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ELŐSZÓ
Véget értek az idei versenyek és elült a zaj a hadijátékokon is. Bár
nálam a fegyverek már gondosan leolajozva pihennek, a lőtereken
tovább folyik a gyakorlás és az edzés  illetve a fegyvertesztek is.
Szorgos lövészek jóvoltából három fegyvetszt is olvasható a mosta
ni számban. Külön érdekesség, hogy a Füstölgőben először  de bi
zonyára nem utoljára  jelenik meg ballisztikai zselatinnal végzett
teszt. Jól ismert fegyverek is visszaköszönnek ezekről a lapokról,
de bizonyára mindenki számára tartogatnak még újdonságot.
Felidézzük a 100mes országos bajnokságot is, annak képeivel és
eredményeivel együtt. Természetesen nem mehetünk el szó nélkül
a modellágyútüzés verseny mellett sem, amely látványos és szóra
koztató színfoltja volt a jászfelsőszentgyörgyi versenynek.
A múlt képei mellett előretekintünk a jövőbe is: interjút olvashat
tok Mészáros Gyulával, az MEFLSZ újonnan megválasztott titkárá
val. Az elöltöltőfegyveres vadászat jövőjével és hazai
lehetőségeiről Dr. Székely Istvánnal beszélgetett Németh Balázs,
amit szintén e lapszámban olvashattok.
Kissé előre gondolva a 2012es szezonnyitó lövészetre jövő márci
usban, tippeket és tanácsokat szeretnénk adni honvédegyenruhák
készítéséhez és fejlesztéséhez. Két ikonikus felszerelési tárgyról, a
honvédatilláról és a honvédcsákóról olvashattok a Hagyományőr
zésrovatban. Ehhez kapcsolódik mostani könyvajánlónk is Somo
gyi Győző legújabb könyvéről  talán még nem késő átgondolni a
karácsonyi ajándékválasztást. Újra jelentkezik a Gasztro és a Kul
túrarovat is, tovább színesítve az év végi lapszámot.

Kellemes olvasást és kellemes ünnepeket!
Szabó Gábor

GASZTRONÓMIA:
Birs háromszor 43
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Eredeti lakat  látható az gyári beütő, a gyártás éve és
a jellegzetes irányzék

6

A Zuáv... pedig a tisztességes neve 1863
Remington Contract Rifle of Harpers
Ferry Pattern, ami árulkodik fegyver

külsejéről és keletkezésének körülményeiről is.
Az E. Remington & Sons cég 1861 júliusának
végén kapott megbízást az Egyesült Államok
hadseregétől (US Army Ordnance) 10000 darab
puska és a hozzá tartozó kard bajonett legyártásá
ra, azonban ezt a szerződést végül csak 1862 au
gusztusában írták alá. Ennek keretében
gyártottak le 7501 fegyvert, további 2500 dara
bot pedig egy új, 1863 decemberében adott meg
bízás alapján 1864 januárjáig szállítottak le.
Megbízható információ arról, hogy a legyártott
fegyverek közül akár egyetlen darab is harcoló
alakulatokhoz került, nincs; nagyon valószínű,
hogy mind a 10001 legyártott (vagy átalakított)
fegyver a Watervliet Arsenalban (New York,
NY) maradt, legalább 1866 májusáig. Innen
kezdve a puska további története bizonytalan

egészen a századfordulóig. Francis
Bannerman, a kor egyik leghíresebb
fegyverkereskedője vásárolta fel a

készletet 1901ben (akár egyetlen da
rab kivételével az összeset!), és bocsáj
totta árverésre a következő évben: az
eredetileg darabonként 17 dollárért ké
szült fegyvereket mindössze 54 cen

tért. Egyesek szerint Bannerman
nevéhez fűződik a "Zouave" be
cenév kitalálása is, mégpedig
pusztán az árveréshez kapcso
lódó reklámfogásként. Min
denesetre ezt a nevet C. W.

Sawyer 1920ban kiadott "Our
Rifles: Firearms in American His
tory" könyvében nem találhatjuk
meg1, az is lehet, hogy a replika
fegyverek virágkorának kezde
tén, a múlt század ötveneshat
vanas éveiben ragasztották a
puskára ezt a tetszetős, némi
képp romantikus becenevet.
Mivel az 1863 Remington Ri
fle sok darabja érte meg (a rak
tárban tárolás eredményeként)
kitűnő, lőhető állapotban ezt az

időszakot, és idősebb vadá
szok még jól emlékezhet

tek a fegyver kezelhetőségére, jó tulajdonságaira,
kézenfekvő volt a puska másolatának elkészítése
és árusítása megfelelő reklám mellett.
A replikák elkészítésében itt is olasz fegyvermes
terek voltak az elsők, igazán kiváló másolatok ké
szültek Antonio Zoli műhelyében, de később
egyre elterjedtebb lett a "Zouave" (nevezzük most
már így) replikák készítése, míg végül a Pedersoli
cég kínálatában is megjelent. Igaz, ez azután tör
tént, hogy az említett cég átvette az Amerikai Pol
gárháború hadipuska másolatainak gyártását az
Euroarmstól, így ez utóbbi cég jó minőségű és ár
fekvésű puskáitól lassan búcsút is vehetünk. Lás
suk tehát, hogy mit is kaptunk kézhez akkor,
mikor az itthon beszerezhető, az Euroarms of
America által gyártott 1863 Remington "Zouave"
Rifle replikák egyik utolsó darabját megvásárol
tuk. A diszkrét papírdobozban (amit könnyű szállí
tani, hiszen mindenki egy lapra szerelt polc
csomagolásának nézi) egy igazán szép fegyver pi
hen. A réz csőpántok és a csappantyú doboz szin
te hadifegyverhez nem illő módon csillognak a
kékített cső és olajozott dió tus által adott hátté
ren, a puska tényleg illett volna egy rövid zubbo
nyosbuggyos nadrágos, színes öltözékű zuáv
katona kezébe. A fegyvert szétszerelve  a cső ki
vételekor először lazítsuk meg a hátsó rögzítő csa
vart, a pántok sokkal könnyebben lehúzhatók az
agyazásról ezután  kezdjük az ismerkedést egy
kis dédelgetéssel: a pántok belső felületére ráfér
egy kis polírozás, a csőre pedig egy nagyon ala
pos tisztogatás. A szűkre szabott használati utasí
tás helyett célszerű tanulmányozni és követni a
Lyman cég elöltöltő fegyverekre vonatkozó útmu



A replikákon az eredeti beütők másolatai is
megtalálhatóak
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sas a US jel fölött. A csövön a modern replikáknál
már megszokott szövegeket találhatjuk, nyugod
tan beüthették volna a "STEEL" (acél) szócskát a
csőfar bal oldalára, ahogy ez az eredeti 1863 Re
mington puskákon is szerepelt. A probléma nem
is kívül, hanem belül van: az eredeti fegyverek el
ső szériájának csövei 7 huzaggal bírtak, prog
resszív huzagolásuk (0.015"0.005") egy
fordulatot tett 5 lábon (1:60). A későbbi fegyve
reknek (ez a másodszorra leszállított 2500 darab
többsége) 3 huzagja volt (ugyancsak progresszív
huzagmélységgel) és 1 fordulattal 6 lábon (1:72).
Ritkán történt meg az, hogy ilyen kis darabszám
ban szerződött fegyverek esetében két különböző
huzagolást alkalmaztak. Erre az lehet az egyik ma
gyarázat (és erre utaltam a bevezetőben az átalakí
tott szóval), hogy az utolsó leszállított fegyverek
nem újonnan készült, hanem átalakított Model
1855 puskák voltak, ezektől örökölte meg néhány
száz (egykét ezer) 1863 Remington Rifle az ere
detileg fényesre polírozott, de
ekkor már kékített csövüket. Ezt
másolta hát le az Euroarms úgy,
hogy jó érzékkel megváltoztatta
a nem progresszív huzagolással
(0,006" huzzagmélység) rendel
kező csőben a huzagolás gyor
saságát 1:66ra (a két eredeti
érték közé), ami érdemben biz
tosan nem változtat a fegyver
pontosságán, de legalább nem
felel meg az MLAIC szabá
lyoknak. Ügyes.
De lőni, azt nagyon lehet vele.
Mivel a vásárlás előtt már
megtanították a hosszú lövedé
kekről szóló axiómát ("Csak
kaliberezve!") az első tapaszta
latok arról szóltak, hogy a
0.578"ra kaliberezett lövedé
kek (akár a Lyman
575213PH, akár a Pedersoli
309580 öntőformából szár
maztak) szórása sokkal na
gyobb, mint a pontosan
0.580"re kaliberezetteké.

tatóját2, így nem
ijed meg az ember azon, hogy cső he

lyett egy halom rozsdát kapott, pedig csak a tar
tósító zsír barnásvöröses. A fegyverzsírt alapos
petróleumos áztatással (azért ennyi WD40 drága
lenne) és bronzkefe alkalmazásával távolíthatjuk
el a cső belsejéből, a külsejét pedig még napokig
sikálhatjuk, hogy megszabaduljunk tőle. A lőkú
pot megtisztítva, menetét teflon szalaggal védve
célszerű visszacsavarni, jó tudni, hogy a muskéta
csappantyús lőkúp helyett vásárolhatunk és becsa
varhatunk 4 mmes csappantyút használó lőkúpot
is. Az agyazásnak jót tehet egy kis lenolajos átke
nés, ezt néhány hónaponként megismételhetjük. A
lakatot kiszerelve (ne feledkezzünk meg arról,
hogy a kibeszerelés csak felhúzott állapotban tör
ténjen) ezt is tisztítsuk meg és vékonyan olajoz
zuk be; a sütésen ugyan nem könnyítettünk ezzel,
de legalább próbálkoztunk. A csőpántok alá szük
ség esetén vékony papír rétegeket ragasztva bizto
síthatjuk azt, hogy a csőre tökéletesen
illeszkedve, azt elmozdulás nélkül tartsák. Újra
összeszerelve a puskát már teljes fényében tündö
kölve vehetjük kézbe és hasonlíthatjuk össze a
replikát egy eredeti puska képével.
Az eredmény nem rossz, a másolat pontosnak tű
nik: még a puska súlya is 15 dekagrammra meg
közelíti az eredetiét. Bár a lakatlemezről hiányzik
a kétsoros "REMINGTON'S / ILION, N.Y." fel
írat (ez a védett márkanév miatt van így), de ott a
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Ez
utóbbiak meg

döbbentő következetességgel csa
pódtak be ugyanarra a helyre,

egybeszakadást eredményezve akkor is, amikor
az irányzékot kibe szereltük, reszelgettük, tölte
tet váltottunk. A Zuávot ez nem érdekelte, kinézte
magának a lőlap bal felső sarkát és azt ronggyá
lőtte. A magas lövés még érthető, hiszen a három
leveles irányzék 100300500 yardos célzásra volt
eredetileg rendszeresítve, de a jelentős balra hor
dást csak Nagy Imre barátom által legyártott házi
irányzékok tudták orvosolni. Ezek az eredetivel
megegyező formájúak és nem az különbözteti
meg azoktól, ami van rajtuk, hanem ami nincs: vá
jat. Ezt ugyanis az ember szisztematikus próbálga
tással, szép nyugodtan saját maga reszelgeti ki, és
működik is rendesen.
A töltetekkel csínján kell bánni, mert egy 37
grammnál (580 grain+) is nehezebb lövedékkel a
puskának emberes hátrarúgása van, ami kis tölte
tekkel azért még kezelhető. Az eredeti 1863 Re
mington Rifle rendszeresített lövedéke 500 grain
súlyú volt, ezt 60 grain lőporral töltve 950 fps tor
kolati sebességgel lőtte ki. Kiszámolva ez közelí
tően 1360 J torkolati energiát jelent, ami a
lövedék jó tulajdonságainak köszönhetően még
100 méteren is 1180 J körüli maradt. A méréseim
szerint 37,4 grammos lövedékkel és 3 gramm (45
grain) svájci 3as lőporral az átlagos torkolati
energia 1280 J, azaz ugyanennyi svájci 2essel, il
letve 48 grain svájci hármassal a haditöltet energi
áját érjük el, amit érezni is fog a vállunk. Lehet,
hogy ez manapság, a kéziágyúk korszakában már
nem tűnik nagynak, de brutális megállító erővel
és roncsoló hatással bír a nehéz lövedék, ami elég
lovas katonának, szarvasnak, de még egy grizzly
medvét is elgondolkodásra késztet. Nem kevesen
vélik úgy (például az 1899es hágai egyezmény
kidolgozói is), hogy a Minié lövedékek leváltása
a gyors, könnyű, teljes köpenyes lövedékekre je
lentősen javította a sebesültek túlélési esélyeit3.
Ha rendbe tettük az irányzékot, megtaláltuk a
megfelelő lövedéket és a hozzá illő zsírt és tölte
tet, akkor akár lőhetnénk is, persze csak ha nem
sajnáljuk a csövünket illetni a puskához adott acél

töltővesszővel. Én sajnáltam volna, így a barkács
boltban háromszáz alatti forintokért beszerezhető
méteres bordázott bükkfa rúdat használtam (hadd
valljam be őszintén: esztétikai szempontokat le
számítva tökéletesen megfelelt) mindaddig, míg
"Ólmos" lövésztársunk le nem gyártotta nekünk a
szívet gyönyörködtető réz töltővesszőket. Az idő
utazás gyakorlati megvalósíthatatlanságát ilyen
kor érezheti kárnak: ezeket a vesszőket látva Ő
bizonyosan kapott volna egy 10001 darabos ren
delést 1861ben a Remington cégtől, hiszen ezek
kifejezetten jobban mutatnak a puskán, mint az
eredetiek. A töltővesszőt bizony használnunk is
kell: az űrméretesre kaliberezett lövedékek nem
csusszannak maguktól le a csőbe, a töltés végén
pedig el kell tüntetnünk a szoknya alatt maradó
légrést. Ki hogyan csinálja  erőteljes nyomás
vagy emberes ráütés  ízlés dolga, de ne felejtsük
el: a Minié deformálódott orra lehet, hogy pontat
lan lövéshez vezet, de a szoknya alatt maradó ki
töltetlen rés miatt biztos a céltévesztés, ez

tomtamtam
100mre még nem lőttem vele, de első
megközelítésben az 50 mes töltettel lőnék.
50mre 48gr. 3Fg Vesuvit, volumetrikusan
mérve, 24gres töltőcsörrel. A zsír saját
készítésű. Olivíolajjal lágyítok méhviaszt,
annyira, hogy könnyen kenhető legyen.

szabog
50mre 45 gr No2 swiss + 575213PH minié +
marhafaggyúméhvisz kence. 100mre 35 gr
No2 swiss + 575213PH minié +
marhafaggyúméhvisz kence. Ez vált be
legjobban: 50men a lövedék még bőven
emelkedik.

szabotom
50mre 36 grain 3Fg Swiss + 575213OS
miniét használok. 100mre ritkán lövök,
45grain körüli töltettel. Kenésre
méhvisz+motorolaj keveréket használok.

