VASS GÁBOR

Browning BL–22 .22 LR

Western-életérzés kicsiben
Akadnak olyan fegyverek, melyek tisztán és egyértelműen a szórakozásról szólnak,
persze a hazai jogi viszonyok között ez nem elfogadott dolog. A nagy kaliberű modelleket
utánzó formájú .22 LR fegyverek tömegei készülnek és kelnek el ezen célból, többségük
alacsony árfekvésben, olcsó anyagokból. A nemrég tesztelt Browning BL–22 azonban
kidolgozásában és a felhasznált anyagokban is felsőbb osztályban játszik.
Big in Japan
A Miroku Corporationt 1893-ban
alapították Japánban, és kezdetben egyszerű lakatosműhely volt, mely mellesleg
vadászfegyvereket is javított és készített.
A fegyverek mellett fém iparcikkek is a kis
üzem portfóliójába tartoztak. Az 1930-as
évektől szigonyágyúkat gyártottak bálnavadászok számára. A második világháború
alatt a császári haderő beszállítói voltak.
A második világháború elvesztése és a
szigetország 1945-ös amerikai megszállása
után nem gyárthattak semmilyen fegyvert
1951-ig, és utána is csak vadászati célúakat.
Az 1950-es évek második felében saját
dupla sörétesük mellett tulajdonképpen
lekoppintották az akkor a belga FN-nél
készülő Browning Superposed-sörétest,
minimálisan módosítva annak szerkezetén.
Ezeket az amerikai Charles Daly importőrcég
saját név alatt forgalmazta az USA-ban, de
gyártottak oda Sharps-derringer replikákat
és Liberty Chief név alatt .38 Special hatlövetű Colt Detective Special-utánzatokat is.
Eközben a Browning-sörétesek európai gyártása rendkívül megdrágult, Belgiumban pedig a munkások folyton
sztrájkoltak. John Val Browning tehát
1965-ben megállapodott a japánokkal,
hogy ők készítsék söréteseit, immár
Browning név alatt. Közös együttműködésük eredményeként pedig az 1960-as
évek végén egy klasszikus vonalú .22-es
peremgyújtású lőszeres ismétlőpuska
is megszületett: a BL–22. Tehát teszt-
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A Browning BL–22 puska
formavilágában a 19. századi
amerikai vadnyugatot idézi,
de valójában egy .22-es

Az alsó kengyelkulcsot alig 33 fokban
elegendő lenyitni

Zár csukott helyzetében, a tok tetején
a távcsőprizma

Nyitott zárral

Felhúzott kakassal
A Miroku jelenleg négy üzemében
körülbelül 500–600 munkást foglalkoztat,
de a termelésnek csupán 40%-a fegyver,
a forgalom többi része autóalkatrészelőállításból ered.
Valószínűleg a legtöbben távcsővel szerelve használják
fegyverünket kezdetektől fogva a precíz
japán kezek készítik, igaz Miroku ML–22
és Anschütz ML–22 néven is futott. Az
együttműködés azóta is töretlen, ma a
Browning és Winchester név alatt futó
fegyverek igen jelentős része a japán

gyárból származik, melynek kb. 10%-os
részesedéssel legjelentősebb részvényese
a Browning Arms Company.
Napjainkban a Miroku a megmaradt
két japán lőfegyvergyár egyike. A másik
a Howa puskagyártó.

