
A magyar királyi csendőrség 
maroklőf egyverei 1881-1945 
Az 1878 M 9 mm 
űrméretű Gasser 

pisztoly 

A magyar királyi csendőr
ség 1881-ben alakult meg, s 
a bécsi Leopold Gasser cég
től rendeltek forgópisztolyo
kat. Az 1878 M pisztoly ter
vezői Johann Gasser és Alf
réd Kropacsek voltak. A for
gópisztoly - szerkezetét te
kintve - kettős működésű, 
hatlövetű, a gyalogostiszti 
forgópisztolyhoz hasonló 
szerkezetű. Közel harminc 
évig volt rendszerben, 1910 
után a magyar gyártású 
Frommer pisztoly váltotta le. 

A csendőrségi forgópisz
toly főbb adatai - űrméret: 9 
mm, hossza: 242 mm, ma
gassága: 14 7 rnm, szélessé
ge: 40 mm, a cső hossza: 
115,5 mm, huzagok száma: 
6 db, a csavarzat: jobbra for
duló, csavarzat szöge: 4 fok 
52 perc, a pisztoly tömege 
üresen: 0,77 kg, irányzék: 
fix, a belövés távolsága: 25 
lépés. 

Az 1910 M 7,65 mm 
űrméretű Frommer 

pisztoly 

A Gasser forgópisztolyt 
felváltó, hazai gyártású, 
önműködő pisztolyt 1910 
után rendszeresítették a 
csendőrségnél. Tervezője 
Frommer Rudolf volt, s a 
FÉG Soroksári úti üzemé-

Az 1910 M csendőrségi 7.65 mm űrméretű 
Frommer pisztoly szerkezete 

ben gyártották. Szerkeze
te: mereven reteszelt, 
hosszú csővisszafutásos 
rendszerű (zárószemöl
csös reteszeléssel), kaka
sos, önműködő markolat
biztosítóval. 
Főbb adatai - űrméret: 

7 ,65 mm, hossza: 185 
mm, magassága: 125 mm, 
szélessége: 22 mm, a cső 
hossza: 100 mm, huzagok 
száma: 4 db, csavarzat: 
jobbra forduló, csavarzat 
szöge: 5 fok 44 perc 16 
másodperc, a tár befogadó 
képessége: 8 töltény, a 
pisztoly tömege üresen: 
0,64 kg, irányzéka: fix, a 
belövés távolsága: 25 lé
pés. 

Az 1919 M 7,65 mm 
űrméretű Frommer 

Stop pisztoly 

1919 után a honvédség
ben, a rendőrségnél, és a 
csendőrségnél egységesen 
a Frommer Stop pisztolyt 
rendszeresítették. A ma
gyar királyi honvédség 
1929 után 9 mm űrmére
tű, súlyzáras pisztolyokat 
kapott, a csendőrségnél a 
második háború végéig a 
Frommer Stop pisztoly 
volt rendszerben. E pisz
toly tervezője szintén 
Frommer Rudolf volt. A 
mereven reteszelt pisztoly 

alkatrészei eltérnek az 
1910 mintájútól. 
Főbb adatai - űrméret: 

7 ,65 mm, hossza: 160 
mm, magassága: 110 mm, 
szélessége: 22 mm, a cső 
hossza: 96 mm, huzagok 
száma: 4 db, csavarzat: 
jobbra forduló, csavarzat 
szöge: 5 fok 44 perc 16 
másodperc, a tár befogadó 
képessége: 7 töltény, a 
pisztoly tömege üresen: 
0,58 kg, irányzéka: fix, a 
belövés távolsága: 50 m. 

A rovat anyagait írta 
és összeállította: 
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