Három töltet a Zouavehoz
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hatásában megegyezik a teljesen ki nem töltött lő
porkamráéval.
A célzáskorlövéskor derül ki az, hogy a Zuáv
történelmének minden furcsasága ellenére igazi
hadipuska. Vállhoz emelve könnyen tarthatjuk a
célon, jó egyensúlyú fegyver, a sütés hadifegyve
res volta ellenére sem könnyen mozdul el a cső,
de most jön a kedvencem. Imádom, ahogy a csil
logóvillogó fegyver átalakul egy merő zsíros
koszhalommá a folyamatos töltéstüzelés követ
keztében, egyetlen fontos tulajdonságát megtart
va: a pontos lövést. Mert erre még akkor is képes,
mikor a töltővessző (na jó, rúd) apró, zsíros kosz
kupacokat emel ki a cső belsejéről a csőszájra a
harmincadik tisztítás nélküli lövést követően. En
nek illusztrálására csak annyit írnék, hogy a 2011
es OB Minié számában a bronzérmet a tisztítatlan
puskából leadott utolsó, 36. lövéssel elért (10 lö
vés az irányzék beállításakor, 13 a családfő mérsé
kelt sikerű próbálkozása, 13 pedig a bronzérmes
ifjoncé) 10 köregységes találat jelentette. Ráadá
sul jóindulatú fegyver, díjazza a gazda minden
próbálkozását; hajlandó célpont áthelyezéssel tíze
seket lőni, elviseli a rögtönzött, papírlap magasí
totta irányzékokat (egyetlen más puskámmal sem
mertem volna

megtenni 100 mes lövészeten az irányzék alá pa
pírt ragasztunklövünk egyet kombó belövést), jó
neki töltéshez az egyszerű fabot. Az eredetiért is
lelkesedtek volna a katonák, főként azok a szeren
csések, akik túlélték, hogy a harc hevében észre
vétlenül felcsapódó 300 yardos irányzékot
használva lőttek a gyorsan közeledő ellenség feje
fölé.
Így hát Pedersoli úrnak magasra került a léc.
(Horváth)

9
A Zouavehoz rendszeresített kardbajonett
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Mennyire áll közel a Kamara és Véd
egylet céljaihoz, hogy az elöltöltőfegy
veres vadászat hazánkban
meghonosodjon?

Mindenképpen tekintettel kell lennünk erre is,
mert az elöltöltőfegyveres vadászat egy hagyo
mányőrző tevékenységet jelentő vadászati mód,
és a fegyverekhez való kötődési mód, úgyhogy
én úgy gondolom, hogy semmiképpen sem sza
bad ezt akadályozni, lehetővé kell azt tenni. Úgy
tudom, hogy NyugatEurópában sok helyen erre
van lehetőség, miért legyünk mi kivételek?

Milyen lehetőség van e vadászati mód
jogszabályokba foglalására?

Várható, hogy a vadászati törvény módosításra
kerül, mégpedig úgy, hogy a teljes törvényt újra
fogjuk írni a Vidékfejlesztési Minisztériummal
közösen. Én úgy gondolom, hogy a vadászati tör
vényben kell szerepeltetnünk ezen fegyverek va
dászati célra történő felhasználásának
lehetőségét.

Az elöltöltő fegyveres vadásztat mely as
pektusai a legfontosabbak a vadgazdál
kodás számára? Etikai,
hagyományőrző, vagy gazdasági szem
pontból fontosabbe inkább a kérdés?

Én úgy gondolom, hogy a hagyományőrzés,
amit ki kellene emelnünk mindenképp. A gazda
sági szerepe nem hiszem, hogy külön kiemelen

dő lehetne, hiszen a vadászat a vadászatra jogo
sultak által kezelt területen zajlik, ahol a bevételi
lehetőségek szempontjából mindegy, hogy elöl
töltőfegyverrel vagy lőfegyverrel ejtik el a va
dat.
De a hagyományőrző részt kell kiemelni, és ezt
kell szem előtt tartani a muzeális fegyverek vadá
szati célú felhasználásának feltételeivel kapcso
latban. Etikai szempontból nem hiszem, hogy
bármit is érintene, mert ha a vadász jogszerűen
birtokol ilyen fegyvert és jogszerűen vadászik,
az etikai felelősség kérdése fel sem merülhet.

Milyen hatással lehet a külföldről ha
zánkban érkező vadászok vonatkozásá
ban e vadászati mód bevezetésének?

Biztos vagyok benne, hogy kedvező hatással fog
járni, hisz külföldön is sok vadász elöltöltőfegy
verrel kíván vadászni, melyre ezidáig Magyaror
szágon nem volt lehetőség, tehát ez megnövelné
azt a kört, akik bérvadászként Magyarországra
jönnének. Ez egy plusz
bevételt jelentene a
vadászatra jogo
sultnak közvet
lenül, és
közvetve az
államnak is.
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Tapasztalható verseny előnyt jelente
hazánknak ez a vadászati mód a kör
nyező országokkal szemben?

Biztos vagyok benne, hogy versenyelőnyt jelent,
de valószínű, hogy előbb utóbb követnek ők is
minket majd. Ezt az előnyt ezért időben ki kelle
ne használnunk, hogy ebben a középeurópai
blokkban mi tegyük először lehetővé, mert ha
ideszoknak hozzánk az ilyen fegyverrel vadászó
nyugateurópai vadászok, akkor nem biztos,
hogy ha a környező országokban 2 – 3 év múl
va ezt engedélyezik, akkor átpártoljanak
oda. Amíg nem teremtik meg a ver
senytársak ezt a lehetőséget, nálunk
képződik majd a bevétel.

Milyen kételyeitek vannak
ezzel a vadászati móddal
kapcsolatban?

Nekem személy szerint semmilyen
kételyem nincs ezzel kapcsolatban,
mert meggyőződésem, hogy a szövet
ség (MEFLSZ) ezeket a kérdéseket
szakmailag kezeli. Szabályokkal, előírá
sokkal megpróbálja ezt a tevékenységet be
határolni. Nekünk erre semmilyen rálátásunk
ezidáig nem volt, ezért amikor a jogszabályokat
módosítjuk, mindenképpen fel kell venni a kap
csolatot az Magyar ElöltöltőFegyveres Lövé
szek Szövetségével is. Meg kell fogalmazni
azokat a mondatokat, előírásokat, melyek mind
két fél számára előnyösek.

Láttoke lehetőséget arra, hogy a
MEFLSZvel hosszú távú megállapo
dás kössön a Kamara és a Védegylet a
szakmai háttér biztosítása végett?

Úgy gondolom, hogy erre van lehetőség, feltétle
nül ki kell dolgozni ennek a feltételeit, ahogy az
íjas vadászok szervezetivel is meg vannak a kap
csolataink. Ez a szövetség egy új partner lesz,
akivel mindenképpen egy együttműködési megál
lapodást kell kötnünk.

Hogyan fog illeszkedni a va
dászvizsgák rendjébe az elöl
töltőfegyveres vadászat?

Ez egy újabb kiegészítő vizsga lesz,
amelynek előírásait, feltételeit csak az

elöltöltős szövetséggel együtt tudjuk meg
határozni, mert mi nem értünk hozzá, és an
nál rosszabb nincs, mint amikor valaki nem
ért valamihez, de úgy tesz, mintha tudná mi
ről van szó.

Tehát az elöltöltő fegyveres vadá
szat külön vizsgarendszere a va
dászíjászatnak megfelelő
rendszerben lesz kivitelezve?

Igen, és egyben fontos változtatásokat is terve
zünk a kiegészítő vadászvizsgák terén. Jelenleg
az éves vadászjegy hátsó oldalán kell aláhúzni,
hogy milyen kiegészítő vadászati módok gyakor
lására jogosult a vadász. Ez gondot jelent, mivel
ha például egy íjas vadász szabálysértést követ el
lőfegyverével kapcsolatban, és bevonják tartási
engedélyét is, akkor a hatályos jogszabályok sze
rint be kell vonni vadászjegyét is. Innentől fogva
nem vadászhat. Ezért évek óta javasoljuk, hogy
minden vadászati módnak önálló vadászjegye le
gyen. Ilyen önálló vadászjegyként
jelenhetne meg az elöltöltő
fegyveres vadászat vadászje
gye is. Így ha valakinek bevon
ják a lőfegyvertartási engedély
elvesztése miatt a lőfegyveres
vadászat vadászjegyét, úgy még íj
jal, ragadozómadárral, vagy akár
elöltöltőfegyverrel még tovább
folytathatná a vadászatot.

Dr. Székely István



Az elkövetkező időszakra milyen felada
tokat, célokat határoznál meg az elöltöl
tő szövetségnek? Hogyan tudjuk
segíteni a munkátokat?

A menetrend a következő: december 10ig vala
mennyi terüóleti szervezete a kamarának illetve
megyei szövetség el fogja juttatni hozzánk a véle
ményét, hogy hol tartják szükségesnek a módosí
tást, ennek alapján nekem ezeket áttekintve el
kell kezdeni egy kodifikációs munkát, gyakorlati
lag egy új jogszabályt kell írni. Az elöltöltőfegy
veres kérdés valószínűleg a vadászat rendje,
vadászat módjai meghatározásánál fog belekerül
ni ebbe a jogszabályba. Én úgy gondolom, hogy
akkor megkeresünk benneteket és ki fogjuk kérni
a véleményeteket. Elmondjuk az elképzelésein
ket, és ti pedig akik ebben a kérdésben szakembe
rek vagytok segítetek nekünk, amit én előre is
köszönnék, mert enélkül nem fog menni.

Kedves István! Köszönöm vadászaink,
lövészeink nevében is a beszélgetést. Re
méljük, hogy a közös munka gyümölcse
ként hamarosan ismét kilátogathatnak
a hazai vadászterületekre elődeink elöl
töltőfegyverei is.
(Németh)
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Ha azt mondom: 1848 – a legtöbb em
bernek a nemzetiszín kokárda, Kos
suth vagy Petőfi arcképe ötlik eszébe.

Az elöltöltős lövészek és hagyományőrzők előtt
viszont alighanem egy barna atillás alak jelenik
meg, 1842M Augustin muskétával a kezében.
Bármily élénk is ez a kép: meglehetősen nehéz
helyzetben van az, aki autentikus honvédgyalo
gosként kíván megjelenni lövészversenyeken,
nemzeti ünnepeken, vagy hagyományőrző ren
dezvényeken.
Az alábbiakban azok számára szeretnék
tanácsokat adni, akik megjelenésükkel
egy honvédgyalogos hiteles impresszió
ját kívánják adni. Remélhetőleg hasznos
ötleteket találnak majd azok is, akik meg
lévő felszerelésüket tervezik kiegészíteni,
javítani – esetleg egy meghatározott ala
kulatot készülnek megjeleníteni.

Más a gyakorlat...
A szabadságharc történetével érintőlege
sen foglalkozók is tisztában vannak azzal,
hogy a honvédzászlóaljak felszereltségét
sokkal inkább az anyagi lehetőségek, semmint a
szabályzatok határozták meg. Amikor a központi

ellátás akadozott, akkor olyan anyag
ból készültek a felszerelési tárgyak,
ami éppen hozzáférhető volt, illetve
amit a helyi mesterek el tudtak készí

teni.
Már a honvédgyalogság öltözet
szabályzatának megalkotására is
kényszerítő erővel hatottak ezek
a körülmények. Sokak által is
mert tény, hogy az atilla színe
azért lett barna, mert ilyen szí
nű posztó a magyarországi rak
tárakban nagyobb

mennyiségben fellelhető volt.
Ennek ellenére a rendszeresített
atillák csak nehezen készültek el

jutottak el a csapatokhoz. Sokáig
nyersvászon zubbonyokkal és nad
rágokkal szerelték fel a zászlóalja
kat, az első ütközeteket pedig sokan

az otthonról hozott szűrökben
és bekecsekben vívták meg.

Az anyaghiány a későbbiekben – a fellendülő
csempészet ellenére – sem enyhült. Egyes sza
badcsapatok még akkor is egyedi ruházatukat
hordták, miután honvédzászlóaljjá szervezték
őket. Mások a fellelhető sorgyalogsági frakkokat
alakították át atillaszabásúvá. Nem cserélte le öl
tözetét az a 17 sorgyalogezred sem, amelyek a
honvédzászlóljak közé tagozódtak be a szabad
ságharc alatt. Természetesen ők a harctéri félreér
tések elkerülése érdekében igyekeztek magukat a
császári alakulatoktól minél jobban megkülön

böztetni.
Mindez jól illusztrálja, hogy egy meghatá
rozott zászlóalj ruházatát és felszerelési
tárgyait hiteles módon megjeleníteni csak
sok forrás feldolgozása és kimerítő utána
járás árán lehetésges. Az utóbbi időben
szerencsére egyre több másodlagos forrás,
illetve forrásgyűjtemény jelenik meg, ori
entálva az ez iránt érdeklődőket.

...és más az elmélet
Azonban nem teljesen haszontalan, ha rö
viden áttekintjük a vonatkozó szabályzato

kat. Kiinduló forrásunk: a Honvéd rendes
zászlóaljak öltözetszabályzata (ONH, 1848 A) cí
met viseli. Ez a forrás meglehetősen
rövid, alig két oldal terjedelmű. Ter
jedelméből is következik: korántsem
olyan pontossággal írja le a ruházatra
vonatkozó előírásokat, mint a korabe
li öltözködési szabályzatok.
Azonban rövidsége mellett is
megadja a gyalogság, az
altisztek, fő és törzstisz
tek, valamint a tüzérség ru
házatának és felszerelési
tárgyainak legfontosabb jellemző
it. Mindebből csak a honvédgya
logos felszerelési tárgyaival
fogunk foglalkozni.
A sebtiben felállított honvédség
szinte mindenben – így a sza
bályzatok esetében is – nagy
mértékben támaszkodott a
magyar sorgyalogezredekre. A
szabályzat összeállítói a
köppeny, a bakancs és
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a hátbőrönd esetében csak annyit írtak: „mint a
sorezredeknél.” Ezt persze nem csak a kodifiká
ció egyszerűsítését szolgálta, hiszen a szabályza
tot megalkotó Országos Nemzetőrségi
Haditanács joggal számított arra, hogy a sorezre
di készletekből legalább részben felszerelheti a
honvédzászlóaljakat.
Azonban nem csak a sorezredi szabályzatok
szolgáltak mankóul a szabályzatíróknak. Mire ak
tuálissá vált a honvédsereg öltözködési szabály
zatának kiadása, az országban már hónapok óta
szaporodtak a nemzetőrségi csapatok. Létszámuk
ellenére a felállított csapatok számára az öltözet
szabályzat megalkotása sokáig váratott magára.
1848 áprilisában Batthyánynak utasítania kellett
a felállított és egyre bővülő létszámú csapatokat
hogy az egységes szabályzat megalkotásáig sem
milyen ruházatot ne csináltassanak (BarczySo
mogyi, 1986). Annál inkább szükség volt erre,
mert a nemzetőrök egy része ragaszkodott a már
meglévő ruházatához, az újoncok pedig újabb és
újabb ruhatervekkel álltak elő. Végül csak május
végén került kihirdetésre a Nemzetőrségi öltözeti
szabályok (ONH, 1848 B) – amely alapul szol
gált a hovédzászlóaljak öltözetszabályához. A

Haditanács a honvédcsákó és a
honvédatilla leírásában saját ko
tábbi szabályzatát követte – ki
sebb módosításokkal.
Az alábbiakban ezzel a két fel
szerlési tárggyal fogunk foglal
kozni.
Atilla

E nélkül talán nem is lehetsé
ges gyalogos honvédet megjele
níteni. A honvédatilla szabására
nézve korszerűbb volt, mint a
császári sorgyalogezredek
frakkszárnyas zubbonya, mert
körben egyforma hosszúságú
volt. Ez a hossz éppen akkora
kellett legyen, hogy a leeresztett
kar középső ujjának vége egy
vonalba kerüljön az aljával.

