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Lőszerek újratöltése
Régi vágya volt a magyar fegyvertartó

társadalomnak, hogy lehetősége legyen lő-
szerek újratöltésére. Nem meglepő ez a
vágy, hiszen a sportoló és a vadász törek-
szik arra, hogy minél jobban elmélyül jön a
fegyverével kapcsolatos tudományokban.
Teszi azt azért, hogy jobb eredményeket ér-
hessen el a versenyeken, vagy hogy pontos
lövésével kevesebb szenvedést okozott az
elejtendő vadnak. Ennek a tanulási folyamat-
nak egy fontos állomása a saját lőszer tölté-
se, mellyel olyan paraméterekkel rendelkező
töltényeket készíthetünk, melyek akár a gyá-
ri lőszereknél is pontosabbak lehetnek, hi-
szen tel jesen a mi fegyvererünk, mi
igényeink szerint készülnek el.

A lőszertöltés csak az elmúlt évtize-
dekben tűnt el a hazai fegyvertartók lehető-
ségeinek tárházából, s egy régi adósság
törlesztése volt, hogy végre ez évtől lehető-
ség nyíl ik rá. A magyar vadász még a szoci-
al izmus évei alatt is készíthette saját
töltényeit, s a vadász dinasztiákban még él
az emlék, ahogy a nagyapa saját sörétes
patronjait peremezte a konyhaasztalnál.

A lőszertöltés elsősorban egy szép
hobbi. Nagyszerű időtöltés, amellyel meg-
hosszabbítható a vadászattal, sportlövészet-
tel – hobbinkkal - töltött idő. Persze a szép
időtöltésnek egyéb előnyei is vannak. Elő-
ször is nagyon sokat tanít a fegyvertartónak
a fegyverkultúráról, lövészetet körbe ölelő tu-
dományágakról. A lőszerek töltése precizi-

tásra, felelősségre nevel, hiszen a fegyver-
lőszer-vadász rendszer egyik fontos elemé-
nek befolyásolását ragadjuk magunkhoz.

Megéri újratölteni?
Nem hagyható persze figyelmen kívül

a lőszertöltés gazdasági oldala sem. Való
igaz, hogy a legtöbb puskakaliberben gyor-
san ledolgozza saját árát egy újratöltő kész-
let. Elmondható, hogy még a legolcsóbb
puskakaliberek esetében is csak pár száz lő-
szerre van ahhoz szükség, hogy megtérül jön
a befektetés. Ha pedig fegyverünk olyan
exkluzív kaliberrel bír, melynek beszerzése
nehéz, költséges hazánkban, úgy talán nincs
is más lehetőségünk.

Nézzünk egy egyszerű kalkulációt.
Tegyük fel, hogy 30-06 űrméretű puskánk
esetében szeretnénk lecserélni 770 Ft / db
árú lőszerünket magunk által töltött lőszerre.
Ehhez megvásárol juk újonnan a hüvelyeket
1 60 Ft / db áron, a csappantyút 1 0 Ft / db
áron, a soft point lövedéket 90 Ft / db áron,
és a bele való lőport 90 Ft-os áron. Az így
kapott lőszer (közepes – jó minőségű össze-
tevőket használva) alapanyag áron 320 Ft-ra
jön ki. De mivel a hüvelyt legalább ötször új-
ra tudjuk használni, ezért a faj lagos ár le-
csökken 1 92 Ft-ra.

Persze a lőszertöltéshez nem csak az



alapanyagok kellenek, hanem szerszámok
és engedélyek is. A szerszámkészletek közül
a legolcsóbb olyan egyszeres prés szettet,
mely tartalmazza az összes lőszertöltéshez
szükséges kiegészítőt a Lee kínál ja (50th
Anniversary vagy Breech Lock Challenger
Kit) 49000 Ft ért. Ehhez kell még egy matri-
cakészlet 11 000 Ft-ért, valamint vizsgázunk
kell 1 0000 Ft-ért és engedélyt kel l szerez-
nünk még 1 0000 Ft-ért. Ha ezeket a járulé-
kos költségeket is a lőszer árra vetítjük,
akkor már 1 30 lőszert töltése után elérjük a
fedezeti pontot, vagyis a gépünk kitermelte a
saját és az engedélyezés költségét. A meg-
térülési pont természetesen később érkezik
el olcsóbb lőszerek esetében.

