV GENSCHOW& CO. A.G. reco

Die rauchlose Patrone .-.Express” Erprobte Patrone für Jagd und Sport
Bodenkappe : Durch Stahldoppelboden verstärkt.

Pulverraum: Pappe- und Stahlblecheinsatz, dieser mit Oxydaiionsschutz

Die Hülse hat einen doppelten Einsatz aus Stahlblech und Pappe, 
ist also gasdicht und außerordentlich widerstandsfähig gegen
über allen Beanspruchungen. Beide Einsätze bilden den Pulver
raum mit einem immer gleich groß bleibenden Fassungsver
mögen, verhindern eine Pressung des Pulvers und sind eine 
wichtige Grundlage für die besonders gut ausgeglichene balli
stische Leistung der rauchlosen Express-Patrone, die sich, als 
eine Spitzenleistung der deutschen Munitionsindustrie, im In-
und Ausland der größten Wertschätzung erfreut.
In Kal. 12 bei einer Hülsenlänge von 65 und 70 mm auch mit 
einer Speziallaborierung für das Wurftaubenschießen lieferbar. 
Pulverladun g: Rottweiler Jagdblättchenpulver. Zwischen Pulver- und Schrot
ladung ein beiderseits mit Teerbläitchen beklebter gefetteter Filzpfropfen. 

Schrotladung:
Kal. 12/65 mm................................ 35 g
Kal. 12/70 mm................................ 36 g
Kal. 16/65 mm............ .. .................30 g

Schrotgeschwindigkeit:

Kal. 16/70 mm.................................32 g
Kal. 20/65 mm.................................26 g
Kal. 20/70 mm.................................27 g

V5 (Scheibe 10 m vor der Gewehrmündung) von 350-360 m/s bei Schrot 3 ’/s mm

Kaliber Hülsenlänge mm 100 Stück

12 65 und 70 RM. 14.10
16 65 und 70 „ 12.80
20 65 und 70 „ 12.80
24 65 „ 12.80
28 65 „ 12.80

Aufbau der Hülse und die Laborierung der Patrone

Die rauchlose Patrone „Geco”
Der Pulverraum der Hülse wird nur durch einen Pappeeinsalz 
gebildet. Die Patrone zählt somit zur Klasse der nichigasdichten 
Patronen, ist aber durch diesen Einsatz doch wieder außerordent
lich stabil in ihrem Bau und besonders auch in ihren Leistungen. 
Pulverladung; Walsroder Jagdblättchenpulver, Zwischen Pulver- und Schrot
ladung ein beiderseits mit Teerblätichen beklebter gefetteter Filzpfropfen. 

Schrotladung: Kal. 12/65 mm 33 g Schrot, Kal. 16/65 mm 28 g Schrot 

Schrotgeschwindigkeii;
V5 (Scheibe 10 m vor der Gewehrmündung) von 350-360 m/s bei Schrot 3*/s mm

Kaliber Hülsenlänge mm 100 Stück

12 65 RM. 12.80
16 65 „ 11.40

er aufzunehmen hat. Pappe- oder Siahlblecheinsaiz oder beide Teile zusammen dienen 
zugleich als Auflage für den Pfropfen. Eine Pressung des Pulvers und daraus entstehende 
Druckschwankungen und Unregelmäßigkeiten werden dadurch vermieden. Die Boden
kappe besteht bei allen Patronen aus vermessingtem Kupfer und ist bei den im Preis höher 
liegenden Sorten durch ein eingezogenes Stahlblech — Stahldoppelboden — verstärkt. 
Die Zündung ist bei allen Patronen absolut rostfrei. Der Übergang auf die bei anderen 
Paironensorten schon mit größtem Erfolg eingeführte SIN OXID-Zündung wird nach und 
nach vollzogen. Verwendet wird mit wenigen Ausnahmen die berühmte Zündung VI, ver
decktes System, deren besondereVorzüge größte Empfindlichkeit,Gleichmäßigkeit und Rost
freiheit, ferner besondere Eignung und Abstimmung auf die verschiedenen Pulversorten sind. 
Rottweiler, Walsroder und Troisdorfer Pulver für Schrotpaironen sind reine, vollkommen 
durchgelatinierte Nitrozellulosepulver aus reiner Schießwolle ohne Zusätze. Ihre Beständig
keit ist bei sachgemäßer Aufbewahrung unbegrenzt. Die Pulver sind wenig empfindlich 
gegen klimatische Einflüsse, verbrennen rückstandslos und entwickeln einen niedrigen, 
gleichmäßigen Druck.
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Exirahohe, 3fach gerändelte Kappe