Erről a ruhadarabról több helyen, mint „kávébar
na atilla” hallhatunk, a szín megjelölése szinte
eposzi jelzőként kapcsolódik hozzá. Pedig a sza
bályzat sehol sem tartalmazza a „kávébarna”
szót: „setét barna” színt határoz meg. Sajnos az
elődökéihez hasonlóan a mai utángyártott atillák
ra is igaz: ahány mester, annyi szín. Ez önmagá
ban nem gond, hiszen többnyire teljesítik az
autentikus színre vonatkozó követelményeket. A
probléma akkor áll elő, ha ez csoportban jelenik
meg, például hagyományőrző rendezvényeken.
Ilyenkor látható, hogy sokszor még a csapaton
belül sem egységesek a kabátok: ez pedig sokat
levesz a látványból. Ha lehetőség nyílik a ruhatár
fejlesztésére, megéri egyszerre több atillát varrat
ni. Érdemes ebben is kooperálni a csapatoknak –
és a történelmi lövészeknek is – egymással: a do
log hamar megtérül. Sokszor az is segít, ha már
meglévő, legyártott atillákat vásárolunk és alakí
tunk később a saját elképzeléseinkhez.
A színe mellett az atilla zsinórozása szintén iko
nikus. Erről mint „meggypiros zsinórzat” szokás
értekezni, holott ilyesmi éppúgy nincs a szabály
zatban mind a „kávébarna atilla”. A szabályzat
mindenhol „veres” zsinórozást ír elő. A kevere
dést valószínűleg az okozza, hogy 1868ban, mi
kor az atillát a császárikirályi hadsereg ismét
rendszeresíti, valóban meggypiros zsinórzatot ír
nak elő. Amire viszont érdemes odafigyelni: a
zsinór keresztmetszete négyzetes kell hogy le
gyen. Szerencsére kis utánajárással könnyen be
szerezhető ilyen zsinórzat, és nagyot segít a
hiteles megjelenésben.

Állógallér és zsinórozás: a zsinórok szélessége az
előírás szerint lefelé csökken.

A szabadságharc alatt rendszeresítették a közös had
seregben is az 1849M mintájú új waffenrockot, amely
szabásában hasonlított a honvédatillákéra.
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A zsinórozás jellege a hagyományőrzők közt is
vita tárgya, amely csak növeli a használatban lé
vő atillák közti sokféleséget. Egyesek szerint a
zsinórok végei egyegy makkban vannak eldol
gozva. Azonban nem lelhető fel olyan forrás,
amely nem igazolja, hogy ezt a kifinomult megol
dást alkalmazták. Sem a nemzetőség, sem a hon
védség szabályzata nem tartalmaz erre
vonatkozó előírást. Az öreg honvédekről később
készített fotográfiákon is jóval egyszerűbb kivi
tel látható (Plohn, 1992).
Tény azonban, hogy a Hollitzergyűjteményben
(Hollitzer, 1934) fellelhető nemzetőr atilla zsinór
jai makkfonatban végződnek. Mivel ezt a ruhada
rabot a honvédatilla közvetlen előzményének
kell tekintenünk, több mint valószínű hogy ké
szültek honvédatillák ilyen zsinórzattal. Mind
emellet a honvédséget sújtó anyaghiányt ismerve
alig elképzelhető, hogy a bakák atilláira tömege
sen ilyen zsinórzat került volna.
A gombok a száma a szabályzat szerint 6 db,
alakjuk csavart és „pakfong” ónötvözetből ké
szültek. A gombok erre specializálódott gombön
tőnél beszerezhetőek és sokat dobnak a
megjelenésünkön. Természetesen ha többszörö

sen csataviselt, frontos öltözet megjelenítése a
cél, a fagombok is autentikusak lehetnek.
Gyakori – és sajnos múzeumok számára készült
példányokon is fellelhető – hiba, hogy az atillára
vállszalagot varrnak. Ezért valószínűleg néhány
tévesen megrajzolt másodlagos forrás a hibás.
Valójában a honvédgyalogosok közül senki szá
mára nem volt előírva a vállszalag, csupán egyes
lovasított gyalogsági tisztek viselték. Ők is abból
a praktikus megfontolásból, hogy a vállra vetett
felszerelésük lovaglás közben ne csússzon le.

Honvéd legénységi csákó
A csákóknak különösen gazdag története van a
császárikirályi hadseregben. Az 1700as évek tri
cornjaitól a KuK babmérőkig hosszú út vezetett
el. A legénységi hadiviselet sokkal többször vál
tozott, semmint azt a harcászat fejlődése indokol
ta volna: a hadvezetés mindig inkább az aktuális
divat szerinti fejfedőt rendszeresítette. 1710től
1860ig 15 különböző csákó volt rendszerben a
sorgyalogságnál – ehhez hozzá kell adni a tisz
tek, a többi fegyvernem, valamint a területi ala
pon szervezett csapatok külön fejfedőit is.
A szabadságharc kitörésekor a császári sorgya
logságnál az 1836M csákó volt rendszerben. Ez a
korban modernnek számított: már nem találjuk
rajta a tarkóvédő shildet, emellett alacsonyabb is,
mint elődei a napoleni háborúk idejéből.
Ugyanez a típus került rendszeresítésre, előbb a
nemzetőrség, majd a honvédsereg számára. A
szabályzat megalkotói itt is saját korábbi, a nem
zetőrésg számára megalkotott leírást vette alapul,
eltérés a csákótest
méreteiben nincs. A
mögöttes szándék
vélhetően ismét a le
foglalt raktárkészletek
szétosztása volt a hon
védzászlóaljak számá
ra. Bár a csákó alakja
a császári sorgyalog
ságével megegyező
volt, a szabályzat
megalkotói ren
delkeztek a meg

Gyakori hiba – előírás szerint csak a nemzetőrök
atilláján van zseb.

Késői honvédgyalogos csákó a Hollitzer
gyűjteményből
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Idős honvéd a századelőn, bakák társaságában

17

különböztetésről. Ezt szolgálta a csákótesten kör
befutó nemzeti trikolór zsinór, az ugyancsak
nemzetiszín csákórózsa és a címer is (ONH,
1848A). A trónfosztás előtti címereken még rajta
volt a Habsburgkorona, a később készülteken
már szablya és koszorú került a helyére. A bakák
vélhetően a korona letörésével tudták „politikai
lag frissíteni” a csákójukon lévő címert.
Szintén a megkülönböztetést szolgálta volna a
szemernyő fölött elhelyezett zászlóaljjelzés. Ezt
a rendelkezést a Haditanács az előzőleg a Nem
zetőrség számára megalkotott szabályzat mintájá
ra emelte be. A valóságban azonban elenyésző
számban alkalmazhatták – alig marradt fenn ere
deti példány.
A másik oldal azonban éppígy ügyelt arra, hogy
a csákók alapján már messziről megkülönböztet
hető legyen, hiszen ugyanazon ezred más zászló
aljai sokszor ellenségként találkoztak a
csatamezőn. A császári oldalon harcolók – amel
lett, hogy természetesen meghagyták a schwarz
gelbe kokárdát – egy fehér szalagot vartak fel a
csákórózsától az állszíjakig. (Szabó)

Folytatjuk!

Ritka, korai honvédcsákó  minden előírt kellékével
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Korábbi cikkeimben már igazoltam,
hogy a szabadságharc legendás elöltöl
tő fegyverei, a gyutacsos elöltöltő pus

kák – elsősorban a huzagolt változatok – a
modern hadifegyverekhez mérhető pontossággal
bírnak 100 mes távolságon belül. A célballiszti
kai vizsgálat azonban eddig még elmaradt. En
nek célja, hogy az általánosan rendszeresített
gyutacsos gyalogsági töltény valós képességei
ről meggyőződjünk. Szükség van erre azért,
mert a témával foglalkozó szakirodalomban
gyakran megérzésre, hitre, félinformációkra ala
pozott megállapításokat találunk. A célballiszti
kai vizsgálat elvégzése, dokumentálása hiátus a
magyar haditechnika történeti írásokban.
A szakirodalmi források általában lenézéssel ke
zelik az elöltöltőfegyverek képességeit. Köszön
hető ez annak, hogy működtetésük körülményes,
bonyolult a modern fegyverekhez képest, és ez a
jelentős hátrány ragadványként áttestálódott a ki
lőtt lövedékeik hatékonyságra is.
A számokban kifejezhető adatok rögzítése mel
lett, plasztikusabbá tehető a kísérlet, ha egy
olyan lőszer hatásához hasonlítjuk az eredménye
ket, mely ma is szolgálatban áll, és széles körben
ismert hatékonysága. Ennek megfelelően azonos
távolságon, azonos közegbe lőttem a 7,62x39 lő
szer lövedékét (Barnaul, FMJ, ólommagvas, 8 g
lövedéktömeg)1 és az 1842 M gyalogsági puska
gömblövedékét.

Puskák, távolságok
A lőkísérlethez a pontossági teszteknél használt
eredeti 1842 M gyalogsági puskát használtam,
valamint egy szovjet gyártású SzKSz (Szimon
ov) öntöltő puskát. Mindkét fegyverrel az volt a
célom, hogy a lövedék hatását 50 mes távolsá
gon vizsgáljam. Az SzKSz esetében ez nem
gond, hiszen ezen a távon igen precízen eltalálha

tó a 17x21 cmes célfelület, az 1842 M puska
esetében azonban már nem ilyen biztos

a helyzet. A kísérlet sikere
érdekében ezért a

gyutacsos puska zselatintömbjét 5 mre behoz
tam, a fegyver feketelőpor töltetét pedig addig
csökkentettem, amíg a lövedék sebessége 340
m/s lett, vagyis éppen az az érték, mellyel a go
lyó 50 men halad. Ehhez a gyalogsági puska töl
tényének 8,8 gos Swiss No. 3 2Fg lőportöltetét
4,8 gra kellett csökkentenem.

Tömeg, átmérő, sebesség és energia különbségek
A két lövedék szerkezete jelentősen eltér egy
mástól. Míg a gyutacsos puska lövedéke nagy át
mérőjű (15,91 mm) homogén, nagy tömegű (24
g) ólomgolyó, addig a 7,62 mmes lőszer könnyű
(8 g), kúpos formájú teljes köpenyes, ólommag
vas lövedék. Jelentős a különbség a kilőtt löve
dék torkolati sebességében is. A gyutacsos puska
lövedéke 430 m/smal, a 7,62es lövedék pedig
ennek majdnem kétszeresével, 728 m/smal
hagyja el a csövet. 50 men – a célzott zselatin
tömb távolságán – a gyalogsági puska lövedéke
340 m/s sebességgel mozog2 , míg a 7,62es lö
vedék ennek több mint kétszeresével, 677 m/s se
bességgel. Jelentősen nagyobb a becsapódási
energiája a 7,62–es lövedéknek, ami köszönhető
annak, hogy kisebb tömege mellett jóval na

gyobb sebességgel bír, a sebesség pe
dig a mozgási energia képletben
négyzetesen van jelen. A gyalogsá

gi puska lövedéke 1400 Jlal, míg a
7,62es lövedék 1840 Jlal csapódik 50
men a zselatinba.

1844M gyutacsos töltény és metszete

1842M Augustin gyutacsos puska és SzKSz
Szimonov öntöltő puska  100 év távolság
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Az Augustin lövedéke által végzett roncsolás  mint a tehervonat...

Az 1844M töltény ellapult ólomlövedéke  jelentős
mennyiségű koszt juttat a sebcsatornába

Behatolási mélység
A lőkísérlet meglepő eredményt hozott. A 7,62es
lövedék áthaladt az első zselatin tömbön, a máso
dikban megtett még 4 cmt mielőtt megállt volna.
A „sebcsatorna” így 37 cm lett a bemeneti nyílás
tól a lövedék végéig. A zselatinba kisebb energiá
val és kisebb sebességgel becsapódó, háromszor
nagyobb tömegű ólomgolyó azonban jóval mé
lyebbre hatolt. A zselatinban megtett teljes útja 45
cm volt, vagyis 22 %kal mélyebb sebet ütött.
Vagyis a gyutacsos puskából kilőtt golyó szöveten
való átütési képessége jobb, mint a vizsgálathoz
használt 7,62es lövedéké, annak ellenére, hogy
sebessége feleakkora, energiája pedig csak 76 %
a a modern karabélylőszer lövedékének.

A sebcsatorna nagysága, jellege
A 7,62es lövedék szűk, kaliberénél kisebb beme
neti nyílást hozott létre, míg az ólomgolyó jelen
tős anyaghiányt okozott már a becsapódás helyén
is. Jelentős eltérés tapasztalható a sebcsatornák
hosszanti metszetének összehasonlításakor.

A 7,62es lövedék maradandó sebcsatornája igen
szűk, alig lövedékátmérőnyi, az időszakos sebcsa
torna – és így a környező szövetek roncsolódása
azonban nagy mértékű. A zselatinban megfigyel
hető, hogy még a sebcsatornától 1012 cmre lévő
részek is károsodtak, hasadtak, gyakorlatilag szét
robbantak, még a zselatintömb tetején is jelentek
meg 3540 fokban előrefelé futó szétágazó hasa
dások. A lövedék roncsoló hatását tovább növelte,
hogy az ólommagvas lövedék bukdácsolni kez
dett a zselatinban, minimum egyszer 180 fokot
fordult, melynek oka, hogy a lövedék tömegkö
zéppontja hátul van, a levegőnél sűrűbb közegbe
csapódva elveszíti stabilitását. A lövedék farral
előre állt meg a második tömbben a 37 cmes út
végén. Szintén további roncsolást okoztak a löve
dék rézköpenyének leszakadó részei, valamint az
ólommagból leszakadó darabkák. Ezek önálló
úton haladtak tovább a zselatinban. A lövedék ma
radványteste eredeti tömegének 95 %át őrizte
meg, és hosszanti tengelye mentén erősen ella
pult.

