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Az elemi tüzértan műszavai.*) 
D0MAN1CZKY ISTVÁNTÓL. 

Aniprotzen. fölmozdonyozni. 
Abprotzen, lemozdonyozni. 
Ausguss-Scheibe, helyzö-korong. 
Aufsatz -Ebene , irányzék-lap. 
Aufsatz-Stöckel , toldat-tőke. 
Achsfutter, tengelytok. 
Achsstoss-Sclieibe, kiilsö p e n g ő karika. 
Auftritt, bágcsózat. 
Aushilfs-Richtmaschine, kisegítő-iránygép. 
Auswei tung, tágasbítvány. 
Ansetzen, döngölni. 
Anfeuerungs-Oeffnung, gyújtvány-nyí lás . 
Aufführen, fölvezetni. 
Ausladen, kiüríteni. 
Ausschnitt, kivágat. 
Ausziehschnur, rántó-zs ineg. 
Ausladzeug, ürítő-szer. 
Al lgemeiner Libellen-Quadrant, átalános lejt-

mérleg-negyedlő . 
Aufsatz-Schuber, irányzék-toló. 
Aufsatz-Kappe, toldat-siiveg. 
Abrichtungs-Reglement, oktatási szabályzat. 
Abbrennen oder versagen, elc.settenni. 
Ausbrechen, kibuktatni . 
Artillerie, tüzérség. 
Artilleristik, tüzérészet. 
Art i l ler ie-Lehre, tüzértan. 
Angriff, fog-tám. 
Auflag-Platte , helyző-tábla. 
Ausflamraen, ki lángítani . 
Adjutt irungs-Eaum, szerelő-tér. 
Achsstengel , tengelv-vég. 
Auffalirts-Gestell, feljárati-talapzat. 
Auffahrts-Winde, fö lvezető-cs iga . 
Aufprotz-Klemme, fölmozdonvzó-szoríték. 
Achsschmiere, t enge lykenőcs . 
Avancirhaken, vontató-kamó. 
Abfallend, lejtős. 
Aufsteigend, menedékes. 
Abfluss-Graben, lecsapoló-árok. 
Ausstecken, kitűzni. 
Aus&teck-Pfiock, ki tűző-czövek. 
Anker-Pf lock , horgony-czövek. 

Anker-Winde, horgony-gúzs. 
Anbindstrick, fűző-kötél. 
Ausspabnen, beeresztékelni. 
Anseb .essen, csatlakozni. 
Aussperren, megoldani (a kereket) . 
Aufmarschiren, fejlődni. 
Abblasen, lefúni. 
Abthei lungsweise osztályonkéut. 
Abschreiten, me lépni. 
Avantgarde, elöcsapat. 
Arrieregarde, utócsapat. 
Ausnehmung, kivájat. 
Achsband, tengelypánt. 
Achsanzugband, tengelyszorítópánt. 
Annieten, hozzászögecselni. 
Anstoss-Winkel , támszöglet, 
Achslegeisen, marokvas. 
Aufhang-Kette , függesztő- láncz. 
Anschnallriemen, csatlószíj. 
Aufprotz-Handhabe, mozdonyzási fogagtyú, 
Abfeuern, elsütni . 
Aufpacken, fölrakni. 
Abpacken, lerakni. 
Aufsetzen, bedugni (gyutacsot . 
Aufhang-Riemen, akasztószíj . 
Ausbindzügel, pányvázó-kantárszá r. 
Batterie, ü teg (csapatosztály) 
Batterie, telep (harczépítvény). 
Batterie-Geschütz, telep-löveg. 
Bronzé, bronsz. 
Bohrung, furat. 
Bőmbe, bomba. 
Büchsenkartatsche, henger-kartács. 
Bedienung, kezelés. 
Batterie - Munizions - W a g e n , üteg - lőszer-

szekér. 
Belagerungs-Kanone, ostrom-ágvó. 
Brustwehre, mellvéd. 
Belagerungs-Batterie , ostrom-telep. 
Bettung, ágyazat . 
Bolzen, csapszög. 
Batterie-Laffete, telep-laf-ta, 
Backenband, pofapánt. 