A régi fegyverek szerelmeseinek is új
lehetőséget biztosít a lőszertöltés. Vissza-
hívhatóvá válnak kényszerű nyugdíjukból
nagyapáink már nem gyártott űrméretű fegy-
verei. A lőszertöltés így az értékmegőrzés
eszközévé válik, mert a jó fegyver olyan,
mint a veterán autó: amíg mozog, él, az idő
nem ellensége. A szekrénybe dobott, soha
elő nem vett puska azonban pusztul, gyor-
san az enyészeté lesz.

Mennyire bonyolult a lőszerújratöltés?
A lőszertöltés egyáltalán nem bonyo-

lult folyamat. Persze mint minden fegyverrel
kapcsolatos tevékenységnek ennek is meg-
vannak a legfontosabb biztonsági és el járási
szabályai, melyeket be kell tartani. Maga a
folyamat három nagyobb fázisra bontható:
hüvelyek előkészítése (válogatás, tisztítás,
visszaformázás, csappantyúzás), lőpor ki-
mérése és betöltése, lövedék beültetése és
peremezése. Ugye nem is hangzik bonyo-
lultnak? És nem is az. Nem lehet kivitelezhe-
tetlen küldetés egyetlen olyan embernek
sem, aki megszerezte a fegyvertartási enge-
délyt, és elsajátította egy fegyver készség-
szintű kezelését.

Lőszertöltés engedélyezése és a lőszertöltő vizsga
A lőszertöltés engedélyezése nem bo-

nyolult folyamat. Maga a lőszertöltő vizsga
letehető már akkor is, amikor még nincs kéz-
ben a fegyvertartási engedély. A vizsga
1 0000 Ft-ba kerül, és a megyei kapitánysá-
gokon lehet jelentkezni rá, ugyan ott, ahol a
fegyverismereti vizsgákra. A vizsgák szak-
mai felügyeletét a hazai C. I .P. képviselet, a
Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Kft.
biztosítja.

A vizsga letételének nem alapfeltétele
tanfolyam végzése, de sokat segíthet a fel-
készülésben, főleg ha azok a szakemberek
tartják a tanfolyamot, akik a vizsgáztatásban
is részt vesznek. A vizsga anyaga elsajátít-
ható autodidakta módon is, de tanfolyam vá-



lasztása esetén az oktatók szakmai felké-
szültsége biztosíték arra, hogy a vizsga sike-
resen vehető lesz minden olyan jelölt
számára, aki komolyan veszi a felkészülést.

A sikeres vizsga oklevelével és a
fegyvertartási engedély birtokában kérhetjük
meg a lőszertöltő engedélyt, mely visszavo-
násig lesz érvényes. Az engedély birtokában
jogosultak vagyunk lőszerelemet vásárolni
(lőport és csappantyút), valamint olyan lő-
szert tölteni, melynek tartására engedéllyel
rendelkezünk. Nagyon fontos biztonsági sza-
bály, hogy más számára ti los lőszert tölteni,
a töltött lőszert nem szabad átadni vadász
vagy lövésztársunknak.

A vizsga elméleti és gyakorlati kérdé-
sekből ál l , melyek megtalálhatóak a
49/2004. BM rendelet mellékleteiben. A gya-
korlati rész során számos újratöltéssel kap-
csolatos részmunkafázist kel l megfelelően
elvégezni a biztosított szerszámpark megfe-
lelő használatával.

A lőszerelemek tárolása
A lőszerelemek csak gyári csomago-

lásukban tárolhatóak az engedélyezett tároló
helyen. Lakás céljára szolgáló épület ablak-
kal rendelkező helységében 2 kg lőpor és
5000 csappantyú, nem lakás céljára szolgáló
épület ablakkal rendelkező helységében pe-
dig 1 0 kg lőpor és 25000 csappantyú tartha-
tó. A jogszabályok megkövetel ik, hogy
lemezszekrény esetében lefúvó nyílásokkal
lássuk el a tároló alkalmatosságot. A csap-
pantyúkat és lőport egymástól fémlemezzel
kel l elválasztani, egy szekrényben feketelő-
por és füstnélkül i lőpor nem tartható.

