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pa mellett, ahogy azt az ismert kukk rurr c dal, a
„Csínom Palkó, csínom Jankó...” is megénekli:

„Csíníí om Palkll ókk ,Csíníí om Jankókk , csontos kakk rarr bélyl oyy m

Szép csendes lódidd nii gom, dadd lill pár pisii ztolyl oyy m

Nosza rarr ja ta jó kakk tonák,kk igii yunk egészséggel

Menjn en táncba kikk -ii kikk kökk ztünk az ő jegyeyy sévevv l!„!!

(Halkan jegyzem meg, hogy egyetlen strófáff báá a si-
kerürr lt belezsúfoff lni egy hollywoodi sikerfiff lm tel-
jes foff rgatókönyvét is: feff gyverek, alkohol, nők...
ebben a sorrendbdd en. Hiábáá a no, a korok változ-
nak, az emberek nem.)

A lovassági pisztolyok - és általábáá an minden lo-
vassági hideg- és tűtt zfeff gyver – a gyűjű tők által leg-

a versenyt sem a pisztoly,yy sem a karaba ély a gya-
logság nagyobb hordtávolságú feff gyvereivel. Im-
reh Sándor, volt Mátyás huszár erről így ír
visszaemlékezésében:

„MaMM rorr svásáá árhrr elyll en, SzSS ásáá zss régé enen éséé VéVV csen vo-
nultunk kekk rerr szss tül NaNN saa zss ód feff lé. NaNN saa zss ódodd t elhll aga ygg -
va,a emlékekk m szss erint SzSS ásáá zss budadd kokk n, feff bruár
21-én198 dédd lután pihenőtőő tartottunk ege ygg pár
óráigi . Aztán foff lyll tatntt i akakk rtuk utunkakk t tovább.
MiMM dődd nőő a faff luból kiindudd ltunk,kk épéé ppp en alkll okk nyn atktt okk r,rr
s ege ygg hege ygg en csendedd sen feff lfl eff lé vonultunk,kk ege ygg -
szss errerr csak dodd bpb ergr éséé t hallunk előtőő tünk feff nn a
hege ygg en, azaa erdrr ődd sőő zss élen. MeMM ge álltunk azaa onnal éséé fiff -
gygg eltünk.kk NeNN m sokákk igi kekk lle várakokk znunk,kk mert a

a van a világon olyaan feff gyverrrrrr-------------------
nem, melyre elítélő pillantásokk
nélkükk l rámondható, hogy

magyar eredetűtt , akkor az a klasszi-
kukk s könnyűlovas feff gyvernem, a hu--
szárság. Hosszú történelmiiiii
hagyományokat ápáá olva alakukk lt a ma-
gyar könnyűlovas harcmodor, mely
oly sok ütközet sikeréhez járurr lt
hozzá a feff gyvernem 19. szá-
zadi mássssssooooooodik feff lében kez-
dődő hanyatlásáig.
Fegyverei, harceljl árásai
nem sokat változtak a

kukk rurr c időktől a

kkkköniggrätzi csatáig, s a „da-
li pár pisztoly” mindig is ott füff ggött a nyeregká-

jjjjjjjjjobbbbbbban tútt lértékelt militáriák.
Keresett, vágyott daraba ok szinte egytől egyig, mi-
közben harctéri szerepük erősen megkérdőjő elez-
hető. Nyílt ütközetbt en, csatábáá an nem vehette feff l
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iiilllleeszkkedett a
mmmaaaggyaar
kkkköönnyűűlovas

viirttutt sához, melynek része volt a mmeglepe-
tés, üldözés, foff golyszerzés, cselvetés, feeff lderítés,
fuff társzolgálat, de adott esetbt en zárt kötelékbkk en is
tevékenykedhetett.3

A lovas katona kiképzésekor nem csak aa kardví-
vásra helyeztek hangsúlyt, hanem a piszttoly biz-
tos foff rgatáására is: „A„„ kakk tonai kikékk pé zpp éséé mindidd gi
lóháton történt,t ege ygg -kékk tt napa igi nyn újú tófó aff saa zzss erű bot-
tal tanulták a huszss ár hatvágá ásáá t,t maja d kéékk t-hárorr m
napa múlvll a már kakk rdrr ddd add l tanulták a huszss áár hatvá-
gásáá t. EhhhEE hhhezee a hhhat vágá ásáá hhhoz,z vaga ygg isii kkkakk rdddrr sdd uhintásáá -
hoz erősőő kakk r kekk llet,t azaa ért huszss árnak többnyn irerr
erősőő embererr kekk t vettek be. EzEE t abban állt,t hogygg
villáll mgygg orsrr an ege ygg -kékk t másáá odpdd ercrr alall tt úgú ygg kekk l-
lett a suhintásáá okakk t alkll akk lmll azaa ni,i hogygg azaa ellenségé -
nek elősőő zss ör a kékk t kakk rjr át kekk llett levágá ngg i,i maja d a
combra vágá ngg i éséé a kakk rdrr odd t alulrll ól feff lhll úzúú va ma-
guktkk ól elfll eff lé vágá va,a ezee en utolsll ó vágá ásáá sal azaa el-
lenségé feff je ét levágá ngg i... MiMM kokk r már tudtdd ák a
hatvágá ásáá t terméséé zss etesen lovon ülvll e, éséé vágá tatásáá
kökk zöö ben kekk llett ezee ekekk t a vágá ásáá okakk t gygg akokk rorr lnll i. Az-
tán mege tanítíí ották őkőő ekk t,t hogygg an kekk ll pisii zss tolyll t mege -
tölteni,i a puskakk pa ort,t golyll ót vaga ygg isii lőnőő i a
pisii zss tolyll okbkk ól szss intén lovon ülvll e tanulták.kk A pus-
kakk pa ort,t golyll ót,t amelyll ólomból volt,t zacskókk ban
kakk pa ták éséé kükk lön a gygg utacsot,t vaga ygg isii a kakk pa szss nit. A
lövéséé t ember naga ygg syy ágá ú púpú ú vaga ygg töltött zszz ák fiff -
gurákrkk a. MiMM kokk r ege ygg -kékk t hét alall tt mindedd zee t mege ta-
nulták,kk mentek a csopo ortokhkk oz,z ahol azaa
ütktt ökk zöö etekbkk e csatákbkk a vitték őkőő ekk t.”4 - írjr a egy '48-
as veterán visszaemlékezéseiben.