Winchester-style
A kis BL–22 letagadhatatlanul a
westernromatikára épít, holott a vadnyugat fénykora után majdnem 100 évvel
született, és persze sok ezer mérföldre
onnan. A Winchester M1894-re hajazó
formaterv persze nem replika, hiszen mind
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Kakas sütési helyzete, biztonsági
állása és teljesen felhúzott helyzete

Célgömb, felhajtott és
a lehajtott nézőke (alatta
a Made in Japan/Miroku felirat)

Egykor a Miroku
revolvereket is gyártott

méretében, mind technikai részleteiben
eltérő. De persze a lényeg itt is ugyanaz,
a cső alatt elhelyezkedő csőtárból egy kis
emelő(lift) teszi az előremozgó zár elé a
lőszert, mely zárat egy alsó kengyelkulcs
dinamikus mozgatásával reteszelünk ki és

be. A fegyver külső kakasos, csak single
action elsütőszerkezetű. A kakasnak
biztonsági állása is van, így akár csőre
töltve is hordható.
Ami megkülönbözteti számos vetélytársától, az a nagyon kicsi, 33 fokos
szögben lenyitható alsó kar. Ez elsőre
engem is megviccelt a teszt során, hiszen
nagyobb nyitási szöghöz szokva akkorát
löktem rajta, hogy kitoltam a vállból a
puskácskát. Viszont pár lövés után beleszoktam, és ez villámgyors ismétlést tett
lehetővé! Ami ugyancsak pozitív vonás
– bár ez más gyártók nagyobb kaliberű
„lever action” fegyvereinél sem ritka –,

hogy az elsütőbillentyű együtt mozog
a sátorvas–kengyelkulcs egységgel, így,
ha valaki bent felejtené az ujját, sem
tudja az elsütőbillentyűvel átszúrni azt.
Egyben ez a megoldás mindaddig gátolja
az elsütést, amíg a sátorvas (és vele a
zár) nincs teljesen csukott állapotban.
Maga a tok egyébként felül zárt, jobb
oldalon van egy kisméretű hüvelykivető
nyílás, a zár egyenesen mozog előre-hátra.
A klasszikus M1894-gyel szemben tehát
könnyű távcsövet szerelni a tok tetejére, van is ott egy erre a célra szolgáló
távcsőprizma.
A tokba alulról illeszkedik be a belső
szerkezetet hordozó egység, ez alumíniumból készült.

16 hüvelykes csövű
karabélyocska kivitel

Az oktagonális 24 hüvelykes csövű
változat sokkal drágább
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Grade II kivitel,
gépi gravírozott tokkal
és halszálkás farészekkel
Egy 1973-as hirdetés
– bizony, a BL–22 több mint 40 éve
van már a piacon

Ide is felírták, hogy Browning

Csőben csőbe lőszer
A fegyver csőtárának megoldása
érdekes még, de ez a kis kaliberű
csőtáras modelleken mások által is
használt konstrukció. A Browning
BL–22 puskába a peremgyújtású .22
Short, Long, Long Rifle lőszereket
lehet betárazni, az LR-ből 15 db fér
bele, a többiből több, de azt mi nem
próbáltuk ki, csak a legelterjedtebbet.
A .22-es lőszerecskék rossz tulajdonsága, hogy könnyen deformálódnak,
így a peremgyújtású kalibereknél
alkalmazott tok oldalában levő rugós
kapun betolás nem működhet.
Ehelyett a csőtár végén, a csőtorkolat
alatt találunk egy kis rugós reteszt. Ezt
oldva kihúzhatunk a csőtárból egy második – sárgaréz – csövet, mely a tárrugót
és az adogatótömböt foglalja magában.

A Miroku ML–22 szétszedve

A zár mozgása

A zár szemből
A tártest oldalán van egy kivágás
(ablak), mely kifejezetten a .22 LR lőszer
alakját adja ki, ebbe szigorúan csak
hüvelytalppal hátrafele lehet bedobálni
a lőszereket. Majd ha megtelt az ablakig
a csőtár, akkor visszatoljuk az említett
sárgaréz csövet, benne a rugóval, és
azok máris be vannak tárazva. Már
csak az alsó kengyelkulcs mozgatásával
csőre kell tölteni a leghátsó lőszert,
és már lőhetünk is.
Külön mechanikus biztosító szerencsére nincs a puskán, igazi vadnyugati
darab. Egyébként természetesen a
westernfilmek hangulatának felidézése
mellett teljes értékű ismétlő vadászpuska is a BL–22, értelemszerűen a kis
kaliber miatti korlátok között.
Két dolog nem tetszett, de az egyiken
könnyű segíteni. Az egyik az aranyszínű elsütőbillentyű, ami ez egyébként