Lőszerek vizsgálata
Az általunk készített lőszer jóságát el-

sősorban pontossága határozza meg, mely-
hez vadászlőszerek esetében szorosan
kapcsolódnak a célbal l isztikai tulajdonságok
is. Persze amíg elérünk arra a pontra, hogy
lőszerünket tökéletesnek kiálthassuk ki, biz-
tos vagyok benne, hogy sokat kel l majd min-
denkinek kísérletezni, s azt lőtéren tesztelni.
Ez persze nem baj, hiszen az elmélet és a
gyakorlat ütköztetése szerves része a játék-
nak, persze csak addig, amíg nem lépjük át
az újratöltő könyvek által szabott biztonsági
határokat. Ha a kísérletezés folyamatát rövi-
debbre kívánjuk szabni, érdemes szakember
segítségét igénybe venni. Műszeres méré-
sekkel sokszor ki lehet ugrasztani a nyulat
bokorból, a legtöbb esetben fáradságot, időt,
pénzt tud spórolni a lőszervizsgálat a va-
dásznak, lövésznek.

A lőszervizsgálat során a szakember
már egyszerű szemrevételezéssel is tud ta-
nácsokat adni, de műszeres mérésekkel le-
het igazán jól belelátni az elkészített lőszer
lelki vi lágába. A műszeres vizsgálat során
egy mérőcsőben sütik el a töltényt, mely re-
gisztrál ja a gáznyomás alakulását az idő
függvényében, miközben egy professzionális
sebességmérő rögzíti a lövedék sebesség
adatait. A vizsgálat során nyert száraz ada-
tok sokat elárulnak arról a szakember szá-
mára, hogy hogyan lehet fej leszteni, javítani
a lőszer képességeit. Ha igénybe vesszük
segítségét, pénzt, időt spórolunk magunk-
nak.

A Kapszli Csapata

Nézze meg
video

sorozatunkat!
Jelentkezzen

tanfolya
munkra!

Vásároljonfelszereléstnálunk!
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http://www.youtube.com/capandball
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE53d2pqRTJIQTh3R0djNFhEVzVaV3c6MQ
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A 2012. évi fegyverjogszabály módosítá
soknak köszönhetően több ponton is tisz
tább, áttekinthetőbb lett az elöltöltő

fegyveres lövészsportok helyzete. Olyan pontok
egyértelmű tisztázása vált lehetségessé, melyek
2004óta tették bizonytalanná az elöltöltőfegyve
rek jogállását.

Az elöltöltő fegyver tartása továbbra isengedélymentes
2004. évi XXIV. tv. 1. §. (4) elöltöltő fegyver: az
olyan egylövetű vagy ismétlőfegyver, amelynél
a lőport és a lövedéket kizárólag a csőtorkolat
irányából lehet a csőbe vagy a forgódobba be
tölteni, rendeltetésszerűen fekete lőporral vagy
gyárilag a fekete lőpor kiváltására készült lő
porral és hozzávaló csappantyúval működtethe
tő;
Korábban ez a pont „elöltöltő lőfegyver”ként

szerepelt a jogszabályban hibásan, ami téves jog
értelmezésre adott lehetőséget. A MEFLSZ javas
latára a definíció megváltozott, biztosítva, hogy e
pont alapján sem lehessen a lőfegyverek közé so
rolni az elöltöltő fegyvereket.

Az elöltöltő fegyver jogállását a következő pa
ragrafustok szabályozzák:
2004. évi XXIV. tv. 1. § (24) muzeális fegyver
és lőszer: az elöltöltő fegyver, továbbá a korsze
rű perem vagy központi, illetve elektromos gyúj
tású lőszer használatára alkalmatlan tűzfegyver,
és az ilyen fegyverekhez használható 1945 előtt
gyártott lőszer;
2004. évi XXIV. tv. 1. § (29) tűzfegyver: olyan,
a Mellékletben meghatározott „A”, „B”, „C”
vagy „D” kategóriába tartozó – vagy ilyenné
átalakított – eszköz, amelyből gyúlékony hajtó