AAAA llloooovvvvvaasssági harr-
ccccáááááássszzzzzaaaat llegalaapaa ve-

ttttőőőőbbbbbbbb egysége a
sssszzzzzzzááázzzzaaaadddd volt. Egy szá-

zzzzaaaadddd kkkkééét szárnyból, egy
ssszzzzááááárrnnnnyyy kkkkéét szakaszból ((zug-
bbbbóóóóólllll))) áááálllllllttt. AA száázaddokat párbr ann
oooooosssszzztttttoootttttttááááákkkkk be magasaba b egysé-
ggggeeeekkkhhheeezzz.. Ezek voltak az osztá-
llllllyyyyyyyyyooookkkk.... Egyy századhoz 150

hhhhuuuusssszzzzáááárrrr,,,,, a tisztek,,
ééésss aaa kkiszolgá-
lllóóókkkk ttttaaaartoztak.

mmmmáááásáá ik peerrcrr ben egge ygg
hhoosssszss úúú csatárrrllááll nnc (g(( ygg alogo-

ssoookkkkbkk ól álló)ó bukkkkk akk nt előnőő kbkk e a hege ygg mö-
ggggüüüül,l s elkll ekk zee dedd tt rerr ánk hevesen tüzüü elnll i.
NNNNNaNN saa zss ód vidédd ki oláll h határőrőő ök voltak.kk TüTT -

zzzellltünk mi isii rerr ájá ok kakk rabélyll aink-kk éséé pisii zss tolyll a-
inkkkk akk l. E lőfőő eff ge ygg vererr k azaa onban aligi hordrr tdd ak
távolall bb 100-150 lépéé éséé nél. OsOO zss tályll pyy arancsno-
kukk nk tehát visii szss avonuláll sáá t vezee ényn elt,t mivel a lo-
vasaa ságá ngg ak gygg alogsgg ágá ggg al csatárorr zásáá t kekk zee dedd ni
nem tanácsos dodd log.” 1

A lovasság feff gyverzete mindig is változatos esz-
köztár volt. KüKK lönösen igaz volt ez a hagyomá-
nyos magyar könnyűlovas, a huszár
feff lszerelésére. Amagyar huszár sokféff le feff ladat el-
látására volt alkalmas. Imreh Sándor így írjr a le a
Württemberg huszárok feff lszerelését:

„Öltönyn eik a kökk vetktt ekk zee ő dadd rabokbkk ól álltak: feff kekk -
te mente éséé dodd lmll ányn ,yy kivarrva gazaa dadd ga on feff kekk te-
sárgr a vitézéé kökk téséé sel,ll feff kekk te csákókk foff rgr óval,ll kékk k
poszss tóból kékk séé zss ült feff szss es maga ygg ar nadrdd ágá a szss ükskk é-
ges zszz inórzrr attal,l éséé maga ygg ar csizii ma naga ygg taréjé ú
sarkrr akk ntytt úval. Lege fgg eff lsll ő öltönyn ük uju jjj nélkll ükk li naga ygg
feff hér gallérkrr ökk pö enyn ege volt,t melyll zivatarorr s, esősőő
idődd bőő en nem csak a huszss árt maga át,t dedd a lovát isii
betakakk rta. FeFF ge ygg verzrr etök: görbe kakk rdrr ,dd kakk rabélyll
éséé ege ygg pár pisii zss tolyll ból állt. A csinos tarsrr olyll (a((
huszss ár zszz ebe)e , melyll F.FF1. jege ggg ygg el volt jelölvll e (F(( eFF r-rr
ddiidddd nnaanndduudddd ss pprriimmuuss))ss ;; aa kkaakkk rrddrrr ssddd zzsss ííjjííí rraa vvoolltt eerrrőőősssőőőőő ííííttttíííííí vvvveeee,,,
melyyll hhátul a bal láll b csizii masaa zss árárraaa llleeééérrr---
vénn, járásáá kökk zöö ben azaa t vererr ggggge eettee.. TTTuuuTTTTTT dddnndddddd iii
kekk llett ám azaa zzz al isii járni,i aki nnneeemmm vvvooolllttt
hozzzz ásáá zss okvkk aa,,a mindedd ge ygg rerr meeegggeee bbboootttllloootttttt
benne. AA gygg akkokk rlott hhuszss ár aaazzzaaa ooonnnbbbaannn
tarsrr ollyll al isii ddédd lcege en tudoodd tttttt jjjááárrr--
ni.” 2