Az ólomgolyó által szakított bemeneti nyílás  jelentős
anyaghiány és lőpormaradványok



Az SzkSz lövedéke által végzett roncsolás a zselatintömbben  jelentős a károsodás a környező szövetekben

A Szimonov lövedéke megfordult, míg a sebcsatornát
kivágta maga előtt

Az SzKSz Szimonov lövedékének bemeneti nyílása
szűk, pontszerű

A gyutacsos puska lövedéke egészen más műkö
dési mechanizmust mutatott. A lassabb lövedék
széles, jól körülhatárolható, nyílegyenes sebcsa
tornát vágott, jelentős anyaghiányt okozva. A má
sodlagos szövetroncsolás jóval kisebb, a
függőleges irányban kialakult repedések legna
gyobb átmérője 6,6 cm. A becsapódó lövedék
15,91 mmes átmérőről 18,1 mmre nőtt, miköz
ben ellapult. Az időszakos sebcsatorna, és a kör
nyező szövetek roncsolódása azonban jóval
kisebb, a megtett út 1/3ában tapasztalható csak.
A lövedék megőrizte teljes tömegét. Jelentős kü
lönbség tapasztalható a sebbe vitt szennyeződések
terén. A gyutacsos puska golyója gyakorlatilag a
seb teljes hosszát bemocskolta feketelőpor égés
termékkel, s még abban a mélységben is ahol
megállt fekete mocsok borította. A korabeli löve
dékek még több szennyeződést, és fertőző anya
got vittek a sebbe azzal, hogy a becsapódáskor
magukkal vitték a testet fedő ruhaszövetet, és az
arra tapadt kórokozókat is. Köszönhetően a 19.
századi fertőtlenítési módok fejletlenségének, a
harctéri orvosok nem szívesen foltozgatták a sebe

sülteket. Ha a seb olyan helyen volt, inkább ampu
táltak a nagyobb esély túlélés érdekében.

Összefoglalás
Hatékony volte a gyalogsági puska és lövedéke?
A válasz a lőkísérletek alapján egyszerű: igen, ha
tékony volt. Pontossága megfelelt a kor harcászati
elvárásainak. Ölő, sebesítő képessége pedig
összemérhető a modern hadi lőszer képességeivel
is. A lövedék képes volt halálos sérülést, súlyos
sebesülést okozni messze a korabeli tűzfegyveres
harcászat hatékony távolsági határain túl is. S bár
a sima csövű puskával 100 m felett már nem volt
biztosítható a pontos találat emberméretű cél ese
tében, a fegyver bőven alkalmas volt a zárt alak
zatban felállt ellenséges
egység eltalálására. S
ha a lövedék csak seb
zett, az sem volt túl
nagy gond, ugyanis a
sebesült katona fájdal
ma demoralizálja kato
natársait. (Németh)
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http://youtu.be/ZyW_K7rkGls


Az Augustin és a Szimonov lövedékeinek hatása rajzon  piros: sebcsatorna, sárga: környező szövetek roncsolása

Hivatkozások:
1 A 7,62 mm kaliberű vizsgálólövedék nem a magyar

fegyveres testületeknél megszokott acélmagvas
kivitel volt, hanem a 43M töltény olyan „polgári”
változata, amely tulajdonságaiban a volt Jugoszláv
hadseregénél és a Finn haderőnél rendszeresített
Kalasnyikov töltényhez áll nagyon közel.

2 Forrás Quick Target, lásd V. tábla
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H űvös,
őszies, de a versenynek
kedvező időben tartottuk idén október

22én Jászfelsőszentgyörgyön a 2011. évi orszá
gos bajnokságok utolsó felvonását, a 100mes és
modellágyús bajnokságot. Évek óta megfigyelhe
tő volt a tendencia, hogy a hosszútáv lövész szá
mok iránti érdeklődés egyre növekszik, de
igazából a szervezők sem számítottak arra, hogy
a tavalyi évhez képest szinte megduplázódik a ne
vezők száma.
Az idei évben a lövészek összesen 110szer álltak
lőállásba 11 versenyszámban. Nem csak önmagá
ban a startszám volt rekord. Számos versenyszám
esetében olyan nevezőszámot tapasztaltunk, ami
re hazai versenyen még soha nem volt példa. A
Minié (csappantyús hadipuska, fekvő, 100m)
számban 18 nevező, Gettysburg (csappantyús ha
dipuska, álló, 100m) 13 fő, Mannlicher 100 (1945
előtti szerelt lőszeres hadipuska, fekvő, 100m) 15
versenyző, Frontiersman (gömblövedékes nyílt
irányzékos ipuska, álló, 100m) 15 lövész.
A nagy számú résztvevő mellett kimagasló ered
mények is születtek. A verseny legmagasabb kör
egységét Tar Mihály lőtte Whitworth
(csappantyús szabadpuska, fekvő, 100m) 97 kör
rel, beállítva ezzel Németh Balázs 2005ös rekord
ját. Az ifú Horváth Zsolt 80 körre javította Nagy
Imre tavalyi Frontiersman csúcsát (Úgy látszik
Ballószögön nagyon értenek a gömblövedékhez.)
A dolog pikantériája, hogy ugyan ebben a ver
senyszámban a bronzérmet Horváth Gábor nyerte,
Zsolt édesapja. Németh Balázs saját 3 éves csú
csát javította meg Mannlicher 100 versenyszám
ban 94 körre. Nagy Imre pedig az idén debütáló
Berdan 100 (csappantyús hátultöltő puskák, fek
vő, 100m) versenyszámban állította be az új orszá
gos csúcsot. 56 körrel.

Meg kell emlékez
nünk a tüzérekről is. Öt tüzér lőtte végig szorgal
masan az alapverseny mindhárom számát, s mivel
ez volt az első igazi tüzér országos bajnokság,
Ágoston Géza 235 pontos győztes eredménye egy
ben az új országos csúcsot is jelenti.
A verseny leírása persze nem lehet teljes a hon
véd lövészek versenyszámai nélkül. A jászfelső
szentgyörgyi lőtér örömmel biztosított lehetőséget
a honvédfegyveres éves versenyrendszer utolsó
megmérettetésének. Az Augustin (sima csövű elöl
töltő hadimuskéta 50m) versenyszámot Ács Zsolt
nyerte 71 körrel, a Klapka (sima csövű elöltöltő
hadipisztoly 25m) verseny
számot Bittner Gyula 72
körrel, a Lenkey (si
ma csövű elöltöltő
hadikarabély
25m) pedig
Nemes Zol
tán nyerte
93 kör
rel.



A versenyen összesen 41 lövész vett részt, úgy
hogy a tumultus szinte állandó volt a lőállások
ban. A közmegegyezés szerint a nap két és fél
óra gyakorlással kezdődött, hogy a 100 mes
lövészeti lehetőséggel nem rendelkező lö
vészek is beállíthassák fegyvereiket. A
110 start így valóban csak cipőkanállal fért
az időbe, ami miatt talán nem volt annyira ké
nyelmes a versenyzés, mint annak lennie kellett
volna. Jövőre ezen is finomhangolunk majd.
(Németh)
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http://www.kapszli.hu/doc/comp/result2011obFULL.xls


Elért helyezések (25, 50, 100, egyéni és csapat)
OB 2 3 4 5 6 Pont Lövész Pont / Lövész

1 Muskétás 13 6 5 5 7 0 170 5 34
2 Ballószög 5 5 6 5 5 4 113 6 19
3 Zalaegerszeg PLE 2 5 5 6 6 5 94 6 16
4 Litéri Western 4 7 4 1 2 2 88 4 22
5 VELK 2 4 3 2 2 3 59 6 10
6 MTTSZ Tótkomlós 1 3 2 2 1 2 40 4 10
7 Csepregi FAL 2 1 3 1 1 0 36 6 6
8 HKLK 2 0 1 2 1 3 29 4 7
9 Flórián 07 2 1 1 1 0 1 27 1 27
10 Diana LK Paks 2 0 1 0 1 0 20 1 20
11 Papole 0 1 1 1 0 1 13 1 13
13 Győri PLE 1 1 0 0 0 1 13 2 7
14 Debreceni VLE 0 1 0 0 0 0 5 3 2
15 Szombathelyi PLE 0 0 1 0 0 0 4 3 1
16 Szegedi III 0 0 0 0 1 0 2 1 2
17 Börzsöny LE 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Műegyetemi LK 0 0 0 0 0 0 0 1 0
KVSE 0 0 0 0 0 0 0 1 0
DLSE 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Colt PLE 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Rangsor olimpiai pontok szerint
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Ha van a világon olyan fegyver
nem, melyre elítélő pillantások
nélkül rámondható, hogy

magyar eredetű, akkor az a klasszi
kus könnyűlovas fegyvernem, a hu
szárság. Hosszú történelmi
hagyományokat ápolva alakult a ma
gyar könnyűlovas harcmodor, mely
oly sok ütközet sikeréhez járult
hozzá a fegyvernem 19. szá
zadi második felében kez
dődő hanyatlásáig.
Fegyverei, harceljárásai
nem sokat változtak a

kuruc időktől a

königgrätzi csatáig, s a „da
li pár pisztoly” mindig is ott függött a nyeregká
pa mellett, ahogy azt az ismert kuruc dal, a
„Csínom Palkó, csínom Jankó...” is megénekli:
„Csínom Palkó,Csínom Jankó, csontos karabélyom
Szép csendes lódingom, dali pár pisztolyom
Nosza rajta jó katonák, igyunk egészséggel
Menjen táncba kiki köztünk az ő jegyesével!„
(Halkan jegyzem meg, hogy egyetlen strófába si
került belezsúfolni egy hollywoodi sikerfilm tel
jes forgatókönyvét is: fegyverek, alkohol, nők...
ebben a sorrendben. Hiába no, a korok változ
nak, az emberek nem.)
A lovassági pisztolyok  és általában minden lo
vassági hideg és tűzfegyver – a gyűjtők által leg

jobban túlértékelt militáriák.
Keresett, vágyott darabok szinte egytől egyig, mi
közben harctéri szerepük erősen megkérdőjelez
hető. Nyílt ütközetben, csatában nem vehette fel
a versenyt sem a pisztoly, sem a karabély a gya
logság nagyobb hordtávolságú fegyvereivel. Im
reh Sándor, volt Mátyás huszár erről így ír
visszaemlékezésében:
„Marosvásárhelyen, Szászrégenen és Vécsen vo
nultunk keresztül Naszód felé. Naszódot elhagy
va, emlékem szerint Szászbudakon, február
21én198 délután pihenőt tartottunk egy pár
óráig. Aztán folytatni akartuk utunkat tovább.
Midőn a faluból kiindultunk, éppen alkonyatkor,
s egy hegyen csendesen felfelé vonultunk, egy
szerre csak dobpergést hallunk előttünk fenn a
hegyen, az erdőszélen. Megálltunk azonnal és fi
gyeltünk. Nem sokáig kelle várakoznunk, mert a
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illeszkedett a
magyar
könnyűlovas

virtusához, melynek része volt a meglepe
tés, üldözés, fogolyszerzés, cselvetés, felderítés,
futárszolgálat, de adott esetben zárt kötelékben is
tevékenykedhetett.3
A lovas katona kiképzésekor nem csak a kardví
vásra helyeztek hangsúlyt, hanem a pisztoly biz
tos forgatására is: „A katonai kiképzés mindig
lóháton történt, egykét napig nyújtófaszerű bot
tal tanulták a huszár hatvágást, majd kéthárom
nap múlva már karddal tanulták a huszár hatvá
gást. Ehhez a hat vágáshoz, vagyis kardsuhintás
hoz erős kar kellet, azért huszárnak többnyire
erős embereket vettek be. Ezt abban állt, hogy
villámgyorsan egykét másodperc alatt úgy kel
lett a suhintásokat alkalmazni, hogy az ellenség
nek először a két karját kellett levágni, majd a
combra vágni és a kardot alulról felhúzva ma
guktól elfelé vágva, ezen utolsó vágással az el
lenség fejét levágni... Mikor már tudták a
hatvágást természetesen lovon ülve, és vágtatás
közben kellett ezeket a vágásokat gyakorolni. Az
tán megtanították őket, hogyan kell pisztolyt meg
tölteni, a puskaport, golyót vagyis lőni a
pisztolyokból szintén lovon ülve tanulták. A pus
kaport, golyót, amely ólomból volt, zacskóban
kapták és külön a gyutacsot, vagyis a kapsznit. A
lövést ember nagyságú púpú vagy töltött zsák fi
gurákra. Mikor egykét hét alatt mindezt megta
nulták, mentek a csoportokhoz, ahol az
ütközetekbe csatákba vitték őket.”4  írja egy '48
as veterán visszaemlékezéseiben.

A lovassági har
cászat legalapve

tőbb egysége a
század volt. Egy szá

zad két szárnyból, egy
szárny két szakaszból (zug
ból) állt. A századokat párban
osztották be magasabb egysé
gekhez. Ezek voltak az osztá

lyok. Egy századhoz 150
huszár, a tisztek,

és a kiszolgá
lók tartoztak.

másik percben egy
hosszú csatárlánc (gyalogo

sokból álló) bukkant előnkbe a hegy mö
gül, s elkezdett reánk hevesen tüzelni.
Naszód vidéki oláh határőrök voltak. Tü

zeltünk mi is reájok karabélyaink és pisztolya
inkkal. E lőfegyverek azonban alig hordtak
távolabb 100150 lépésnél. Osztályparancsno
kunk tehát visszavonulást vezényelt, mivel a lo
vasságnak gyalogsággal csatározást kezdeni
nem tanácsos dolog.” 1

A lovasság fegyverzete mindig is változatos esz
köztár volt. Különösen igaz volt ez a hagyomá
nyos magyar könnyűlovas, a huszár
felszerelésére. A magyar huszár sokféle feladat el
látására volt alkalmas. Imreh Sándor így írja le a
Württemberg huszárok felszerelését:
„Öltönyeik a következő darabokból álltak: feke
te mente és dolmány, kivarrva gazdagon fekete
sárga vitézkötéssel, fekete csákó forgóval, kék
posztóból készült feszes magyar nadrág a szüksé
ges zsinórzattal, és magyar csizma nagy taréjú
sarkantyúval. Legfelső öltönyük ujj nélküli nagy
fehér gallérköpenyeg volt, mely zivataros, esős
időben nem csak a huszárt magát, de a lovát is
betakarta. Fegyverzetök: görbe kard, karabély
és egy pár pisztolyból állt. A csinos tarsoly (a
huszár zsebe), mely F.1. jeggyel volt jelölve (Fer
dinandus primus); a kardszíjra volt erősítve,
mely hátul a bal láb csizmaszárára leér
vén, járás közben azt veregette. Tudni
kellett ám azzal is járni, aki nem volt
hozzászokva, mindegyre megbotlott
benne. A gyakorlott huszár azonban
tarsollyal is délcegen tudott jár
ni.” 2

Legjobban a laza, harc
renden kívüli kö
tetlen
harcmodor
Az 1798M lovassági pisztoly lakatja

Az 1798M lovassági pisztoly
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Teljes hossz:. 427 mmCsőhossz: 263 mmŰrméret: 17,6 mmTömeg: 1320 g

k. k. 1798 és 1798/28 Mkovás lovassági pisztoly

A lóhátról történő viaskodásban a pisztoly sok
kal inkább a védekezés fegyvere 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 kontrollját egysége fe
lett. Inkább kürtszóval megszakították a kézitu
sát, visszahívták katonáikat, újra sorakoztatták
őket, és újra rohamoztak.
Nagyobb hasznát vette a könnyűlovas tűzfegyve
reinek egyéb feladatainak ellátása közben. Nagy
szerűen megfelelt a fegyver a portyázáshoz,
lestámadásokhoz, cselvetésekhez. Karabélyát
korlátozott távolságban dragonyos szerepkörben,
lóról szállva is használhatta.
A k. k. hadsereg és a honvédsereg lovasságánál
azonos típusú fegyverek voltak rendszeresítve.
Ezek vonalvezetése, pontossága nem sokat válto
zott egészen 1859ig, függetlenül attól, hogy mi
lyen gyújtási móddal rendelkezett. Jelen
írásunkban arra teszünk kísérletet, hogy bemutas
suk a Dunamenti 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
teg azonos stílusjeggyel bírnak, melyeknek kö
szönhetően
összetéveszthe
tetlenek más
nemzetek hadi pisz
tolyaival. Az egyik
ilyen fontos stílusjegy a
markolat visszahajló, erősen
íves formája, és az azt lezáró
rézből  vagy a Lorenz pisz
tolyokon már acélból – ké
szült markolatgomb.