gyönyörű fényes fekete felületkezeléssel
bíró fegyveren picit bazári, a másik az
ordenáré sárga matrica, ami a gyártó
nevét hirdeti. Amit persze marketingszempontból értek, egy fegyverbolt
polcán így szembeötlik, de én azonnal
eltávolítanám, mert csúfítja az amúgy
rendkívül szemrevaló puskácskát.

Változatok egy témára
A BL–22 puskát többféle változatban
is gyártják (és még többfélében gyártották a múltban). A faágyazás anyaga
alapkivitelben amerikai dió, Grade I
vagy Grade II fokozatban, amelyeknél
a különbséget a fa szépsége mellett a
tusanyakon és az előágyon található
recézés (halszálka) jelenti. Ezen túlmenően a tok oldalán gépi gravírozást
is láthatunk.
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Kivett csőtárrugóval

A használt Winchester-lőszerek,
egy hollowpoint és egy tompa
hegyű
Ide kell betenni majd
a lőszereket

Technikai adatok:
BROWNING BL–22 20”
kaliber:
.22 LR, .22 Long, .22 Short
hossz:
933 mm
csőhossz:
510 mm
üres tömeg:
2270 gramm
tárkapacitás:
15, 17, 21 db

Egyes csőhosszokhoz rendelhető
Maple-, azaz juharfa (világosabb színű)
faágyazással is a kis Browning.
A csőhossz háromféle lehet, 16,25”
(Micro Midas), alapkivitel 20” és a
hosszabb csövű kivitel 24”-es, kívülről
nyolcszögletű csővel. Kicsit persze
furcsa, hogy 8”-csel sem hosszabb és
a nyolcszögletű cső felára annyi, hogy
gyakorlatilag megduplázza a fegyver
árát a Micro Midaséhoz képest.

Browningba Winchester
Mi egy Grade II 20”-es csövű példányt próbáltunk ki, a teszt során Winchester Subsonic 40 grain Hollowpoint
(elméletileg 1065 fps, azaz 324 m/s
torkolati sebességű puskacsőből, vagyis
olyan 135 joule) és Winchester Super-X
40 grain Truncated Point (papíron
ugyanaz a ballisztika, csak ez olcsóbb
lőszer) lőszereket használtunk. És persze
fontos hozzátenni, hogy mindkettő
.22 Long Rifle kaliberjelű volt, hiszen
ebbe a fegyverbe bátra tárazható a
.22 Short és a .22 Long is.
Hátrarúgás ezekkel a lőszerekkel
szinte semmi, minimálisat zökken csak
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20 méterről 2x5 lövés, tipikusan
2 darab berángatással

R ÖV ID E N
Browning BL–22

a fegyver. A torkolatdörej is csak egy
kis csattanás, ha hangtompító lenne
rajta, akkor lehet, hogy alig vennénk
észre, hogy lőttünk egyáltalán.
A lövészet során mi az élményfaktor
és a megbízhatóság vizsgálatára törekedtünk, 10–20 méteres távolságokon
leginkább plinkingeltünk. Volt például olyan lőlapunk, melyre akasztott
embert nyomtattunk, és a vadnyugati
jeleneteknek megfelelően próbáltuk a
kötelet ellőni. Néha ez sikerült, néha
pedig a kötél helyett a fejlövéssel
szabadítottuk meg szenvedéseitől a
„banditát”.
A fémcélok sem 10, sem 20 méterről
nem okoztak semmiféle nehézséget,
tizenötből gyakran tizenötször zsinórban megvoltak.
A fegyver alapirányzéka egy lehajtható nézőke, melynek irányzéklapja
két csavar kilazításával, megszorításával
mozgatható, magasságban állítható,
a hozzá passzoló stílusú célgömböt
pedig oldalban lehet arrébb ütni. A
célnak megfelel, bár a vevők döntő
része valami egyszerűbb céltávcsővel