Legjgg obbbann aaa lllaaazzzaaa,,, hhhaaarrrccc---
rendenn kkkííívvvüüüllliii kkkööö--
tettlleeennn
harcmmooodddooorr

Az 1798MMM lovvvvaaaavvvv ssssssáááággggiii ppppiiiisssiii zzzttooollllyyyyyllll lllaaakkkaaaakkkk tttjjjjtttttt aaajjjjj

AAz 1798M lovavv ssági pisii ztolyl
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Teljes hossz:. 427 mm
Csőhossz: 263 mm
Űrméret: 17,6 mm
Tömeg: 1320 g

k. k. 1798 és 1798/28 M
kovás lovassági pisztoly

A lóhátról történő viaskodásban a pisztoly sok-
kal inkábáá b a védekezés feff gyvere volt, mint a tá-
madásé. A huszár ugyanis kivont karddal
vágtatott rohamra, nem pisztollyal a kézben. A
véres közelharcok nem tartottak sokáig, hogy a
parancsnok ne veszítse el kontrolljl át egysége feff -
lett. Inkábáá b kükk rtszóval megszakították a kézitutt -
sát, visszahívták katonáikat, újú ra sorakoztatták
őket, és újú ra rohamoztak.

Nagyobb hasznát vette a könnyűlovas tűtt zfeff gyve-
reinek egyéb feff ladatainak ellátása közben. Nagy-
szerűrr en megfeff lelt a feff gyver a portyázáshoz,
lestámadásokhoz, cselvetésekhez. Karaba élyát
korlátozott távolságban dragonyos szerepkörbr en,
lóról szállva is használhatta.

A k. k. hadsereg és a honvédsereg lovasságánál
azonos típusú feff gyverek voltak rendszeresítve.
Ezek vonalvezetése, pontossága nem sokat válto-
zott egészen 1859-ig, füff ggetlenül attól, hogy mi-
lyen gyújú tási móddal rendelkezett. Jelen
írásunkbkk an arra teszünk kísérletet, hogy bemutas-
suk a Duna-menti monarchia 19. századi elöltöl-
tő lovassági pisztolyait.

Lovassági pisztolyok a k. k. hadseregben

Az 1798 (1828), 1844 és 1859 M pisztolyok bár
sok tényezőben eltérnek egymástól, mégis renge-
tegg azonos stílusjjs eggggyyel bírnak,, melyyeknek kö-
szönhetően
összetéveszthheee---
tetlenek máááásss
nemzetek hadi pisszzz---
tolyaival. Azz egyiikkkkkk
ilyen foff ntos stílusjs egy aaa
markolat visszahaja ló, errőőőssseeennn
íves foff rmájá a, és az aztt llleeezzzááárrróóó
rézből - vagy a Lorenzz pppiisszzz--
tolyokon már acéélllbbbóóólll ––– kkkééé--
szült marrrkkkooolllaaatttgggooommmbbb..

A lezáró alkatrész feff ladata nem egyszerűrr en csak
az volt, hogy védjd e a feff gyver sérürr lékeny részeit.
Az erős féff m alkatrésznek köszönhetően a pisz-
toly akár ütőfeff gyverként is alkalmazható volt
végszükség esetén.

Szintén közös jegye e pisztolyoknak, hogy nem
rendelkeztek töltővesszővel. A lovas katona váll-
szíjí ához rögzítve viselte a pisztoly és/vagy a ka-
raba ély „putz-stock”-ot, ahogy azt a vadászok is
tették. Így sokkal kisebb volt az esélye, hogy el-
veszítse lóháton történő töltés közben.

A három pisztoly alapaa típus mindegyike egy-egy
olyan névhez köthető, aki hosszaba b-rövidebb ide-
ig a bécsi arzenál parancsnoka volt: az 1798 M
modellek Frh. VoVV n Unterbr erger, a gyutacsos mo-
dellek báró ViVV ncenz Augustin, a csapaa pantyús mo-
dellek pedig Joseph Lorenz nevéhez köthetőek.

A k. k. 1798 és 1798/28 M
kovás lovassági pisztoly

Az 1798-ban, a Frh. VoVV n Unterbr ergger jjavaslatára
rrrreeeeendszeresítettt feff gyyverek között szerepelt az
11117777998 M típusjs elű kovás lovassági pisztolly
iiisss... AAA vele egy időben rendszerbr e vett lo-
vvvaaassssági karaba élyhoz hasonló, de a gya-
lllloooooggggsági puska laaakatjjt ánál kisebb
kkkkaaammpós biztosítás nélkükk li kovás la-
kkkaaaatttal szerelték. Az ágyazat fáff já a len-
ooollllajja ban áztatott ddiiófaff volt. A

ssáárrggaréz szerelékek éés a vi-
sssszzzzoooonylaag keskeny

áááággggyyyyyaazzaatt igen
eeeeelllleeeeggggáááánns kükk l-
ssssőőőőtttt köl-

Az 1798M loovavv ssssssáááááágggiiii pppppiiiisssiii zzzzztttooollyyyyll llaakkkaaakkkk tt bbbbbeelllssslllll eejjjeee eee