A lezáró alkatrész feladata nem egyszerűen csak
az volt, hogy védje a fegyver sérülékeny részeit.
Az erős fém alkatrésznek köszönhetően a pisz
toly akár ütőfegyverként is alkalmazható volt
végszükség esetén.
Szintén közös jegye e pisztolyoknak, hogy nem
rendelkeztek töltővesszővel. A lovas katona váll
szíjához rögzítve viselte a pisztoly és/vagy a ka
rabély „putzstock”ot, ahogy azt a vadászok is
tették. Így sokkal kisebb volt az esélye, hogy el
veszítse lóháton történő töltés közben.
A három pisztoly alaptípus mindegyike egyegy
olyan névhez köthető, aki hosszabbrövidebb ide
ig a bécsi arzenál parancsnoka volt: az 1798 M
modellek Frh. Von Unterberger, a gyutacsos mo
dellek báró Vincenz Augustin, a csappantyús mo
dellek pedig Joseph Lorenz nevéhez köthetőek.

A k. k. 1798 és 1798/28 Mkovás lovassági pisztoly
Az 1798ban, a Frh. Von Unterberger javaslatára

rendszeresített fegyverek között szerepelt az
1798 M típusjelű kovás lovassági pisztoly

is. A vele egy időben rendszerbe vett lo
vassági karabélyhoz hasonló, de a gya

logsági puska lakatjánál kisebb
kampós biztosítás nélküli kovás la

kattal szerelték. Az ágyazat fája len
olajban áztatott diófa volt. A

sárgaréz szerelékek és a vi
szonylag keskeny

ágyazat igen
elegáns kül

sőt kölAz 1798M lovassági pisztoly lakat belseje

Az 1798M lovassági pisztoly felnyitott serpenyővel: jól
látszik a jelentős méretű gyúlyuk
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csönöztek a pisztolynak. Valóban, az akkor is
mert összes lovassági pisztolyok között az 1798
M a legtetszetősebb. Freiherr von Unterberger al
tábornagy, az 1796os fegyverzeti bizottság elnö
ke így írt a lovassági pisztolyról:
„A pisztoly a kard után a lovas katona fontos és
kényelmes fegyvere. Jobban kézre áll, mint a ka
rabély, vagy a lándzsa, mert ehhez csak a jobb
keze szükséges, míg a ballal a lovat tudja tarta
ni. Egyébként nem terhes a viselésnél sem, mint
a karabély, vagy a lándzsa.” 5

A pisztoly minden európai hadseregben hagyo
mányosan a lovasság fegyvere, annak ellenére,
hogy a találati pontossága, főleg lóhátról igen
gyenge. A fegyver harci értéke eléggé korláto
zott, mégis majd ötven éven át, kisebb változtatá
sokkal az osztrák lovasságtól elválaszthatatlan
pisztoly maradt.
Az 1798 M kovás lovassági pisztoly lövedéke a
csőnél jelentősen kisebb méretű gépi erővel gyár
tott, préselt – nem öntött  gömblövedék volt. A
8 vonás (17,56 mm) űrméretű sima csövekbe 7
vonás 3 pont (15,91 mm) átmérőjű gömblövedé
ket töltöttek, vagyis a lövedék és a csőfal között
1,65 mm hézag volt. A golyót a cső így precízen
megvezetni nem tudta.
1828ban a fegyver vonalvezetését, alkatrészeit
egyszerűsítették. Változott a markolat formája, a
lakatlemez profilja, a kakas formája, valamint né
hány csavar pontos pozíciója is. Mindez az egy
szerűbb gyártást szolgálta, de a módosítások a
fegyver képességeit, hatékonyságát nem fejlesz
tették.
Az 184849. évi harcokban sok ma
gyar egység harcolt még kovás
fegyverekkel, lévén a szükség
nagy úr volt, és a kovás fegyver
sokkal jobb volt, mint tűzfegyver
nélkül indulni a csatába, ütközet
be. Imreh Sándor, volt Mátyás hu
szár így ír erről
visszaemlékezésében, az 1849.
február 4i vízaknai
csatával kapcso
latosan:

„Feltűnt azonban nekünk nagyon, hogy honvé
deink nem viszonozzák a tüzelést.
– Tüzeljetek bajtársak! – kiáltánk. – Máskülön
ben mind elesünk vagy foglyokká leszünk.
– Tüzelnénk bajtársak – válaszolának amazok
–, de egyetlen töltényünk sincs.
– Miféle töltényekre van szükségetek? – kérdez
tük.
– Kovás fegyverekhez valókra – válaszolának a
honvédek.
Megjegyzendő, hogy Erdélyben a honvédség
egy része gyutacsos, a más része pedig kovás
fegyverekkel volt ellátva. A mi, lovassági fegyve
reink (karabélyok és pisztolyok) általán mind ko
vásak voltak. A mi lőszereink pedig a
gyalogsági fegyverekbe teljesen találtak. Ez
nagy szerencse volt az alkalommal nagyon so
kunkra nézve.” 6

Jó szolgálatot tett, hogy a lovassági és
gyalogsági tűzfegyverek mindegyike azonos mé
retű lövedéket tüzelt, így lehetővé téve a gyors
gyártást, egyszerűbb logisztikát. A töltény lőpor
töltete 1 nehezék, azaz 4,37 g durva szemcséjű,
lassú égésű muskétalőpor volt.7 A honvédsereg
rendszerében a töltény csomagolásának színe fe
hér volt. Békeidőben a huszárok 10 töltényt és 4
kovakövet kaptak, míg hadi javadalmazásban 38
töltényt és szintén 4 kovát.8

k. k. 1844 M Augustin rendszerű, simacsövű gyutacsos lovassági pisztoly
Több szakirodalom úgy tartja, hogy az 1798 M
lovassági pisztolyt csak későn, 1850ben szerel
ték át az Augustin rendszerű kis gépi lakattal.
Erich Gabriel monográfiája szerint tévesen be
szélnek 1844 M típusú lovassági pisztolyról, mi
vel eddig még egyetlen pisztoly sem került elő,

amelynek lakatlemeze 1852 előtti dátumot vi
selne.9 Ezt az állítást cáfolja, hogy
mind Johann Joseph Wenzel Radetzky
1844. évi gyalogsági tábori utasítása,

mind az 1848. évi honvéd gyalog
sági tábori utasítások említik a

perkussziós lovassági piszto
lyokhoz rendszeresített töl

tényeket.10

Az 1844M Augustin lakat
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A gyuta
csos lovassági

pisztolyok számos
ponton megőrizték az 1798 M
pisztolyok vonalvezetését: a réz marko
latgomb, a jellegzetes réz csőtorkolat rögzítő, a
sátorvas formája mint a korábbi modellt idézte. A
lakaton kívül azonban számos apró különbség
ben el is tértek: a gyutacsos pisztoly ágyazása ro
busztusabb, a sátorvas talplemeze már acélból
készült, mivel az 1798 M pisztolyok esetében
gyakori volt a sátorvas hátsó nyúlványának töré
se. Egyik fegyver sem rendelkezett nézőkével,
mindkét fegyver célgömbje a rézből készült tor
kolatrögzítő pánton helyezkedett el.

A gyutacs
A gyutacsgyártás egyszerűbb volt, mint a lőku
pak gyártás. Az először káliumklorát és feketelő
por keverékével, majd később higanyfulmináttal
töltött 15 mm hosszú, 3 mm átmérőjű rézhengert
akár egy gyógyszerész is el tudta készíteni szük
ség esetén, s ilyen jellegű kreativitásra a honvéd
seregnek bizony sokszor volt szüksége.
A gyutacsok gyártása először a k.k. Feuerwerks
Korps bécsújhelyi gyárában kezdődött meg. A
gyártás folyamata a rézhenger elkészítésével kez
dődött. A vékony rézlemez tisztítás után a vágó
gépek alá került, mely trapéz alakú formákat
szúrt ki belőle. A kapott lemezt egy hengeres for
ma körül csővé hajlították, majd egyik végét a
gép automatikusan lezárta összenyo
mással. A kapott hüvelybe egy kö
vetkező speciális gép töltötte a
csappantyúelegyet, majd megvizs
gálták, hogy a kitöltés teljese.
Ezt követően a hüvelyt le
zárták, majd egy átme
nő furatot
alakítottak
ki egyik

vé
gén a drót
számára, mely a
töltényhez rögzítette a
rézhengert. A drótot szintén
gép vágta megfelelő méretűre, és
gépi erővel rögzítették a gyutacshoz is. Az
így elkészített gyutacsokat felületükre felvitt
lakkfestékkel konzerválták, hogy a levegő pára
tartalma ne károsíthassa az elegyet. Az így elké
szített gyutacsok olyannyira vízhatlanok voltak,
hogy még akkor sem veszítették el durranóképes
ségüket, ha tartósan víz alá merítették őket. Eb
ből a szempontból korszerűbbnek mondható ez a
gyújtási megoldás, mint a hagyományos egy ol
dalán nyitott kapszlik esetében. Ez utóbbinál a
gyúelegy a rézcsésze fenekén helyezkedik el, ki
téve a környezeti hatásoknak.11

Az 1844 M Augustinlovassági pisztoly tölténye
A magyar huszárság változatos feladatokat látott
el mindig, így változatos fegyverzettel is rendel

kezett. Tűzfegyver arzenáljának
gerincét két pisztoly képezte, me

lyet a nyereg két oldalára szíjazott
bőrtokban hordott. A sima csövű

1798 M kovás vagy a gyutacsos la
kattal szerelt 1844 M Augustin pisz

toly mindegyike elsősorban az
önvédelem utolsó vonalát ké

pezte.
Alovas kato

na fő fegy
vere a
kard volt,

Teljes hossza: 423 mm
Cső hossza: 251 mm
Kaliber. 16,9 mm
Súlya: 1550 g

Az 1851M lovassági pisztoly adatai

Az 1844M Augustin lakat belseje

Az 1844M lovassági pisztoly
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s ha olyan cudar helyzetbe került, hogy a hideg
vas már nem tudta kimenteni, akkor nyúlt piszto
lyaiért. De pisztolyt viseltek a tüzérségi szekeré
szet altisztjei, az aknászkar legénysége, a
sajkások, a határőr ezredek tüzérei, a ménes és ló
pótlékozó osztály katonái, és az állatorvosi inté
zet legényei is.
A rövid fegyverek a gyalogsági puskák golyóját
tüzelték hasonló konstrukciójú, de kisebb lőpor
töltetű papírtöltényekbe csomagolva, mint ami
lyeneket a hosszú fegyverek esetében
megismerhettünk. A flastrom nélkül töltött 15,91
mm átmérőjű golyó alá 7/8 nehezék (59 szemer,
3,85 g) muskéta lőport töltöttek. A cső átmérője e
fegyver esetében is 17,6 mm volt, így a pontos lö
vés e kombinációval sem volt biztosított, csak
úgy, mint a kovás előd esetében.
A kémiai gyújtás intenzívebb, biztosabb, mint a
kovás lakat gyújtása. A gyutacs szúrólángja a tel
jes lőportöltetet egyszerre képes meggyújtani,

míg a kovás lakat belobbanó felporzólőporának
lángja folyamatosan halad a lőportöltet aljától a
lövedék feneke felé. A gyutacsos fegyver csövé
ből így azonos lőportöltet esetén is gyorsabban
repül ki a golyó. A gyutacsos pisztolytöltény töl
tetét ezért csökkenteni lehetett 0,5 gmal. Szintén
indokolta a csökkentést, hogy a töltet lőporából a
katonának már nem kellett felporozni a serpe
nyőt, így a teljes töltetet a lövedék meghajtására
tudta hasznosítani. A honvédsereg rendszerében
a töltény csomagolásának színe fehér volt fekete
kereszttel.
A pisztolyok önvédelmi fegyverek voltak, s hatá
sos viteltávjukat is mai léptékkel mérve igen kis
távolságban jelölték meg:
„ Végtére a pisztolyokkal némi emelékkel vala
melly pontossággal csak 2530 (1823 m – a
szerz.) lépésnyire találhatunk.”12

A pisztolyok javadalmazása békeidőben 10 töl
tény volt, míg háborúban 3238 töltény volt

katonánként.
A tisztek – főleg ha tehetősebb családból
származtak – nem a rendszeresített hadi

pisztolyokat viselték, hanem saját ci
vil fegyvereikkel vonultak hadba. A

szabadságharc számos legendás fő
tisztjének díszes fegyverei ma is

megtekinthetőek múzeumaink
ban.

A lakattal átellenes oldalon jellegzetes lemez található,
amely a szerkezezet stabilan az ágyazáshoz szorítja

Az 1844M lovassági pisztoly felnyitott lakattal  látható
a mag, amelybe a katona a gyutacsot helyezte

Csőtorkolatok: 17981859
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k. k. 1859 M (Lorenz)lovassági pisztoly(k. k. KavelleriepistoleM/1859)
A Dunamenti monar
chia utolsó elöltöltő ha
di pisztolya az 1859.
évi típus volt, vagy

közkedvelt ne
vén a Lorenz
pisztoly. A ro

busztus egylövetű fegyver a kor normái szerint
már szolgálatba állításakor is elavultnak számí
tott, hiszen az 1850es évek már bőven a hadi
használatra is nagyszerűen alkalmas elöltöltő re
volverekről szóltak. A Monarchia ennek lehetősé
gét bár vizsgálta, de a korszerű ismétlőfegyverek
rendszeresítése helyett maradtak a régi, jól bevált
robusztus nyeregpisztolyoknál.
A fegyver lakatja már csappantyús, a négy szár
nyú, 6 mmes hadi lőkupakkal működött. A fegy
ver rendelkezik egy olyan ismertetőjeggyel, mely
semelyik másik Lorenz fegyverre nem volt jel
lemző. A kakas nyugalmi állapotban biztosítha
tó, így a lőkúpra visszaengedett kakas nem ért a
csappantyúhoz. A fegyver így úgy volt szállítha
tó, viselhető, hogy a lőkupak nem eshetett le a
lőkúpról, de a fegyver még leesés esetén sem
sülhetett el véletlenül. A biztosító a kakas hátra
feszítésekor automatikusan oldott.
A 13,9 mm, vagy régi
osztrák mértékegység sze
rint 6''' kaliberű cső huza
golt, négy barázdával
rendelkezik,
mint

a többi Lorenz lövedékek tüzelő hadifegyver. A
spirál 83 cmen13 fordult egyet, ez jóval gyor
sabb, mint a fegyvercsalád bármely más tagja
esetében. A gyorsabb spirálra elsősorban azért
volt szükség, hogy a lövedék a rövid, 26 cmes
csőhosszon is kellő perdületet kaphasson. A cső
faron nem helyeztek el nézőkét, mindössze egy
csőfaron és csőszakállon végigfutó hosszú V ala
kú bemarás segítette a lövészt. A célgömb fordí
tott V profilú volt, így a két irányzék
nagyszerűen illeszkedett egymáshoz.

