
Szakmai beszámoló az NKA 204110/00741. pályázati azonosítási számú, „Egy darab osztrák 

1844 M Augustin-rendszerű kamrás puska és egy darab osztrák 1842 M Augustin-rendszerű 

gyalogsági puska megvásárlása” témájú pályázathoz 

 

A megvásárolt műtárgyak bemutatása 

 

Osztrák 1842 M Augustin-rendszerű gyalogsági puska 

 

A gyűjtőtől megvásárolt műtárgy kiváló, hiánytalan állapotban került be a Hadtörténeti Intézet 

és Múzeum Korai Lőfegyver Gyűjteményébe. A lakatlemez és a cső enyhén rozsdagödrösek, 

beütőjelek nem láthatók rajtuk. A töltővessző szerencsére még az eredeti példány, ami nem 

nevezhető általános jelenségnek a korabeli lőfegyverek terén. Az ágyazat kiváló állapotban van, 

lakkozása fényes, szinte teljesen sérülésmentes. A sárgaréz alkatrészek – sátorvas és három 

darab csőszorító bilincs, tusatalp lemez – szintén hiánytalanok és épek. A szurony felfogatását 

szolgáló acéltüske a csőtorkolat alatt helyezkedik el, szerencsére szintén sérülésmentes 

állapotban. A sima, huzagolatlan cső belülről is tiszta, jó állapotot mutat. Fizikai paraméterei 

alapján minden bizonnyal a kadétok kiképzését szolgálta, azaz a kadétpuskák csoportjába 

sorolható. 

Mérete: 

Teljes hossz: 1147 mm 

Csőhossz: 811 mm 

Űrméret: 14 mm 

Tömeg: 2568 g 

Leltári szám: 2020.1.1. 

 

 



  

  
 

  



Osztrák 1844 M Augustin-rendszerű kamrás puska 

 

A gyűjtőtől megvásárolt műtárgy kiváló, hiánytalan állapotban került be a Hadtörténeti Intézet 

és Múzeum korai lőfegyver gyűjteményébe. A lakatlemezen 849-es beütő látható, ami az 

elsőtőszerkezet gyártási évszámát jelöli. Vagyis az eredeti Augustin-lakatot később újabbra 

cserélték. A cső enyhén rozsdagödrös, a csőfar és a hátsó irányzék között nehezen olvasható 

rövid felirat látható, amit egy W követ. A csőfar bal oldalán 21-es szám látható, illetve fejjel 

lebefelé egy minden bizonnyal 864-es beütőjel. A töltővessző szerencsére még az eredeti 

példány, ami nem nevezhető általános jelenségnek a korabeli lőfegyverek terén. Az ágyazat 

kiváló állapotban van, lakkozása fényes, szinte teljesen sérülésmentes. A sárgaréz alkatrészek 

– sátorvas és három darab csőszorító bilincs, tusatalp lemez – szintén hiánytalanok és épek, 

felületükön szépen kivehetők a korabeli átvevőbélyegzők. A szurony felfogatását szolgáló 

acéltüske a csőtorkolat alatt helyezkedik el, szerencsére szintén sérülésmentes állapotban. A 

cső huzagolása a csőtorkolatnál erősen megkopott, de azért még hangsúlyos, látható és 

kitapintható. 

Mérete: 

Teljes hossz: 1226 mm 

Csőhossz: 843 mm 

Űrméret: 19 mm 

Tömeg: 4384 g 

Leltári szám: 2020.2.1. 

 

 



  

  
 

 

Gondos László 

gyűjteményvezető muzeológus 