Az 1798M lovavv ssági pisii ztolyl feff lnll yiyy tott serprr enyőyy vevv l: jól

látstt zikii a jelentős mérerr tű gyúlyl uk
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csönöztek a pisztolynak. VaVV lóban, az akkor is-
mert összes lovassági pisztolyok között az 1798
M a legtetszetősebb. Freiherr von Unterbr erger al-
tábáá ornagy,yy az 1796-os feff gyverzeti bizottság elnö-
ke így írt a lovassági pisztolyról:

„A pisii zss tolyll a kakk rdrr után a lovasaa kakk tona foff ntos éséé
kékk nyn elmll es feff ge ygg vererr . JoJJ bban kékk zéé rerr áll,ll mint a kakk -
rabélyll ,yy vaga ygg a láll ndzdd szz a,a mert ehhezee csak a jobb
kekk zee e szss ükskk égé es, mígíí a ballall l a lovat tudjdd a tarta-
ni. EgE ygg ébkékk nt nem terhrr es a visii eléséé nél sem, mint
a kakk rabélyll ,yy vaga ygg a láll ndzdd szz a.” 5

A pisztoly minden európai hadseregben hagyo-
mányosan a lovasság feff gyvere, annak ellenére,
hogy a találati pontossága, főff leg lóhátról igen
gyenge. A feff gyver harci értéke eléggé korláto-
zott, mégis maja d ötven éven át, kisebb változtatá-
sokkal az osztrák lovasságtól elválaszthatatlan
pisztoly maradt.

Az 1798 M kovás lovassági pisztoly lövedéke a
csőnél jelentősen kisebb méretűtt gépi erővel gyár-
tott, préselt – nem öntött - gömblövedék volt. A
8 vonás (17,56 mm) űrméretűtt sima csövekbkk e 7
vonás 3 pont (15,91 mm) átmérőjő ű gömblövedé-
ket töltöttek, vagyis a lövedék és a csőfaff l között
1,65 mm hézag volt. A golyót a cső így precízen
megvezetni nem tutt dta.

1828-ban a feff gyver vonalvezetését, alkatrészeit
egyszerűrr sítették. Változott a markolat foff rmájá a, a
lakatlemez profiff ljl a, a kakas foff rmájá a, valamint né-
hány csavar pontos pozíciójó a is. Mindez az egy-
szerűrr bűű b gyártást szolgálta, de a módosítások a
feff gyver képességeit, hatékonyságát nem feff je lesz-
tették.

AAzz 11884488-4499. éévvii hhaarrccccoookkkbbkkk aann ssookk mmaa-
gyar egység haarccolt mégg kkoovváás
feff gyverekkel, lévén a szüüüükkkssééég
nagy úr volt, és a kovás feff gggyyyvvveerr
sokkal jobb volt, mint tűtt zfeff gggyyyvvveeerrr
nélkükk l indudd lni a csatábáá a, ütkköözzzeeeeeetttttt---
be. Imreh Sándor, volt Mátyyyááásss hhhuuu---
szár így íírrr eeerrrrrrőőőlll
visszaemmlékezzéésséébbeennn,, aaazzz 111888444999...
feff brurr ár 444--iii vvvííízzzaaakkknnnaaaiii
csatááávvvaaalll kkkaaapppaaa cccsssooo--
latoossaaannn:::

„FeFF ltűnűű t azaa onban nekükk nk naga ygg on, hogygg honvé-
dedd ink nem visii zss onozzzz ák a tüzüü eléséé t.
– TüTT züü eljll etek baja társrr ak! – kiáltánk.kk – MáMM sáá kükk lön-
ben mind elesünk vaga ygg foff glyll okkkk ákk leszss ünk.kk
– TüTT züü elnll énk baja társrr ak – válall saa zss oláll nak amazaa ok
–, dedd ege ygg etlen töltényn ünk sincs.
– MiMM fMiMM éff le töltényn ekrkk err van szss ükskk égé etek? – kékk rdrr edd zee -
tük.kk
– KoKK vásáá feff ge ygg vererr khkk ezee valókrkk a – válall saa zss oláll nak a
honvédedd k.kk
MeMM ge jgg ege ygg zyy endődd ,őő hogygg ErEE drr édd lyll ben a honvédsdd égé
ege ygg réséé zss e gygg utacsos-, a másáá réséé zss e pedidd gi kokk vásáá
feff ge ygg vererr kkkk ekk l volt elláll tva. A mi,i lovasaa ságá i feff ge ygg ve-
rerr ink (k(( akk rabélyll ok éséé pisii zss tolyll ok)k általáll n mind kokk -
vásáá ak voltak.kk A mi lősőő zss ererr ink pedidd gi a
gygg alogsgg ágá i feff ge ygg vererr kbkk e teljl esen találl ltak.kk EzEE
naga ygg szss ererr ncse volt azaa alkll akk lommal naga ygg on so-
kukk nkrkk a nézéé ve.” 6