A Lorenz pisztoly tölténye
A fegyver lövedéke az általános 13,7 mm átmé
rőjű kompressziós lövedék volt, ugyan az, me
lyet a gyalogsági puska, a vadászpuska, a
lovassági karabély és a különcsapat puska tüzelt.
A töltény azonban különbözött 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 fojtást a faggyú
és méhviasz olvadt elegyébe mártott papírtöltény
palástja biztosította, így messze jobban illeszke
dett a csőbe, mint a korábbi változatok lövedé
kei. A hosszú lövedék nem csak pontosabb volt,
de nagyobb átütőerővel is bírt, mozgási energiá
ját jobban őrizte.
A fegyvert két változatban készítették: biztosító
val és anélkül. Ahogy a többi osztrákmagyar
fegyveren, úgy ezen is a lakaton elhelyezett há
rom jegyű évszámbélyegző jelezte a gyártás
évét.
A fegyver megőrizte az elődök masszív marko
latformáját, de az ágyazás már a legtöbb esetben
dióból készült, a szerelékek anyaga pedig réz he
lyett acél volt. A fegyver jellegzetes képéhez tar

Teljes hossza: 425 mm
Cső hossza: 260 mm
Kaliber. 13,9 mm
Súlya: 1400 g

Az 1859M lovassági pisztoly adatai

Az 1859M Lorenz lovassági pisztoly
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tozik a markolatgombba rögzített gyűrű, mellyel
a fegyvert a katona testéhez rögzíthette.
A Lorenz pisztoly két módosításon esett át rövid
karrierje során, melyek közül a legfontosabb
1863hoz köthető. Ettől az évtől kezdve a cső
anyag vas helyett kovácsolt acél lett. A másik
említendő változata az 1860 M pisztoly, mely
annyiban tért el az 1859 M lovassági fegyvertől,
hogy alkalmas volt tusa rögzítésére, így karabély
ként is használható volt.
A fegyver ára jóval drágább volt a korábbi mo
delleknél, különböző 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 fegyvertípust alig 10 év választja el egy
mástól a történelemben, mégis zongorázni lehet
a műszaki jellegű különbségeken. Rekonstruálva

az eredeti szolgálati haditöltényeket, összehason
lítottam a két fegyver szórásképét, pontosságát,
valamint torkolati energiáját. A lőkísérlet bizo
nyos szempontból egyértelmű eredményt hozott,
más szempontból azonban igen meglepő fejlemé
nyekkel szolgált.

Pontosság, energia
Mindkét fegyverrel 21 mre elhelyezett 4. sz.
pisztolylőlapra lőttem feltámasztva, hogy azt a tá

volságot rekonstruáljam, mely a gyuta
csos fegyverek lőutasítása szerint
még ember méretű cél eltalálására al

kalmas. A gyutacsos pisztoly a várako
zásoknak megfelelően teljesített. Köszönhetően a
csőnél 1,7 mmrel kisebb tapaszolatlan gömblö
vedéknek, pontossága finoman szólva sem volt
kielégítő. A lőlapot öt lövésből négyszer tudtam
eltalálni. A fegyver visszarúgása igen komoly
volt. A 24 gos, 15,91 mmes gömblövedéket 60
grain Swiss 2Fg lőporral töltöttem, amely koráb
bi, gyalogsági puskával végzett mérések szerint
az eredeti töltetet megfelelően reprodukálni tud
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 szorult. A lövedék sebessége 5
men 170 m/s körül mozgott, mozgási energiája
ezen a távolságon 346 J volt, amely azért nem is
olyan rossz, összemérhető egy mai 9x19 Parabel
lum pisztolylőszer teljesítményével. A lövedék
igen gyorsan veszti energiáját, már 330 m távol
ságon leesik 100 J alá, amely érték a sebesítési
képesség határa lehet ebben a kaliberben.

5 lövéses szóráskép az 1859M Lorenz pisztollyal 
szűkebb szórás, hatékonyabb lövedék

5 lövéses szóráskép az 1844M Augustin pisztollyal 
egy lövés elszállt

Az 189M Lorenz lakat  látható a biztosító
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A Lorenz pisztoly természetesen jobban teljesí
tett. 28 grammos kompressziós lövedékét 30 gra
in Swiss 3Fg lőporral töltöttem, amely térfogatra
éppen a fele a gyutacsos pisztoly töltényének. A
nehezebb kúpos lövedék azonban olyannyira job
ban hasznosította a lőpor energiáját, hogy a keve
sebb töltet ellenére is 210 m/s körüli sebességre
volt képes 5 men. Az ehhez a távolsághoz tarto
zó mozgási energia 620 J körül volt, vagyis a mo
dernebb lövedék fele annyi lőporral közel kétszer
akkora energiára volt képes. Ez az érték kb. a mo
dern 357 Magnum lőszerek alsó energia határá
nak felel meg. A lőkupakos pisztoly pontosság
tekintetében is lekörözte elődjét: az öt lövés szó
rása oldal irányban mindössze 13 cmes szélessé
gű volt, míg magasságban 30 cm. Ez utóbbi érték
annak köszönhető, hogy nagyon nehéz a vékony
nézőkét és a célgömböt megfelelő magasságban
rendezni. A fegyver töltése egyszerűbb volt, mint
a gyutacsos pisztoly esetében: a koszolódás hatá
sát nem lehetett érezni a leadott lövések során.

Összefoglalás
A három pisztoly összehasonlításakor a haditech
nika fejlődésének fontos paradigmaváltásait ér
hetjük tetten. A 19. század egyre gyorsuló
fejlődése szűk ötven év alatt felforgatta a harcá
szatot. A monarchia utolsó elöltöltő pisztolyai, a
Lorenz pisztolyok már rég letűnt kort képviseltek
szolgálatba állásuk napján is, annak ellenére,
hogy egyesítették magukban a kor legfejlettebb
technológiáit: huzagolt acél cső, lőkupakos lakat,
ipari gyártástechnológiák. Kétségtelen előnye a
korábbi változatokkal szemben. A fejlődés azon
ban nem volt teljesen organikus, a k.k. hadsereg
egyszerűen kihagyta az elöltöltő revolverek fejlő
dési fokát, és 1870ben a központi gyújtású egy
beszerelt lőszert tüzelő a Gasser revolverek

rendszeresítésével lépett
szintet.

(Németh)
Köszönet
Eötvös Péter
barátomnak az
1844 M
pisztoly
leírásához
biztosított
anyagokért!
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1 Imreh Sándor 145. o.
2 Imreh Sándor 182. o.
3 Dr. Csikány Tamás: Csata Komáromnál 28. o.
4 Dömötör Ákos: Hősök és vértanuk 114. o.
5 Erich Gabriel, Die Hand und Faustfeuerwaffen…

67. oldal
6 Imreh Sándor: Visszaemlékezés az 184849. évi

szabadságharcra Erdélyben (Gondolat, 2003) 103.o
7 Johann Joseph Wenzel Radetzky von Radetz: Feld

Instruktion für... Függelék, 4. tábla
8 Johann Joseph Wenzel Radetzky von Radetz: Feld

Instruktion für... Függelék, 5. tábla
9 Erich Gabriel, Die Hand und Faustfeuerwaffen…
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10 Johann Joseph Wenzel Radetzky von Radetz:
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Artillerie (Olmütz, 1844) Tabelle 4.

11 Dub: Gewehre und munition... 62. o.
12 Tábori utasítás, I. függelék, jegyzet
13 Götz: Militärgewehre und pistolen... 261. o.
14 Götz: Militärgewehre und pistolen... 261. o.
15 Dolleczek 122. o.
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nemzetközi versenyekre egészen jó eredmények
kel.

Milyen fejlődési területeket látsz?
 A muníció továbbra is kérdést és ebben a szö
vetségi munka segíthet, illetve továbbra is a nem
zetközi versenyeken való részvétel a fontos.
Nekem az első a Bordeauxi VB volt és olyan
mértékben szélesítette a világnézetemet, annyi
újat és információt adott, hogy azt gondolom, ezt
mindenkinek meg kell tapasztalnia.
Emlékszem, mikor először léptünk be a VB lőte
rére, egy magas fickó irgalmatlan vehemenciával
kalapálta a töltetet egy ormótlan nagy kovás mus
kétába és akkorát lőtt vele, mint egy ágyú. Akkor
nálunk még nem volt ilyen fegyver, de azóta szin
te mindig indul Miquelet versenyszám is. Nekem
is van már ilyen muskétám és a Bordeauxi élmé
nyek miatt.

Mit tartasz a legfontosabb
feladatodnak?

 Ez jó kérdés. Leginkább a nagyobb perspektí
va nyújtását a lövészek számára, a nemzetközi
versenyeken való részvétel szorgalmazását. An
nak idején mi sem tudtuk, miről van szó. Nem is
mertük a források lehetőségeit, nem tartottuk
elég jónak az eredményeinket és rutintalanok vol
tunk. Mivel nekem már megvan ez a tapasztala
tom, szeretném ezt átadni a lövészeknek, mert
véleményem szerint ez sokat segít.

Hogyankerültélkapcsolatbaaz
elöltöltő lövészettel?

 Gyerekoromban szerettem a western filmeket
és folton kovbojost játszottam. Aztán valamikor
a főiskola alatt megláttam a kirakatban Terence
Hill revolverét a nevem senkiből. A fegyvertar
tásról lövésem sem volt akkoriban, de tudtam,
hogy egy olyat akarok. Főképp, miután kiderült,
hogy Révkomáromban el is süthetem majd.

Miért ezt a lövészsportot választottad?
 Pár évvel később vigyorogva vittem haza a 44
es Colt Navyt, amivel szlovák barátainknál az
tán meg is lőttem az első, mezőnyt magam elé
utasító 36 körömet. Nagyon tetszett a sok wes
tern öltözetű figura és egyáltalán az egésznek a
hangulata, a fehér füst és a fegyverek dörrenése.
A takarítás már nem volt akkora öröm, úgyhogy
12 évig pihent a Colt én pedig inkább az IPSC
vel próbálkoztam. Az ipsi nagyon költséges mu
latságnak bizonyult és a Coltok voltak az igazi
szerelem, így azon vettem észre magamat, hogy
egyre inkább az addigra kisebb gyűjteménnyé
gyarapodó revkókkal füstölgök hétvégenként.

Milyenpozitíveredményeketemelnél
ki az elmúlt évekkel kapcsolatban?

 Az egyesületek számára elérhető lőportartás
mindenképpen mérföldkő és nagyon fontos,
hogy már van néhány lövész, akivel el lehet jutni
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Mit szeretnél elérni versenyzőként?
 Jó lenne egyszer a dobogó legfelső fokán állni
egy világversenyen csapatban és meg is van az
esélyünk. Egyéniben egy dobogós hely már na
gyon jó eredmény és itt a magyar sport diplomá
cia sikerének betudható Kossuth versenyszámra
gondolok.

Mit szeretnél elérni elnökségi tagként?
 Több nemzetközi vonalban is szereplő verseny
zőt szeretnék, az húzza magával az egész lövé
szetünket.

Hogylátodazelöltöltőzésjövőjét
10 év múlva?

 Egy jól szabályozott, legális keretek között űz
hető, minőségi szabadidős tevékenységet képze
lek el. Olyat, ami továbbra is hordozza azt a
baráti hangulatot, ami erre a közösségre jellem
ző. Emellett remélem, hogy addigra már régen
lesz Európa és Világbajknokunk.
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SOMOGYI GYŐZŐ: A SZABADSÁGHARC KATONÁI
Somogyi Győző neve nem ismeretlen a hadtörténelem iránt
érdeklődőknek. A Munkácsy és Mednyánszky Lászlódíjas
grafikus alkotásaiban sokszor dolgoz fel történelmi témákat és
személyeket. Munkásságának talán legismertebb alkotása a
Magyar hősök arképcsarnoka című ikonosztázsorozat. Somo
gyi nem először foglalkozik az 184849 egyenruháival sem:
Barczy Zoltán társszerzőségével két jelentős munkát jelentet
tek meg a nyolcvanas években. Közös műveik A szabadság
harc hadserege és a Magyar huszárok címekkel egyedülálló és
hiánypótló művek voltak a maguk idejében. A lovasság, azon
belül is a huszárság története különösen kedves a művész szá
mára – olyan kötetek fűződnek a nevéhez, mint a Nagy huszár
könyv, vagy a Páncélos lovagok.
Idén – kiváló ütemérzékről téve tanúbizonyságot – három kö
tetet jelentetett meg egyszerre a művész. A Mária Terézia kato
nái, A szabadságharc katonái és a Magyar hadizászlók
triumvirátusa a legfrissebb munkák a magyar hadiviselettörté