anyag segítségével szilárd anyagú lövedék lőhe
tő ki, kivéve, ha
a) a jogszabályban meghatározott módon hatás
talanították,
b) riasztásra, jelzésre, életmentésre, állatok le
ölésére vagy szigonnyal történő halászatra, il
letve ipari vagy műszaki célokra tervezték,
feltéve, hogy rendeltetésszerűen csak e célokra
használható, vagy
c) a jogszabály rendelkezése alapján muzeális
fegyvernek minősül;
2004. évi XXIV. tv. 3. § (1) A rendőrség által ki
adott engedély szükséges:
a) a lőfegyver, a lőfegyverdarab (a továbbiak
ban együtt: lőfegyver), a muzeális lőszer kivéte
lével a lőszer, a flóberttöltény gyártásához,
javításához, forgalmazásához, a lőfegyver ha
tástalanításához, a lőfegyver kiállításához és a
házilagos lőszerszereléshez és újratöltéshez,
b) a festéklövő fegyver, a gáz és riasztófegyver,
a gáztöltény, a riasztótöltény, a vaktöltény, a
légfegyver, a lőszerelem, a színházi fegyver
gyártásához, javításához, forgalmazásához,
c) a tűzfegyver, a lőfegyverdarab, az e törvény
alapján lőfegyvernek minősülő légfegyver, a
színházi fegyver, a lőszer, a lőszerelem és a
hangtompító
ca) tartásához, továbbá
cb) az ország területére történő behozatalához,
az ország területéről történő kiviteléhez, az or
szág területén történő átszállításához,
d) a gáz és riasztófegyver viseléséhez,
e) a muzeális fegyver gyártásához, javításához,
forgalmazásához, valamint sportlövészeti célú
használatához, valamint
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f) a polgári rendeltetésű lőtér, a lőfegyver és lő
szertárolóhely üzemeltetéséhez, valamint lövé
szetvezetői tevékenység végzéséhez.
A fenti paragrafusok értelmében az elöltöltő

fegyver továbbra is a muzeális fegyverek közé
tartozik. A muzeális fegyverek nem tartoznak a
törvény A, B C, D tűzfegyver kategóriái közé, en
gedélymentesen tarthatóak. A muzeális fegyverek
javítása és gyártása azonban engedélykötelessé
válik 2012. május 1.től. Továbbra sem engedély
köteles a muzeális fegyverek kivitele, behozatala.

Muzeális fegyver sportlövészeti célúhasználata
A muzeális fegyverek sportlövészeti célú haszná
lata továbbra is engedélyköteles a 2004. évi
XXIV. tv. 3. § (1) e) pontja értelmében. A sportlö
vészeti célú használat részletesebb szabályozását
a 253/2004. kormányrendelet 30. §a szabályozza.
E pontok terén nincs változás a korábbi szabályo
záshoz képest: továbbra is a sportegyesületnek
kell megkérni muzeális fegyveres lövészetre vo
natkozó engedélyt, melyen keresztül az egyesület
tagja a sporttevékenységet gyakorolhatják. Fon
tos, hogy csak sportlövészettel foglalkozó, sport
lövészeti céllal nyilvántartásba vett egyesületek
kérhetik meg az engedélyt. A „nyilvántartásba vé
tel” a jelenlegi joggyakorlat szerint azt jelenti,
hogy a szervezetnek tagjának kell lennie valame
lyik sportlövész szövetségnek (Magyar Sportlö
vők Szövetsége, Magyar Dinamikus Lövész
Szövetség, Magyar Korongvadász Szövetség).
253/2004. kormányrendelet 30. § (1) Muzeális
fegyver sportlövészeti célú használata csak
sportegyesületnek engedélyezhető.
(2) Muzeális fegyver akkor használható sportlö
vészetre, ha biztonságos működését a fegyverek
és lőszerek bevizsgálására kijelölt szervezet ta
núsítja.
(3) Muzeális fegyvert sportlövészetre csak sport
egyesület tagja használhat.
(4) Muzeális fegyver önvédelmi célra nem visel
hető.
Lövészetet továbbra is csak egyesületi tag foly

tathat, a fegyvernek pedig bevizsgált eszköznek
kell lennie, vagyis érvényes CIP próbajellel kell
rendelkeznie. A bevett joggyakorlat szerint a ma
gyar hatóságok a műszaki kártya meglétét is meg
kívánják, így ez is a kötelező feltételek között
marad.