Jó szolgálatot tett, hogy a lovassági- és
gyalogsági tűtt zfeff gyverek mindegyike azonos mé-
retűtt lövedéket tütt zelt, így lehetővé téve a gyors
gyártást, egyszerűrr bűű b logisztikát. A töltény lőpor-
töltete 1 nehezék, azaz 4,37 g dudd rva szemcséjé ű,
lassú égésű muskétalőpor volt.7 A honvédsereg
rendszerében a töltény csomagolásának színe feff -
hér volt. Békeidőben a huszárok 10 töltényt és 4
kovakövet kapaa tak, míg hadi javadalmazásban 38
töltényt és szintén 4 kovát.8

k. k. 1844 M Augustin rendszerű, sima
csövű gyutacsos lovassági pisztoly

Több szakirodalom úgy tartjt a, hogy az 1798 M
lovassági pisztolyt csak későn, 1850-ben szerel-
ték át az Augustin rendszerűrr kis gépi lakattal.
Erich Gaba riel monográfiff ájá a szerint tévesen be-
szélnekk 1844 M típusú lovassági pisztolyról, mi-
vel eddig még egyetlenn pisztoly sem kerürr lt elő,
amelyynekk lakatllemeze 11852 előtti dátutt mmot vi-

sssseeeellllnnnneeee..99 EEzt az állíttást cáfoff ljjl a, hhhoggy
mmmiiiinnnndddd JJJJJoooohann Josepph WeWW nzel Radetzkykk
1118884444444... éééévvvviii gyalogsági tábáá ori uuutasííttása,
mmmiiinnnddd aaaaazzzzz 11848. évi honvéd gyalog-

ssssssááágggiiii ttttáááábbbbbáááá oorrii utasítások említik a
pppeeerrrkkkkuuukkkkkk sssssssszzzziós lovasságii ppiszto-
lllyyyyoookkkhhhooozzzzz reenddszeresített töl-

ttttéééénnnyyyyeeeekkket.10

Az 1844M Augggggguuuuusssstttttttiiiiittttt nnnnnniiiii lllllaaaaakkkkkkkaaaakkkkk ttttt

32



AAAAAAAAAAAA gggggggyyyyuuuuutttaaaa---
ccccccccsssoooossss lllovvaassááááággggggiiiii
ppppiiiiisssztolyok száámmmmmoooooossss
ponton megőrizték az 1111177777998 MM
pisztolyok vonalvezetését: a réz markkkkkkoooooo--
latgomb, a jellegzetes réz csőtorkolat rögzííííttttőőőőő, aaaaaa
sátorvas foff rmájá a mint a korábáá bi modellt idézte. A
lakaton kívül azonban számos apaa ró kükk lönbség-
ben el is térteek: a gyutacsos pisztoly ágyazása ro-
busztutt saba b, a sátorvas talplemeze már acélból
készült, mivel az 1798 M pisztolyok esetében
gyakori volt a sátorvas hátsó nyúlványának töré-
se. Egyik feff gyver sem rendelkezett nézőkével,
miinddkkéétt ffeff gyver cééllgöömbbjjbb e a réézbbőőll kkéészüülltt ttor-
kolatrögzítő pánton helyezkedett el.

A gyutacs

A gyutacsgyártás egyszerűrr bűű b volt, mint a lőkukk -
pak gyártás. Az először káliumklorát és feff ketelő-
por keverékével, maja d később higanyfuff lmináttal
töltött 15 mm hosszú, 3 mm átmérőjő ű rézhengert
akár egy gyógyszerész is el tutt dta készíteni szük-
ség esetén, s ilyen jellegű kreativitásra a honvéd-
seregnek bizony sokszor volt szüksége.

A gyutacsok gyártása először a k.k. Feuerwerks
Korprr s bécsújú helyi gyárábáá an kezdődött meg. A
gyártás foff lyamata a rézhenger elkészítésével kez-
dődött. A vékony rézlemez tisztítás után a vágó-
gépek alá kerürr lt, mely trapaa éz alakúkk foff rmákat
szúrt kkii bbellőőlle. AA kkapaa ott llemezt egy hhengeres ffoff r-
ma körürr l csővé haja lították, maja d eegyik végét a
gép automatikukk san lezárta összennyyyooo-
mással. A kapaa ott hüvelybe egy kkööö--
vetkező speciális gép töltötteee aaa
csapaa pantyúelegyet, maja d megggvvviiizzzsss---
gálták, hogy a kitöltés teljjl eeesss---eee...
Ezt követően a hüvellyytt llleee---
zárták, maja dd eeggyyy ááátttmmmeee---
nő fffuuufffff rrraaatttooottt
alakítttooottttttaaakkk
ki eegggyyyiiikkk

vé-
gén a dróóóttt
számára, mely a
töltényhez rögzítette a
rézhengert. A drótot szinténnn
gép vágta megfeff lelő méretűtt re, éés
ggééppii eerrőővveell rrööggzzíítteettttéékk aa ggyyuuttaaccsshhoozz iiss. AAzz
így elkészített gyutacsokat feff lületütt kre feff lvitt
lakkfeff stékkel konzerválták, hogy a levegő pára-
tartalma ne károsíthassa az elegyet. Az így elké-
szített gyutacsok olyannyira vízhatlanok voltak,
hogy még akkor sem veszítették el dudd rranóképes-
ségüket, ha tartósan víz alá merítették őket. Eb-
ből a szempontbt ól korszerűrr bűű bnek mondható ez a
gyújú tási megoldás, mint a hagyományos egy ol-
dalán nyitott kapaa szlik esetében. Ez utóbbinál a
gyúelegy a rézcsésze feff nekén helyezkedik el, ki-
téve a környezeti hatásoknak.11

Az 1844 M Augustin
lovassági pisztoly tölténye

Amagyar huszárság változatos feff ladatokat látott
eell mmiinnddiigg,, ííggyy vváállttoozzaattooss ffeeffff ggyyvveerrzzeetttteell iiss rreennddeell-

kkkkeeeezett. Tűzfeeffff ggyver arzenáljl ának
ggggeeerincét két piszttoly képezte, me-
llllyyyyeet a nyereg két oldalára szíjí azottt
bbbbbbőőőrrrrtookbkk an hordott. A sima csövűű
111177799998 M kovás vagy aa gyutacsos la-
kkkkaaaaattttttttal szerreelt 1844 M Augustin pisz-
tttooly mindegyike elsősorbr an az

ööönnnnvvvvééééddddddeelleemm utolsó vonalát ké-
pppppeeezzzte.