netben. Lássuk, miként dolgozta fel a szabadságharc katonáinak viseletét a művész, mielőtt még elkez
dett volna pszichedelikus lovasrohamokat festeni.
Gyakran dícsérik Somogyi Győző munkáit a történelmi hitelességükért. A tudományos aprómunkáért és
forrásokért a szerző persze sokat köszönhet szerzőtársainak: Hermann Róbertnek és Baczoni Tamásnak,
valamint a korábbi munkái kapcsán Barczy Zoltánnak. Ugyanis a korábbi, hasonló témájú művekkel
összevetve megállapítható, hogy az új kötet aligalig tartalmaz újdon
ságokat. Mitöbb, sokszor hiányzik Barczy kimerítő részletezettségű
szövege, amely nélkül az illusztrációk sora a levegőben lóg. Hiába lát
juk megrajzolva többek közt a honvédgyalogság egyenruháit és felsze
relését, ha semmilyen releváns háttérinformációt nem biztosít hozzá a
kötet. Igaz, a honvédsereg felállításának körülményeit és a zászlóal
jak megalakulásának történetét is megtudjuk a csatolt szövegből, de
ez egy egyenruházati kötetnél alighanem mellékes.
A mű – amelyet leginkább mint illusztráció
gyűjtemény tudnánk meghatározni – bizonyá
ra segít lelki szemeink elé képzelni az ak
kori alakulatokat. Kiemelendő erény,
hogy nem csak az ideáltipikus honvéd
gyalogos, huszár vagy nemzetőr képe
lelhető fel a kötetben. Több zászlóalj
szükség szülte egyenruhái, a szabadcsapatok,
és a nem harcoló alakulatok megjelenéséről is tudósít a
mű. Meg kell azonban említenünk itt is, hogy ezt a régi
BarczySomogyi kötetek is megtették már... az új kötet pe
dig aligha nyújt újdonságot ebben.
A történelmi hitelesség követelménye is sajnos sok helyen
csorbát szenved. Bár az rendelkezésre álló források alapján va
lóban hasonlítanak a rajzok a valóságra, de pontos történelmi
rekonstrukcióra alkalmatlanok. A létrás hátsó irány Huszár pónilovon  Somogyi Győző grafikája
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zékkal megrajzolt 1844M Augustin felett még csak elsiklik az ember, de sajnos az egyenruhák színei és
arányai sok esetben esetben nem pontosak. Több helyen a rajzok egész egyszerűen túl homályosak ah
hoz, hogy a részleteket kivehesse az olvasó. Az egyértelműen hibásan megrajzolt viseletek esetében pe
dig a szerzők nem könnyítik meg az érdeklődők dolgát: a kötet semmilyen forrást nem jelöl meg. Ez egy
magát tudományos igényűnek beállító mű esetében megengedhetetlen.
Bár némileg szubjektív ítéletalkotás kérdése, de nem mehetünk el szó nélkül a felhasznált művészi esz
közök mellett sem. Mivel itt a művész feladata elsősorban a források interpretációja, nem lényegtelen,
hogy milyen eszközöket használ erre. Az a mélyen absztrahált láttatás, amely a Magyar hősök arckép
csarnoka esetében kiválóan működött, úgy vélem alkalmatlan erre a feladatra. Nemcsak az vesz el a kö
tet értékéből, hogy a figurák arcára tekintve az ember elsőként a Pető Intézetet riasztaná, de a nyers,
aránytalan és bumfordi kidolgozottság egyszerűen nem való egy hadtörténeti munkához. Nem teremti
meg az olvasó számára a beleélés lehetőségét, groteszké teszi azt az emelkedettséget, amelyet a legtöb
ben 1848hoz kapcsolunk. Ugyanakkor vannak, akik ezt a naiv megjelenítést jobbnak tartják, mint az ál
taluk közhelyesnek nevezett alkotásokat.
Somogyi rajzai azonban sajnos mind hitelességben, mind megjelenítésben elmaradnak Gerasch vagy Ot
tenfeld munkáitól. Reméljük, hogy a jövőben lesznek olyan szerzők, akik túlszárnyalják a most megje
lent műveket. Addig is gyönyörködjünk az említett osztrák művészek litográfiáiban. (Szabó)

Huszártiszt  kellemesen hihető, illusztratív ábrázolás
Somogyi Győzőtől

Petőfi Sándor visszautasítja a 15. törkölypálinkát a
Pilvaxkávéházban  Somogyi Győző grafikája
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Itt az ősz, és az egyre hűvösödő idő meghozta a befőzési szezont is. Mostanában érik be a birsalma
és a birskörte. Három dolgot is érdemes belőlük csinálni, birsalmasajtot, birslekvárt, és csilis birs
szószt. A hazacipelt vagy a kertben szedett birset alaposan, körömkefével mossuk meg, hogy a kül

ső szőrök lejöjjenek róla. Szép fényes lesz, és kezdődhet a munka neheze. A gyümölcsöket vágjuk több
darabra, szedjük ki a magházakat, és távolítsunk el minden hibás részt, kukacot, szármaradékot. A főző
edénybe, nagyfazékba aprítsuk bele héjastul a cikkeket, és locsoljuk meg kilónként fél citrom levével,
egyrészt az íze miatt, másrészt, hogy ne barnuljon meg. Kevés vizet löttyintsünk alá, és kezdjük el főz
ni, de kavargassuk rendesen, nehogy leégjen. Amikor már kezdi kiengedni a levét, akkor adjunk hozzá
kilónként 0,51 kilogramm cukrot, ki milyen édesen szereti. Addig főzzük, amíg a gyümölcs teljesen
megpuhul. Ekkor húzzuk le a tűzről, és egy merülő mixer segítségével alaposan daráljuk meg, minél si
mábbra. Aztán tegyük vissza a tűzre, és sűrű kavargatás mellett főzzük sűrűre. Amikor a buborékok már
gyűrűt hagynak maguk körül, és fortyog, mint egy iszapvulkán, a birsalmasajtunk elkészült. Hideg víz
zel kiöblített, vagy folpackkal kibélelt formákba öntjük. Ha elég ideig főztük, akkor kihűlés után már
nem ragad az ujjunkra. Addig szárítjuk, amíg a felülete teljesen száraz lesz, ez kb. kéthárom hét. A for
mából vagy rácsra, vagy tiszta zsírpapírra borítsuk ki, vegyük le a folpackot, és ezt az oldalát is szárít
suk ki. Remek ajándék lesz Karácsonyra, csak arra vigyázzunk, nehogy idő előtt felfaljuk.
A lekvár ugyanígy készül, csak valamivel több vizet adjunk hozzá, és rövidebb ideig főzzük. Tisztára
mosott üvegekbe töltjük, majd még forrón lezárjuk és dunsztba tesszük. Kibélelünk egy fotelt kéthárom
takaróval és egy kis újságpapírral. Minden elkészült üveg után takarjuk be a kész lekvárokat, és ha az
utolsó üveget is megtöltöttük, az egészet nagyon gondosan takargassuk be, hogy minél tovább melegen
maradjon. Ez a dunszt segít majd abban, hogy tartósítószer hozzáadása nélkül sokáig élvezhető maradjon
a lekvár, ne penészedjen.
A lekváros fazékban pedig hagyjunk még háromnégy kisebb üvegre való anyagot, és adjunk hozzá szá
rított, őrölt chilit. Többször kóstoljuk meg, elég csípőse. Ha már eléggé csíp, akkor ugyanúgy töltsük
üvegekbe, és tegyük be a dunsztba a lekvárok mellé. Csak arra vigyázzunk, hogy ne felejtsük el felcím
kézni az üvegeket, mert nagyon meg leszünk lepve, ha véletlenül a csípős szószt kenjük a vajas kenye
rünkre. A chilis birsszósz sült húsokhoz remek kiegészítő, igazán finom, édescsípős, pikáns ízhatást
érünk el vele. (Némethy)

Jó étvágyat!
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kevés, a tulajdonos – mr. Hugh Baker pedig meg
akarta erőszakolni gyönyörű feleségét. Szerencsé
re idejében érkezett, és meg tudta akadályozni a
gyalázatot. Baker meghalt az ő kezétől, de mivel
a seriff, mr. Rud Johnson szemtanúja volt az ese
ményeknek, Ackermannt felmentették. Bakernek
nem volt örököse, csak adósságai, és úgy alakult,
hogy Moses a tartozások rendezése után megkap
ta az RSR ranch tulajdonjogát. Nem akartak itt él
ni, ezért amint tehették, továbbálltak. És most
megint itt van, hogy lehetőséget adjon a fiatal né
gernek, hogy tisztességes munkával kereshesse
meg a kenyerét. Szép lassan az egész menet meg
érkezett, Moses még mindig elgondolkodva állt a
kissé romos épület előtt, a ló lehajtott fejjel pró
bált volna elérhető fűszálakat találni. Szórakozot
tan morzsolgatta a kezében az imént felszedett
száraz fűcsomót.
 Csak elértünk ide – riasztotta fel Jebediah hang
ja, – és még veszteségeink sem voltak! Szeren
csés kezdet!
 Ne bízd el magad, Jeb! Nézz csak körül,
mennyi munka vár itt rád! Mi egy hétnél tovább
nem maradunk, és itt maradsz egyedül a gondok
kal.
 Főnök, Isaac, a mindenesfiú szívesen itt marad
na velem, már meg is beszéltük az úton. Otthon,
Redstoneban nem várja senki, és jó dolgos le
gényke.

Ez bizony már nem a Mogollonok vadregé
nyes és buja vidéke volt, mindenütt szik
lák és homok, amerre a szem ellát. A

sivár tájat csak időnkét szakítja meg egyegy zöl
debb folt, de az is inkább csak csalfa remény
ként. Alapjában véve, mint ha sivatagi utazók
lennének, víznyerőhelytől víznyerőhelyig kellett
vándorolni az embertállatot egyaránt próbára te
vő napsütésben. Kicsit szét is szakadozott a me
net, elöl – az utat mutatva – Moses Ackermann, a
hajdani Maverick Kid lovagolt, aztán két alapo
san megrakott szekér következett, szállítva mind
azt, amire a Rock&Sand Ranchon szükség lehet.
Szerszámok, élelmiszer, ruhaneműk, bútorok,
konyhafelszerelés, és négy macska, akikre fontos
feladat várt. Útközben, de majd a megérkezés
után is védeniük kell az élelmiszer és vetőmag
készletet a rágcsálóktól. Felelősségteljes feladat,
rossz bérezéssel. A szekerek után hosszan elnyúl
va következtek az állatok. Ötven fiatal marha,
már az RSR billoggal jelölve, néhány ló, és négy
tartalék öszvér. Az állatok körül ketten lovagol
tak, egy fiatal néger fiú, Jebediah Saxton, és egy
még fiatalabb mindenesfiú. A menet lassan haladt
előre az RSR ranch felé. Már elhagyták Mayhillt,
és mielőtt meglátnák Hope szélső házait, délre
kell fordulniuk, hogy ott újra életet leheljenek Ac
kermann régi farmjába.
Moses elgondolkodva lovagolt be a leszakadt ka
puszárnyak között. Bizony, nehéz időket élt itt
meg fiatal házasként. A munka sok volt, az élelem

44



 Nahát, akármi legyek, ha ez nem Moses és a vé
dence! – kiáltotta a seriff. – Sikerült újra éleszteni
az RSR ranchet, vagy mennek vissza Redstone
ba?
 Ha én eldöntöttem, hogy megpróbálok itt élni,
akkor bizony semmi sem tántoríthat el – bökte
meg üdvözlésképp a kalapját Jeb. – A ranch már
üzemel!
 A papírokat intézni jöttünk – folytatta Moses, –
meg persze jó tanácsért, és szívesen innék egykét
italt a régi ismeretségre is. De első a papírmunka!
 Menjünk át Malden bíróhoz, a papirosokat ott
tudjuk elintézni. Az eredeti birtoklevelet elhoz
ták?
 Itt van minden, ami csak szükséges.
A bírónál két és fél óra alatt végeztek. Moses a tu
lajdonjog fenntartása mellett teljes döntési joggal
kinevezte Jebediah Saxtont a Rock&Sand Ranch
intézőjévé. Jeb felszabadító okiratáról pedig –
ami a szabad ember voltát bizonyította – hivatalos
másolatot készített az írnok, a seriff és a bíró pe
dig hitelesítette. Így aztán ez a papír is bekerült a
nagy, RSR feliratú dossziéba. Moses kifizette az
összes illetéket, de bosszúsan morgott.
 Azért ötven dollár ilyen kevés munkáért talán
túlzás, bíró úr!
Ezek után mindannyian átvonultak a Grand Hotel
& Saloon ivójába, ahol Jeb, mint újsütetű intéző
vendégül látta a társaságot.
 Seriff, vennék pár birkát is, ha tudna esetleg va
lakit, aki eladna nekem.
 Eladó birka van éppen elég, de veszélyes dolog
erre birkát tartani. Nem nagyon szeretik errefelé
a birkaszagot, és ezen még az ötven marhája is
csak keveset fog enyhíteni. Pedig a birka jó üzlet,
a gyapjúnak elég magas az ára, ha ért hozzá, csi
nálhat sajtot, és vannak páran a városban, akikre
bármikor rá lehet sózni egyegy fiatal bárányt,
amit megsüthetnek vasárnapra. Például én is sze
retem a zsenge bárányhúst! Ha megittuk az italun
kat, jöjjön, bemutatom mr. Chestertonnak, a
boltosnak. Minden kereskedelmet ő tart a kezé
ben, a fene egye meg! Ha jön valami konkuren
cia, akkor vagy felvásárolja, vagy elüldözi.
Vigyázzon vele, és egyelőre ne emlegesse előtte a
birkákat. Inkább vásároljon valamit, elsőre ne

 Rendben. Most azonban lássunk neki lerakodni.
És ami a legfontosabb, nézzük meg, vane víz a
tartályban, a szélkerék – hallom is, – még forog.
Nyikorog, de forog. Ha a kút nem apadt el, ezzel
kezdd a munkát, ez a legfontosabb, a víz!
A férfiak nagyon keményen dolgoztak, az ötödik
napon már lakható volt a ház, rendbe tették az is
tállót, a karámokat. A ház mögött egy kis darab
földet megtisztítottak a kövektől, megtrágyázták,
átforgatták, ez lesz majd a konyhakert. Kitettek
néhány hatalmas kősó tömböt az állatoknak, így
biztosak lehettek abban, az állatok nem fognak
végképp elkóborolni, sót nyalni mindig hazajön
nek majd.
 Holnap bemegyünk a városba – kezdte az esti
beszélgetést a vacsora után Moses, kávésbögré
vel a kezében. – Megkeressük Johnson seriffet, el
intézzük a hivatalos dolgokat, megvesszük, ami
még kell, és aztán magatokra maradtok.
 Főnök, vennék pár birkát, szerintem abban na
gyobb fantázia van ezen a vidéken, mint a marhá
ban. Még van egy kis pénzem, remélem, elég
állatot kapok érte.
 Vigyázz a birkával, nem leszel velük nagyon
népszerű ezen a vidéken! A helyiek úgy tartják,
marha és birka nem fér meg együtt, csak bajt ve
szel a nyakadba!
 Kinek mi köze hozzá, hogy milyen állatokat tar
tok! – heveskedett a fiatal néger.
 Senkinek semmi köze hozzá, de hallgassuk meg
előtte, mit mond majd a seriff a helyi viszonyok
ról.
Másnap reggel mind lóraszekérre ültek, és belo
vagoltak a „városba”. Hope akkoriban még csak
egy hosszú, kifli alakú falu volt, de természetesen
városnak nevezték, és egy kis kápolnán kívül még
„Grand Hotel & Saloon” is volt benne, na meg a
megyei seriff hivatala és a börtön. A börtön négy
cellájából legalább háromban mindig volt éppen
valaki, vagy részeg randalírozás, vagy tolvajlás
miatt, de az akasztófa arra is emlékeztetett, hogy
még négy hete sem múlt el, amikor a három Quint
fivért rablásért, gyilkosságokért fellógatták. John
son seriff a hivatala előtt támasztotta a korlátot,
amikor a társaság oda ért.
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akarjon alkudozni bármekkora árat is mond az a
rabló, és fizessen készpénzzel!
 Ti csak menjetek – szólt közbe Moses, – mi itt
megvárunk a fiúkkal. Elvégre már a magad ura
vagy, Intéző Úr!
Megitták az italukat, és elindultak. Kis város lé
vén, nem volt messze a bolt, ahol nagyon hamar
végeztek. Chesterton elég barátságtalan volt,
egyedül akkor derült fel kissé az arca, amikor Jeb
vett egy hordó melaszt, petróleumot, lőport, önte
ni való ólmot, több doboz csappantyút, egy köze
pes demizson, bizonytalan eredetű whiskyt, egy
zsák babot és két zsák lisztet, mindezt botrányo
san magas áron. A boltos eltette a pénzt mire Jebe
diah komor arccal megjegyezte:
 Legközelebb sokkal kedvezőbb árat kell megál
lapítania, mert akkor már törzsvevő leszek! És an
nak jár a kedvezmény.
A boltos arcáról lefagyott a mosoly. A vásárolt
holmit Isaac felrakta a szekérre, és továbbálltak.
 A fiú maradjon itt a szekérrel, mi pedig men
jünk birkát nézni – rendelkezett a seriff. – Jó len
ne még sötétedés előtt visszaérni a városba.
Megsarkantyúzták a lovakat, és hamarosan csak
a kavargó por mutatta, merre távoztak. Még egy
órát sem mentek, amikor feltűntek a birkák.
 Na, Jeb, itt vannak a birkái! Nézze meg alapo
san, mennyit akar belőlük venni?
 Úgy harmincnegyven darabra gondoltam, de
nem tudom, mi az ára errefelé.
 Szinte ingyen megkaphatja az özvegytől őket –
felelte Johnson, – csak udvarias legyen vele, na
gyon kell neki a pénz.
Jeb alaposan megnézte a birkákat. Pásztor nem
volt velük, hanem egy hatalmas termetű szamár
csődör vigyázott rájuk. Jó állapotban voltak, és
hamarosan megint nyírni lehet őket. Továbbmen
tek, és egy elhanyagolt, de szép házhoz értek. Az
özvegy otthon volt.
 Hölgyem, Jebediah Saxton a nevem – vette le a
kalapját a fiú. – Én vagyok az RSR új intézője,
és birkákat szeretnék venni, ha meg tudunk egyez
ni.
Az özvegy bizalmatlanul nézett rá.