Változott azonban az engedélyezés eljárási díja.
Az 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 1. számú
mellékletének 17. pontja korábban „Muzeális
fegyver sportcélú tartásának engedélyezése fegy
verenként” soron határozta meg az engedélyezési
eljárás díját. Ez a sor már a korábbi jogszabály
változat szerint is hibás fogalmazás volt, hiszen
2004óta nem volt tartási engedély köteles a mu
zeális fegyver. Ez a sor azonban olyan téves jog
alkalmazásokra adott lehetőséget, mely szerint az
egyesületeknek fegyverenként kellett engedélyez
ni a muzeális fegyverek sportlövészeti célú hasz
nálatát fegyverenként 2000 Ftért. Ez az eljárás
magával vonta a sportlövészetere használt muzeá
lis fegyverek regisztrációját is. A jogalkotó helyt
adott szövetségünk kifogásainak, javaslatainak,
így a 17. sorban a „sportcélú tartásának engedé
lyezése fegyverenként” szövegrész helyébe a
„sportlövészeti célú használatának engedélyezé
se” szöveg lépett, vagyis egyértelművé válik,
hogy az egyesületnek nem fegyverenként kell kér
nie sportlövészeti engedélyt, hanem globálisan, a
teljes tevékenységre vonatkoztatva, mely vonat
kozik minden egyesületi tagra. A jogszabályok
nem korlátozzák, hogy milyen muzeális fegyvere
ket használhatnak az egyesületek tagjai, amennyi
ben azok megfelelnek a kormányrendelet 30.
§ának.

Fontos előrelépés, hogy a muzeális fegyverek
kel történő lövészetre vonatkozó engedély vissza
vonásig érvényes eztán, nem kell megújítani
meghatározott időközönként:
253/2004. kormányrendelet 32. § (1) A (2) be
kezdésben meghatározott kivétellel az Ftv. 3. §
(1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatá
rozott, valamint a gáz és riasztófegyver viselé
sére, a muzeális fegyver sportlövészeti célú
használatára kiadott, továbbá a házilagos lő
szerszerelésre és újratöltésre jogosító engedély
visszavonásig hatályos.
Feketelőpor és csappantyúk megszerzése, tartása

Feketelőpor és csappantyú kétféle engedély alap
ján szerezhető meg az új szabályozás értelmében.
„Muzeális fegyverek működtetéséhez szükséges
lőszerelemként” vásárolhatják az arra engedéllyel
rendelkező sportegyesületek. Ez esetben az egye
sület kereskedelmi meghatalmazottja vásárolhatja,
kezelheti, adhatja ki a lőport:
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253/2004. kormányrendelet 15. § (2) f) muzeá
lis fegyver működtetéséhez szükséges lőszerelem
(fekete lőport vagy a fekete lőpor kiváltására
gyártott lőport) csak sportlövészet folytatása
céljából nyilvántartásba vett sportegyesület (a
továbbiakban: sportegyesület) kereskedelmi
meghatalmazottja részére értékesíthető;
A feketelőpor és csappantyúk kezelésével meg

bízott egyesületi meghatalmazott esetén nem írja
elő a jogszabály (22/1991 NM rendelet) az I. cso
portos egészségügyi alkalmasságot. A 253/2004.
kormányrendelet továbbá nem kötelezi az egyesü
leteket a birtokában lévő engedéllyel tartott lősze
rek vagy lőszerelemek nyilvántartására sem, így
az egyesületek írásos formájú lőpor és csappan
tyúnyilvántartása sem szükséges a rendelet sze
rint.

A feketelőpor megszerzésének és tartásának
második legális lehetősége a lőszertöltő engedély
megszerzése. Ez lehetővé teszi, hogy fegyvertar
tási engedéllyel rendelkező, és sikeres lőszertöltő
vizsgát tett magánszemélyek is tarthassanak feke
telőport és csappantyút, ez esetben mint hagyo
mányos lőszerelemet:
253/2004. kormányrendelet 15. § (2) i) a házi
lagos lőszerszereléshez és újratöltéshez szüksé
ges lőszerelem kizárólag az e tevékenység
végzésére jogosító engedéllyel rendelkező ter
mészetes személy, valamint a lőszergyártási en
gedéllyel rendelkező részére értékesíthető;
Feketelőpor és csappantyúk tárolása

Jelentős az előrelépés a lőszerelemek tárolóhelyé
vel szemben támasztott követelmények esetében.
A jogalkotó helyt adott számos javaslatunknak,
így az új szabályozás életbelépése jelentősen ja
vítja egyesületeink, lövészeink helyzetét. A táro
lás feltételeit a kormányrendelet szabályozza:
253/2004. kormányrendelet 15. § (2) j) lőpor,
csappantyú csak eredeti és bontatlan gyári cso
magolásban hozható forgalomba; lőpor 1 kg
töltőtömeget meghaladó kiszerelésben természe
tes személy részére nem forgalmazható.
Az új szabályozás lehetővé teszi, hogy az egye