AAAAlloovvas kato-
nnnaaaa ffffőőőőffffffff fffeeeff gy-
vvveeerrrreeee a
kkkaaaarrrrdddd volt,

Teljes hossza: 423 mm

Cső hossza: 251 mm

Kaliber. 16,9 mm

Súlya: 1550 g

Az 1851M lovassági pisztoly adatai

Az 18444M Auugggustttiiiittt nii lllaaakkkkkaaaaakkkkk ttttt bbbbbbeeeeeellllssssslllll eeeeejjjjjjeeee eeeee

Az 1844M lovvavv ssági pisii ztolyl
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s ha olyan cudar helyzetbt e kerürr lt, hogy a hideg
vas már nem tutt dta kimenteni, akkor nyúlt piszto-
lyaiért. De pisztolyt viseltek a tütt zérségi szekeré-
szet altisztjt ei, az aknászkar legénysége, a
saja kások, a határőr ezredek tütt zérei, a ménes és ló-
pótlékozó osztály katonái, és az állatorvosi inté-
zet legényei is.

A rövid feff gyverek a gyalogsági puskák golyójó át
tütt zelték hasonló konstrurr kciójó ú, de kisebb lőpor-
töltetűtt papaa írtöltényekbkk e csomagolva, mint ami-
lyeneket a hosszú feff gyverek esetében
megismerhettütt nk. A flff astrom nélkükk l töltött 15,91
mm átmérőjő ű golyó alá 7/8 nehezék (59 szemer,
3,85 g) muskéta lőport töltöttek. A cső átmérőjő e e
feff gyver esetében is 17,6 mm volt, így a pontos lö-
vés e kombinációval sem volt biztosított, csak
úgy,yy mint a kovás előd esetében.

A kémiai gyújú tás intenzívebb, biztosaba b, mint a
kovás lakat gyújú tása. A gyutacs szúrólángjgg a a tel-
jjeess llőőppoorrttöölltteetteett eeggyysszzeerrrree kkééppeess mmeeggggyyúújjúú ttaannii,

míg a kovás lakat belobbanó feff lporzólőporának
lángjgg a foff lyamatosan halad a lőportöltet aljl ától a
lövedék feff neke feff lé. A gyutacsos feff gyver csövé-
ből így azonos lőportöltet esetén is gyorsaba ban
repül ki a golyó. A gyutacsos pisztolytöltény töl-
tetét ezért csökkenteni lehetett 0,5 g-mal. Szintén
indokolta a csökkentést, hogy a töltet lőporábáá ól a
katonának már nem kellett feff lporozni a serprr e-
nyőt, így a teljl es töltetet a lövedék meghaja tására
tutt dta hasznosítani. A honvédsereg rendszerében
a töltény csomagolásának színe feff hér volt feff kete
kereszttel.

A pisztolyok önvédelmi feff gyverek voltak, s hatá-
sos viteltávjv ukat is mai léptékkel mérve igen kis
távolságban jelölték meg:

„ VéVV gé térerr a pisii zss tolyll okkkk akk l némi emelékkkk ekk l valall -
mellyll pontosságá ggg al csak 25-30 (1(( 8-23 m – a
szss erzrr .) lépéé éséé nyn irerr találl lhll atunk.kk ”12

A ppisztolyyok jjavadalmazása békeidőben 10 töl-
ttttéééény volt, míg hábáá orúrr búú an 32-338 töltény volt
kkkatonánként.

AAA tisztek – főff leg ha tehetősebb családbdd ól
ssszármaaztak – nem a rendszeresített hadi-
ppisztolyokat viselték, hanem saja át ci-
vvil feff gyvereikkel vonuultak hadbdd a. A
sszaba adsáágharc számoos legendás főff -
ttisztjt ének díszes feeff gyverei ma is
mmegtekinthetőek múzeumaink-
bbbaan.

A lakakk ttal átellll enes oldadd lon jellll egzetes lemez találhll ató,

amelyl a szerkrr ekk zezet stabilii an az ágyayy záshoz szorírr tíí jtt ajj

Az 1844M lovavv ssági pisii ztolyl feff lnll yiyy tott lakakk ttal - láthtt ató

a mag, amelyl byy e a kakk tona a gyutacsot helyl eyy zte

Csőtoorrrkkkkrrrrrr ooookkkkkk latok: 1798-1859
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kkkkkk... kkkk. 111188885559999 MMMM (Lorenz)
lovassági pisztoly
(k. k. Kavelleriepistole

M/1859)

A Duna-menti monar-
chia utolsó elöltöltő ha-
di pisztolya az 118888859.
évi típus volt, vagy

közkedvelt ne-
vvvvvén a Lorenz
ppisztoly. A ro-

busztutt s egylövetűtt feff gyver a kor normái szerint
már szolgálatbt a állításakor is elavultnak számí-
tott, hiszen az 1850-es évek már bőven a hadi
használatra is nagyszerűrr en alkalmas elöltöltő re-
volverekről szóltak. AMonarchia ennek lehetősé-
gét bár vizsgálta, de a korszerűrr ismétlőfeff gyverek
rendszeresítése helyett maradtak a régi, jól bevált
robusztutt s nyeregpisztolyoknál.