*) „A tüzérségi oktatás" czimii kéziratomból. 
XJ. X. 
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Blockrad, törzsökkerék. 
Brandzilinder, gyú-hengorke. 
Brandröhre, gyúcső . 
Brenndauer, lobtartam. 
Brandröhrensatz, gyúcső-e legy . 
Breithaupt'scher Zünder . Breithaupt-féle 

gyújtó. 
Bodenspiegel , fonéktiikör. 
Bolzenkapsel , csaphtively. 
Brandloch, gyú-száj. 
Brandsatz, gyújtás-e legy. 
Borstwischer, sertetörlö. 
Bohrraumnadel , piszkafúró. 
Blecherne Kanne, bádog-ibrik. 

„ Oehlf lasche, olajos bádog-palaczk. 
Borstpinsel, sertopamacs. 
Brandel- und Zi indschrauben-Tascbe , gvu-

tscs - és gyúcsavar-táska. 
Binoeles, kettős távcső. 
Beschieseen, meglövöldözni. 
Bohrungs-Abkantung, furat-tompítvány. 
Block-Sshle i fe , törzsök-szánka. 
Bombenbaken, bombakamó. 
Bund, kötés. 
Bewegl i che Rampe, mozdítható följárat. 
Batterie-Protze, telep-mozdony. 
Bomben-Handwagen bomba-kézikocsi . 
Blattersteinfett , közsír. 
Bresche, rohamrés. 
Berme, berma. 
Bankét, löpad. 
Batterieraum, teleptér. 
Boden, talaj . 
Bank-Batterie, alfödözékii-telep. 
Böschung, haránték. 
Bekleidung, burkolat. 
Belegliolz, palló-fa. 
Batterie-Schliigel , te lep-sulyok. 
Beisszange, harapófogó. 
Batterie-Pflock, te lep-czövek. 
Biihen, pirítani. 
Bekleidungs-Hurde, burkolat-cserény. 
Brodsack, kenyér-tarisznya. 
Bagage, poggyász . 
Brustbaum, mellfa. 
Bracke, kisefa. 
Böschungsmass, harántmérték. 
Büchse, szelencze. 
Brandel-Kistehén, gyutacs-ládika. 
Blasbalg, fujtató. 

(Foly 

Batterie-Feldschmiede, üteg-tárvinnye. 
Bespannung, fogat. 
Bauchgurt, ha heveder . 
Bretzenknebel , perecz-pöczök. 
Brustriemen, melledző. 
Backenstück, pofaszíj . 
Buggelenk, szügycsukló . 
Bauchriemen, hasszíj . 
Böschungsanlage , harántékaikat. 
Campagne, táborlat. 
Charge, tiszt. 
Coupé, kupé. 
Charnier, sarkazat. 
Cadre. keret. 
Drall , csavarzat. 
Dec.kplatte, födlemez. 
Durchzugsbalken, mestergerenda. 
Depressions-Lafette , sillyezeti laféta. 
Druckhebel , nyomemeltyü. 
Dreh-Rahmen, forgó-ráma (nem keret !-
Durchlochung, likazat. 
D o m , tövis. 
Dammzieher, körömvas. 
Distanz-Skala, lőtáv-lépték. 
Distanzbeurthei len, távbec.siilgetés. 

^ Docke , dúcz. 
Docken-Bolzen, dúcz-csapszög. 
Deichselarm, rúdszárny. 
Depot, raktár. 
Direkzions-Linie, irányzat-vonal. 
Direktor Schuss, egyenes lövés. 
Deckwasen , födögyep . 
Drathband, sodronykötő. 
Drathanker, sodronyhorgony. 
Deckhurde, födó'-csoréuy. 
Deichselbefest igungs-Bolzen , rúdtartó - csaj -

szög. 
Diobel, csap. 
Drittel liámfa. 
Depot-Batterie-Cadre, i l tegtárörségi-keret. 
Deckel lehne , födéltám. 
Deichsel , rúd. 
Deckelspiege l , fedtükör. 
Distanzstricli, táv-vonás. 
Deichseltragstrick, rúdtartó-kötél. 
Einhiinghaken, akasztó-kamó. 
Einhangring, akasztó-karika. 
Eisenkern, vas-mag 
Exercier-Patrone, gyakorlási-töltény. 
Entbleiungs-Instrument, ólomirtó-eszköz. 

következik.) 