 Még sosem hallottam rabszolga intézőről!
 Asszonyom – szólt közbe a seriff gyorsan, mi
előtt Jeb kitört volna, – mr. Saxton nem rabszol
ga, hanem szabad és bátor ember. Adjon el neki
birkákat, és nem fogja megbánni. Mennyi darab
ja?
 Attól függ, mennyit akar venni, pár darabbal
nem érdemes vacakolni. Vegye meg mind – nézett
a fiúra, – nem tudom pontosan, talán hatvanöthet
ven darab lehet, olcsón odaadom, ha készpénzben
fizet. Három dollárjával számolva kétszáznegy
ven, és máris viheti őket.
 Hölgyem – mosolygott rá a fiú, – nekem nincs
szükségem ennyire, meg drága is. De mondok én
valamit, elviszem mind, száznyolcvanért.
 Kettőtízért megkaphatja.
 Kétszáz – vette elő a bankókat Jeb, – és elvi
szem a szamarat is, egyelőre úgy sem tudok pász
tort keríteni. Megfelel? – morzsolgatta a pénzt az
asszony orra előtt.
 Rendben – kapta ki a pénzt a kezéből az
asszony, – akár máris viheti őket.
 Papír kell róla – szólt közbe a seriff, – menjünk
be és írjuk meg!
 Az én házamba nigger nem teszi be a lábát –
fortyant fel az asszony, – inkább kihozom az író
szerszámot, papírt.
Jebediah nagyot nyelt, megfordult és oda ment a
lovakkal a kúthoz, és megitatta őket. A seriff köz
ben bement a házba az asszony után. Hamarosan
megjelent az ajtóban, kezében a papírokkal és
egy tollal, amit már meg is mártott a tintában. A
fiú aláírta a papírokat, a felét eltette, a másik felét
lerakták az ajtó melletti lócára, és hogy a szél el
ne vigye, tettek rá egy követ, felültek a felfrissült
lovakra, és visszaindultak a városba. Amikor oda
értek a birkákhoz, Jeb megállt, kiválasztott két
szép kövér birkát, és az egyiket fellódította a se
riff elé a nyeregbe.
 Köszönöm a segítségét, mr. Johnson, egyék
meg egészséggel!
A másik birkát maga elé vette, és hamarosan
visszaértek a városba. Ott elbúcsúztak a serifftől,
és az egész csapat visszaindult a ranchre. Ott Jeb
pillanatok alatt leölte a birkát, és hamarosan a
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nem fognak békén hagyni, és félek, hogy még a
végén téged kell, hogy becsukjalak.
 Nem adom fel! Keményen dolgozom, hasznot
termelek mr. Ackermannak, az RSR egyre szebb
lesz! A kocsma nélkül meg majdcsak meg leszek.
Sajnos, nem csak a kocsmáról kellett lemondani,
Chesterton először megemelte az árait, természe
tesen csak neki, aztán ő is közölte, niggert nem
szolgál ki. Jeb nem bírta tovább, leütötte a keres
kedőt. Másnap a seriff nagy sajnálkozások köze
pette, de bilincsben vitte vissza a városba. Egy
hónapot ült a börtönben, és ha a seriff nem vi
gyáz, hát még meg is verik a helyiek. Szabadulása
után elment Mayhillbe, ott akart vásárolni. Az ot
tani kereskedő kiszolgálta ugyan, de botrányos
árakon. Legközelebb Isaac ment a boltba, és majd
nem fél áron megúszták az egészet. Innentől kezd
ve nem ment többet vásárolni. Viszont a sajtot,
terményeit – nagyon szép zöldségeket termelt, –
be kellett vinnie a városba. Szerencsére már kiala
kult vevőköre volt, akik tisztességes árat fizettek.
Egyik alkalommal két fehér suhanc rátámadt, és
elkezdték a szekérről leszórni az árut a sáros főut
cára. Nagyokat röhögtek, ahogy a kerek sajtok el
gurultak, és végül belecsobbantak egy nagyobb
pocsolyába. Jebediah nem hagyta magát, és kitört
a verekedés. A sok munka nagyon megerősítette
Jebet, harmadik ütésével le is terítette az egyik su
hancot, de a másikkal sokkal nehezebb dolga volt.
Nagyon gyors, és nagyon erős volt, rendre meg
előzte az ütéseit, és az ökle, mint egy kovácsolt
vas pöröly csattogott a néger fiú fején. Közben
szép kis nézőközönség gyűlt köréjük. A másik su
hancot félrehúzták az útból, és most egy egész
embergyűrűben folyt a verekedés. Jebediah egyre
jobban megrogyott a rá záporozó ütések alatt, de
nem adta fel. Arcán több helyen felszakadt a bőr,
és már nehezen kapott levegőt. Ellenfele kezdte
kiélvezni a várható győzelmét, most már a közön
ségnek bokszolt. Látványos, nagy ívű ütésekkel
előzte meg Jeb egyre lassuló öklét. A tömeg egy
értelműen neki szurkolt. Végül ballal megfogta a
néger vállát, maga elé igazította, jobb kezét hátra
húzta, és diadalmasan körbekacsintott a közönség
re. Jebediah utolsó erejét összeszedve lerázta a
válláról a kezét, és a két öklét összefogva egy ha
talmas ütést mért a suhanc állára. Jeb ott állt liheg
ve, vérző arccal, ökölbe szorított kézzel, a lábánál
az eszméletlen támadójával. Az emberek döbben

nagy kondérban rotyogott, hogy méltó búcsúva
csorául szolgáljon a Redstoneba hazatérőknek.
Vacsora után még egyszer átbeszélték a teendő
ket. Moses figyelmeztette:
 Jebediah, nagyon nehéz dolgod lesz. Láthattad
Hopeban, az emberek nem szeretik itt sem a né
gert, sem a birkát. Dolgozz keményen, járj be a
városba, de térj ki minden verekedés elől! Próbálj
meg kereskedni velük, fogadtasd el magad! Soha
ne lássanak ittasan! Ne vitatkozz velük! Hagyok
itt egy Remington revolvert és egy vadászpuskát,
de ha nem muszáj, ne használd őket. De ne is mu
tatkozz fegyver nélkül, és gyakorold a lövészetet.
Félek, hogy szükséged lehet rá. Ha baj van, ke
resd meg a seriffet, ő jóindulattal van feléd, és ha
úgy adódik, akár mr. O’Connornak is táviratoz
hatsz, meg persze nekem is. Vigyázz magadra, jö
vőre találkozunk.
Elkezdődött a robot az RSR farmon. A birkákat
áthajtották a szamárral együtt, és az okos állat,
mint egy parancsnok, azonnal megértette, mit vár
tőle Jebediah. Minden reggel más helyre vezette a
sok birkát, és alkonyatkor tévedhetetlenül hazavit
te a hiánytalan nyájat. Az időnként megjelenő pré
rifarkasokat elkergette, de olyan is volt, hogy egy
szerencsés rúgással megölt egy kojotot. A farmon
elkészült a konyhakert, és Jeb öntözőcsatornát
ásott, a szélkeréktől közvetlenül vezette az öntö
zővizet az ágyásokhoz. Isaac segítségével nekilá
tott egy nagyobb darab föld megtisztításához,
jövőre kukoricát is akart vetni. A kövektől meg
tisztított földre többször ráterelte az állatokat,
hogy előkészítsék, megtrágyázzák a talajt. A tehe
nek és a birkák között sok nőstény vemhes volt
már, szép szaporulatnak néztek elébe. A városba
Moses tanácsa ellenére nagyon ritkán ment be,
nem szerette az ott lakókat, és ez kölcsönös volt.
Hiába dolgozott keményen, hiába hordta be a vá
rosba a remek sajtokat, a színe nem lett fehér, to
vábbra is lenézték, megvetették. Aztán egy napon
a kocsmában, pardon, a Grand Hotel & Saloon
ban a barman nem akarta kiszolgálni. A Hopeba
eljutó polgárháborús hírek mind déli győzelmek
ről szóltak, és sokan szerették volna Jebediaht is
mét rabszolgaként, láncra verve látni. Johnson
seriff tehetetlen volt.
 A legjobb az lenne, ha feladnád! Hagyj itt min
dent, majd eladjuk valahogy, de menj el! Ezek
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gyobb baj volt, el voltak vágva a háztól, a fegyver
és lőszer utánpótlástól. Nagyon meg kellett gon
dolni minden lövést, mert fejenként csak húsz töl
tésük volt, és a Remington is csak öt kamrára volt
töltve. A támadók bátrabban pazarolták a puska
port, néha valóban vágni lehetett a kénes füstöt.
Egy ilyen füstfelhő leple alatt Jeb gyorsan lemá
szott a szélkerék mellől, és Isaac mellé kuporo
dott az itató mögött. Így fedezékben voltak
mindketten, és tudták egymást védeni. Közben
lassan bealkonyodott, de a támadók nem adták
fel.
 Jön az éjjel, véged lesz, nigger!
Az alkony utolsó fényénél Jebediah két támadót
is leterített, szörnyű üvöltéssel válaszoltak. Hirte
len meglódultak, és kihasználva, hogy a fiú puská
ja üres, lerohanták őket. Isaac pillanatok alatt két
golyót kapott, és összeesett. Jebediah megvárta,
amíg a támadók elég közel érnek hozzá, akkor a
Remington dobja forogni kezdett és szórta a ha
lált.
Isaac szomorúan, de büszkén ült Moses és
O’Connor előtt Redstoneban.
 Másnap reggel jött ki a seriff, amikor a támadók
maradéka visszament a városba. Öt halottjuk és
három sebesültjük volt. Mr. Johnson azonnal ki
vágtatott az RSR ranchre, de ez sajnos már nem
segített megmenteni Jebediah életét. A támadók a
lábánál fogva akasztották fel a szélkerék állványá
ra, és bár súlyosan meg volt sérülve, először meg
csonkították, aztán egy kocsilánccal halálra
verték. Engem halottnak hittek, ott hagytak esz
méletlenül egy vértócsa közepén. A házat kifosz
tották, de legalább nem gyújtották fel. Mr.
Johnson vette észre, hogy még élek, és ő vitt el az
orvoshoz. Jebediah Saxtont pedig eltemette.
Amint meggyógyultam, eladtam az állatállo
mányt, és hazajöttem.
 Nem a te hibád – mondta Ackermann. – Te meg
tettél mindent. Nagy kár azért a fiúért. Szégyen,
ami vele történt. A fehér csőcselék szégyene!

1865. április 9.én Appomattoxnál Lee tábornok
letette a fegyvert. A háború véget ért, a rabszolga
ságot eltörölték, és egy új világ köszöntött a feke
tékre. (Némethy)

ten elhallgattak. Ekkor valaki hátulról puskatussal
leütötte, és a felbőszült tömeg rárontott, össze
csukló testét számtalan ütés és rúgás érte. Agyon
is verték volna, ha a seriff késve ér oda, és néhány
figyelmeztető lövéssel szét nem kergeti a feldühö
dött tömeget. Jeb megint a börtönben találta ma
gát. Másnap a "tanúk" mind eskü alatt vallották,
hogy a néger először provokálta a két fehér fiút,
aztán megtámadta őket, végül kis híján mindkettő
jükkel végzett. A bíró belátóan mindössze három
hónap elzárásra ítélte, amit a bámész bajkeverők
keveselltek. Jebediah a sok munkára hivatkozva
kérte, hogy az elzárást inkább pénzbüntetésre vált
sák. Kilencven dollárt fizetett a három hónap meg
váltásáért. A tárgyalás után a seriff leült vele
beszélgetni.
 El kellene menned a környékről! Most jött meg
a hír, Gettysburg mellett egy többnapos csatában
az északiak győztek, rengeteg halott volt. Ezek az
itteni hősök nem fogják hagyni, hogy ennyivel
megússzad a dolgot. Pakolj össze, és menj vissza
Redstoneba. Amit lehet, megtettél, felvirágoztat
tad az RSRt, mr. Ackermann büszke lehet rád!
De itt nincs helye egy szabad négernek. Meg fog
nak ölni, ha nem mész el idejében.
 Seriff, nem akarom feladni. Ha még egy dara
big ki tudom húzni, akkor piacra tudom hajtani a
szaporulatot, és utána még messzebb megyek vá
sárolni, kereskedni. De nem adom fel!
Jebediah egy fegyvercsempésztől több hadipus
kát vett, felkészült a harcra. Isaac nem akart el
menni a farmról, pedig megtehette volna. Nap
mint nap várták, hogy történjen valami. Megerő
sítették az ajtókat, ablakokat. A házban mindenütt
fegyverek voltak, meg rengeteg lőpor és golyó. Je
bediah és Isaac puskával a kézben végezték a napi
munkájukat. A támadás hamarosan bekövetkezett.
Épp a szélkereket javították, amikor rajtuk ütöt
tek. A támadók első lövései célt tévesztettek, Jeb
túl magasan volt, a szélkerék áttételénél, Isaac pe
dig az első lövés hangjára beugrott a kőből rakott
itató mögé.
 Fiú! Veled semmi bajunk nincs, hagyd itt ne
künk a niggert, szabadon elmehetsz!
Isaac egy gyors lövéssel válaszolt, és ha nem is
súlyosan, de megsebesített egyet a támadók kö
zül. Most már nem volt visszaút, ha nem történik
valami csoda, akkor nekik végük. És ami a legna
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