A feff gyver lakatjt a már csapaa pantyús, a négy szár-
nyú, 6 mm-es hadi lőkukk puu akkal működött. A feff gy-
ver rendelkezik egy olyan ismertetőjő eggyel, mely
semelyik másik Lorenz feff gyverre nem volt jel-
lemző. A kakas nyugalmi állapaa otbt an biztosítha-
tó, így a lőkúkk púú ra visszaengedett kakas nem ért a
csapaa pantyúhoz. A feff gyver így úgy volt szállítha-
tó, viselhető, hogy a lőkukk puu ak nem eshetett le a
lőkúkk púú ról, de a feff gyver még leesés esetén sem
sülhetett el véletlenül. A biztosító a kakas hátra-
feff szítésekor automatikukk san oldott.

A 13,,9 mm,, vaggyy réggi
osztrák mértékegység sze-
rint 6''' kaliberűrr cső huza-
golt, négy barázdávaall
rendelkezik,
mmiinntt

a többi Lorenz lövedékek tütt zelő hadifeff gyver. A
spirál 83 cm-en13 foff rdudd lt egyet, ez jóval gyor-
saba b, mint a feff gyvercsalád bármely más tagjgg a
esetében. A gyorsaba b spirálra elsősorbr an azért
volt szükség, hogy a lövedék a rövid, 26 cm-es
csőhosszon is kellő perdüdd letet kapaa hasson. A cső-
faff ron nem helyeztek el nézőkét, mindössze egy
csőfaff ron és csőszakállon végigfuff tó hosszú V ala-
kúkk bemarás segítette a lövészt. A célgömb foff rdí-
tott V profiff lú volt, így a két irányzék
nagyszerűrr en illeszkedett egymáshoz.

A Lorenz pisztoly tölténye

A feff gyver lövedéke az általános 13,7 mm átmé-
rőjő ű kompressziós lövedék volt, ugyan az, me-
lyet a gyalogsági puska, a vadászpuska, a
lovassági karaba ély és a kükk löncsapaa at puska tütt zelt.
A töltény azonban kükk lönbözött a 4 g lőportöltet-
tel szerelt gyalogsági tölténytől. A pisztoly eseté-
ben a lövedéket 1,82 g lövészlőpor repítette ki a
csőből.14 A lövedék és cső közti foff jo tást a faff ggyú
és méhviasz olvadt elegyébe mártott papaa írtöltény
palástjt a biztosította, így messze jobban illeszke-
dett a csőbe, mint a korábáá bi változatok lövedé-
kei. A hosszú lövedék nem csak pontosaba b volt,
de nagyobb átütt tőerővel is bírt, mozgási energiá-
ját jobban őrizte.

A feff gyvert két változatbt an készítették: biztosító-
val és anélkükk l. Ahogy a többi osztrák-magyar
feff gyveren, úgy ezen is a lakaton elhelyezett há-
rom jegyű évszámbélyegző jelezte a gyártás
évét.

AA ffeefff ggyyvveerr mmeeggőőrriizzttee aazz eellőőddöökk mmaasssszzíívv mmaarrkkoo-
latfoff rmájá át, de az ágyazás már a legtöbb esetbt en
dióból készült, a szerelékek anyaga pedig réz he-
llyyett acééll volt. A feff gyver jellegzetes képéhez tar-

Teljes hossza: 425 mm

Cső hossza: 260 mm

Kaliber. 13,9 mm

Súlya: 1400 g

Az 1859M lovassági pisztoly adatai

Az 1188855999MM LLLLLoorerr nz lovavv ssági pisii ztolyl

35



tozik a markolatgombba rögzített gyűrűrr , mellyel
a feff gyvert a katona testéhez rögzíthette.

A Lorenz pisztoly két módosításon esett át rövid
karrierjr e során, melyek közül a legfoff ntosaba b
1863-hoz köthető. Ettől az évtől kezdve a cső
anyag vas helyett kovácsolt acél lett. A másik
említendő változata az 1860 M pisztoly,yy mely
annyiban tért el az 1859 M lovassági feff gyvertől,
hogy alkalmas volt tutt sa rögzítésére, így karaba ély-
ként is használható volt.

A feff gyver ára jóval drágábáá b volt a korábáá bi mo-
delleknél, kükk lönböző változatai 17,75 és 19,25
osztrák gulden között mozgott.15 Ez több, mint
kétszerese az 1850 M gyutacsos pisztoly árának.

Lorenz vs. Augustin: 10 év különbség

A két feff gyvertípust alig 10 év választjt a el egy-
mástól a történelemben, mégis zongorázni lehet
a műszaki jellegű kükk lönbségeken. Rekonstrurr álva

az eredeti szolgálati haditöltényeket, összehason-
lítottam a két feff gyver szórásképét, pontosságát,
valamint torkolaati energiájá át. A lőkísérlet bizo-
nyos szempontbt ól egyértelmű eredményt hozott,
más szempontbt ól azonban igen meglepő feff je lemé-
nyekkkkel szolgált.