„PERFECT"
WALSRODE SPECIAL

Kaliber Hülsenlänge mm 100 Stück

12
16 und 20

65 und 70
65 und 70

RM. 14.40 
„ 13.00

12
16 und 20
24 und 28
32 und 36

65 und 70
65 und 70 

65
65 bzw. 50,8

RM. 12.80 
„ 11.40
„ 11.40
„ 9.20

WOLFF & CO., WALSRODE 
Die rauchlose Patrone „Perfect" 
Die Hülse hat einen Stahlblech- und Pappeeinsatz, ist also gas
dicht. Bodenkappe 15 mm hoch und durch dreifache, in die 
Pappe greifende Rändelung mit der Hülse besonders innig ver
bunden. Pulverladung: Walsroder Scheibchenpulver „Perfect". 
Günstige Verbrennung des Pulvers und genaue Abstimmung 
auf die Zündung liefern einen besonders „weichen" Schuß,daher 
ausgesprochene Eignung für solche Fälle, in denen zahlreiche 
Schüsse rasch hintereinander abzugeben sind (Wurftauben
schießen, Hühnerjagd). Die Ladung ist so abgestimmt, daß eine 
Schrotgeschwindigkeit Vs von 355-360 m/s bei Schrot 3 V2 mm 
erreicht wird. Für Wurftauben in Kal. 12 und 16 mit 36 bzw. 30 g 
Schrot in70und 65 mm Hülsenlänge mit einer Speziallaborierung.

Die rauchlose Patrone „Wolf-Marke"
Die Patrone zählt zu den nichtgasdichten Patronen,hat aber einen 
Pappeeinsatz, der als Pulverraum dient und die Stabilität der 
Hülse vergrößert. Die Ladung besteht aus Walsroder Jagdblätt
chenpulver und ist so abgestimmt, daß eine Schrotgeschwin
digkeit Vs von 350-360 m/s bei Schrot 3 V2 mm erreicht wird.

Kaliber Hülsenlänge mm 100 Stück

12
16 und 20

65 und 70
65 und 70

RM. 14.10
„ 12.80

R.W.S./NÜRNBERG 
Die rauchlose Patrone „Tiger" 
Die Hülse hat einen Stahlblecheinsatz, ist also gasdicht. Boden
kappe durch Stahldoppelboden verstärkt. Der durch den Stahl
blecheinsatz gebildete Pulverraum enthält die aus Troisdorfer 
Jagdpulver 1911 bestehende Pulverladung, die so abgestimmt 
ist, daß eine Schrotgeschwindigkeit Vs von 350-360 m/s bei 
Schrot 3 V2 mm erreicht wird. Die Patrone Marke „Tiger" hat 
sich in mehr als 25 Jahren in jeder Lage bewährt.

Die rauchlose Patrone „Einhorn"
Sie zählt zu den nichtgasdichten Patronen, enthält ebenfalls 
Troisdorfer Jagdpulver 1911 in einer so abgeglichenen Ladung, 
daß die jagdlichen und ballistischen Leistungen denen der 
Patrone Marke „Tiger" ebenbürtig sind. Sie wird seit Jahrzehn
ten auf alles Wild mit größtem Erfolg geführt.

Die Pulverabdeckung ist je nach Sorte verschieden, aber immer aus bestem Material und so 
gewählt, wie sie zur Erzielung eines guten und gleichmäßigen Schusses die geeignetste ist.
Es wird nur Harischrot aus reinem Hüitenblei verladen, das in Bezug auf Durchmesser 
und Rundung die größte Gleichmäßigkeit aufweist.
Die Leistung wird von vier wichtigen Faktoren bestimmt: Gasdruck, Schrotgeschwindig
keit, Deckung und Durchschlag. Nur da, wo das richtige Verhältnis zwischen diesen vier 
Werten besieht, ist die Patrone vollkommen und die Schußleistung einwandfrei. Dieses Ver
hältnis wird bei allen Patronen durch eine genaue Abstimmung aller Patronenkomponen
ten, wie sie vorher beschrieben sind, gewonnen, so daß der Vorgang des Schusses bei 
jeder Patrone mit einer im voraus bestimmten Regelmäßigkeit erfolgt und das zeitigt, 
worauf bei jeder Marke das Hauptgewicht gelegt wird:

Niedriger Gasdruck / Hohe Schrotgeschwindigkeit / Beste Deckung 
Kräftiger Durchschlag / Gleichmäßigkeit von Schuß zu Schuß

Druck Volkhard! & Wilbert Nürnberg.© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.