POZITÍVUMOK:
– időtlen forma
– kiváló kidolgozás
– tökéletesen megbízható
– nagy tárkapacitás
– könnyű tölthetőség
– villámgyors ismétlés
NEGATÍVUMOK:
– kissé kemény sütés
– aranyszínű billentyű
– minőséghez passzoló magas ár
fogja használni, ebben biztos vagyok.
A szürke golyófogó és a fémcélok
viszonylatában egy modernebb, fénygyűjtő szálas célgömb azért jobb lenne.
Vagy a drágább, hosszabb, oktagonális
csövű változat sárgaréz betétes („gold
bead”) célgömbje is segíthet.
Pontlövészkedésnél azért érezni,
hogy a sütés inkább ügyvédbiztos, semmint sportos, mert eléggé keményen
jár, bőven lehetne útja és a sütési erő
is csekélyebb. Biztos, hogy a gyártó
tudna olyat is gyártani, könnyedén,
de az USA-ban a túl könnyen, esetleg
véletlenül elsülő sütést a kártérítési

Levágtuk puskával a kötélről a
banditát, de előbb fejbe lőttük,
westernforgatókönyvünkön még
dolgozni kellene
még egy cowboykalapot is feltettem
a lövészethez...

Élmezőnyben

Villámgyors ismétlés

.22-es furat vaskos csőben

A kis .22-es 15, 17 vagy 21 lövetű

perek miatt senki nem meri kockáztatni. Viszont a sütés miatt 20 méterről
(álló testhelyzet) az 5 lövéses szórások
úgy néztek ki, hogy 3–4 lövés szépen
egyben, akár 2 centin belül, aztán 1–2
meg berántva, 5–8 centivel arrébb,
nyilvánvalóan emberi hiba, de lágyabb
sütésnél nem lenne ekkora.
Ami viszont nem várt dolog volt,
hogy 150 lövés alatt egyetlen kivetési
vagy csőre töltési hiba sem volt, tökéletesen működött a kis szerkezet, laza
másfél méterre vetve ki a hüvelyeket,
még nem túl dinamikus kengyelkulcs-kezeléskor is. Elcsettenés volt
ugyan 1–2, de egyébként kiemelkedő
megbízhatóságot mutatott a japán
Browningocska végig!
Az élményfaktor tehát zavartalanul
érvényesülhet, annyira, hogy a végén

A Browning BL–22 tényleg kiváló
minőségben elkészített, japános precizitású fegyver, és bár van még néhány
hasonló típus a piacon (illetve 40 évnél
hosszabb pályafutása alatt még több
akadt), mégis a legtöbben ezt tartják
a legjobb .22-es lever action puskának a piacon. Érdemes megemlíteni
a konkurenciából a Henry (egykori
ERMA-modellekre épülő) típusait, a
Marlin 39-t és az Uberti 1866 Yellow/
Silverboyt, melyek ugyanezt a „szellemiséget” hordozzák, ezeknél azonos
kivitelben a Browning mindig kicsit
drágább is.
Magyarországon persze nem kell
túl sok konkurenciával találkoznia,
az Uberti fegyverét találtam meg
300 ezer forintért készleten gyorsan
rákeresve. Az importőr tájékoztatása
szerint a BL–22 itthon már 220 ezer
forinttól megvásárolható.
Kérdés persze, hogy mennyien
vannak kis hazánkban, akik meg tudják
és akarják fizetni ezt egy alapvetően élményfegyverért, de sport- és
vadászati célra egyaránt beíratható
a BL–22. 
Köszönjük a tesztfegyvert
a Vadvil fegyverszaküzletnek!
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