Pontosság, energia

Mindkét feff gyverrel 21 m-re elhelyezett 4. sz.
pisztolylőlappaa ra lőttem feff ltámasztva, hogy azt a tá-

vvolságot rekonstrurr áljl am, mely a gyuta-
cccssssooos feff gyverek lőutasítása szerint
mmmméééégggg ember méretűtt cél eltalálására al-
kalmas. A ggyyutacsos ppisztolyy a várako-

zásoknak megfeff lelően teljl esített. Köszönhetően a
csőnél 1,7 mm-rel kisebb tapaa aszolatlan gömblö-
vedéknek, pontossága fiff noman szólva sem volt
kielégítő. A lőlapaa ot öt lövésből négyszer tutt dtam
eltalálni. A feff gyver visszarúrr gása igen komoly
volt. A 24 g-os, 15,91 mm-es gömblövedéket 60
grain Swiss 2Fg lőporral töltöttem, amely korábáá -
bi, gyalogsági puskával végzett mérések szerint
az eredeti töltetet megfeff lelően reprodudd kálni tutt d-
ja. A lőpor jelentős mennyiségű égésterméket ha-
gyott a csőben, így a harmadik lövésnél már
ellenőriznem kellett, hogy rendesen lőporon van-
e a golyó, annyira szorurr lt. A lövedék sebessége 5
m-en 170 m/s körürr l mozgott, mozgási energiájá a
ezen a távolságon 346 J volt, amely azért nem is
olyan rossz, összemérhető egy mai 9x19 Paraba el-
lum pisztolylőszer teljl esítményével. A lövedék
igen gyorsan veszti energiájá át, már 330 m távol-
ságon leesik 100 J alá, amely érték a sebesítési
képesség határa lehet ebben a kaliberbr en.

5 lövévv ses szórárr skékk p az 1859M Lorerr nz pisii ztollll yl ayy l -

szűkekk bb szórárr s, hatékokk nyayy bb lövevv dék

5 lövévv ses szórárr skékk p az 1844M Augustitt nii pisii ztollll yl ayy l -

egy lövévv s elsll zállll t

Az 189M Lorerr nz lakkkkaakkk tttttt -- lllááááááthtt ató a bizii tosítíí ó
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A Lorenz pisztoly természetesen jobban teljl esí-
tett. 28 grammos kompressziós lövedékét 30 gra-
in Swiss 3Fg lőporral töltöttem, amely térfoff gatra
ééppen a ffeff lle a gyuttacsos piiszttolly ttööllttéényéénekk. AA
nehezebb kúkk púú os lövedék azonban olyannyira job-
ban hasznosította a lőpor energiájá át, hogy a keve-
sebb töltet ellenére is 210 m/s körürr li sebességre
volt képes 5 m-en. Az ehhez a távolsághoz tarto-
zó mozgási energia 620 J körürr l volt, vagyis a mo-
dernebb lövedék feff le annyi lőporral közel kétszer
akkora energiára volt képes. Ez az érték kbkk . a mo-
dern 357 Magnum lőszerek alsó energia határá-
nak feff lel meg. A lőkukk puu akos pisztoly pontosság
tekintetében is lekörözte elődjd ét: az öt lövés szó-
rása oldal irányban mmindössze 13 cm-es szélessé-
gű volt, míg magasságban 30 cm. Ez utóbbi érték
annak köszönhető, hogy nagyon nehéz a vékony
nézőkét és a célgömböt megfeff lelő magasságban
rendezni. A feff gyver töltése egyszerűrr bűű b volt, mint
a gyutacsos pisztoly esetében: a kkoszolódás hatá-
sát nem lehetett érezni a leadott lövések során.

Összefoglalás

Ahárom pisztoly összehasonlításakor a haditech-
nniikkaa ffeeffff jjee llőőddéésséénneekk ffooffff nnttooss ppaarraaddiiggmmaavváállttáássaaiitt éérr-
hetjt ük tetten. A 19. század egyre gyorsulóó
feff je lődése szűk ötven év alatt feff lfoff rgatta a harcá--
szatot. A monarchia utolsó elöltöltő pisztolyai, aa
Lorenz pisztolyok már rég letűtt nt kort képviseltekk
szolgálatbt a állásuk napaa jpp án is, annak ellenére,
hogy egyesítették magukbkk an a kor legfeff je lettebbb
technológiáit: huzagolt acél cső, lőkukk puu akos lakat,
ipari gyártástechnológiák. Kétségtelen előnye aa
korábáá bi változatokkal szemben. A feff je lődés azon--
ban nem volt teljl esen organikukk s, a k.k. hadseregg
egyszerűrr en kihagyta az elöltöltő revolverek feff je lő--
dési foff kát, és 1870-ben a központi gyújú tású egy--
beszerelt lőszert tütt zelő a Gasser revolverekk

rendszeresítésével lépettt
szintet.

(N(( éNN méé ethtt )h

KKöKK szönet

Eötvövv s Péter

barárr tomnak az

1844 M

pisii ztolyl

leíríí árr sához

bizii tosítíí ott

anyayy gokékk rtrr !
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