sületek nagyobb mennyiségben, biztonságosabb
feltételek mellett, többféle tárolóhely típuson is
tárolhassák a lövészethez szükséges lőszerelemet.
253/2004. kormányrendelet 43. § (1) Lőszerele
met eredeti gyári csomagolásában, ablakkal
rendelkező helyiségben, a számottevő mértékű

külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült
és biztonsági zárral ellátott szekrényben vagy
lefújó nyílásokkal ellátott lemezszekrényben úgy
kell tárolni, hogy ahhoz illetéktelenek ne férje
nek hozzá.
(2) Feketelőpor és füstnélküli lőpor nem tárol
ható egy szekrényben. A csappantyút a lőportól
egy fémlemezből készült elválasztóval el kell kü
löníteni.
(3) Lőszerelemek tárolószekrényében kizárólag
lőport és csappantyút lehet tartani. A lakás cél
jára szolgáló épületen belül lőszerelemek szá
mára kialakított tárolóhelyen nem tartható 2 kg
össztömegnél nagyobb mennyiségű lőpor és
5000 darabot meghaladó számú csappantyú. A
nem lakás céljára szolgáló épületen belül lő
szerelemek számára kialakított tárolóhelyen nem
tartható 10 kg össztömegnél nagyobb mennyisé
gű lőpor és 25 000 darabot meghaladó számú
csappantyú.
(4) Lőpor és csappantyú tárolására szolgáló he
lyiségben nem lehet nyílt lánggal üzemelő be
rendezés, tilos a dohányzás és nyílt láng
használata.
(5) A lőfegyverkereskedő lőszer (lőszerelem) tá
rolóhelyének engedélyezésére irányuló eljárás
ban a döntést az illetékes megyei
katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros te
rületén a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgató
sággal is közölni kell.
A beidézett szövegrész legfontosabb kitétele,

hogy a nem lakás céljára használt épületben létre
hozott tárolóhelységben már nem 5 kg hanem 10
kg lőpor, és nem 2000 hanem 25000 db csappan
tyú tartható. Szintén fontos kitétel, hogy a jogsza
bály szövege elválasztja egymástól a tárolóhely és
a tárolószekrény fogalmát. Ez azt jelenti, hogy
nem történhetnek már olyan visszásságok, mikor
a hatóság azért nem engedélyez egy tárolóhelyet,
mert a helységben esetleg más tárgyakat is tárol
az egyesület.

A jogszabály lehetővé teszi, hogy lakás céljára
használt épületben is korlátozott mennyiségben
lehessen tárolni lőszerelemet (2 kg lőpor és 5000
db csappantyú). Ez lehetővé teszi, hogy az egye
sületek akár lövészük – akár minden lövészük –
lakására is tárolóhely engedélyt kérjenek. Ezzel a
módszerrel biztosítható az egyesületi keretek közt
történő feketelőpor tartás egyesületi tagsággal
rendelkező magánszemélyek számára is, vagyis
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megoldható egy két évtizedes probléma.
Fontos pont, hogy változott a szekrényekkel

kapcsolatos feltételrendszer. A szekrény már nem
kell, hogy fémlemezből készüljön, sőt, ha abból
készült lefúvónyílásokkal kell ellátni. A lefúvó
nyílások méretét és számát a jogszabály nem ha
tározza meg.

A tárolóhelyek engedélyezése teljes mértékben
rendőrségi jogkör. Csak a kereskedők esetében
kell a döntésről a katasztrófavédelmet értesíteni.
Sem egyesületi, sem lőszerszerelési engedély tá
rolóhely esetében nem kell a katasztrófavédelmet
bevonni az engedélyezési eljárásba.

Muzeális fegyverek behozatala, kivitele
A jogszabály továbbra sem köti rendőrségi enge
délyhez a muzeális fegyverek kivitelét, behozata
lát. Engedélykötelesség csak EUn kívülről
történő behozatal esetén merülhet fel, de nem
rendőrségi hanem MKEH (Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal) vonalon.

Muzeális fegyverek forgalmazása,gyártása, javítása, vizsgáztatása
2004. évi XXIV. tv. 3. § (1) A rendőrség által ki
adott engedély szükséges: e) a muzeális fegyver
gyártásához, javításához, forgalmazásához, va
lamint sportlövészeti célú használatához,
Fontos változás, hogy a muzeális fegyverek for

galmazása, gyártása, javítása engedélykötelessé
válik az új jogszabály értelmében. A 2012. évi II.
törvény (szabálysértési törvény) 183. §a értelmé
ben lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértést követ
el, aki ezen előírásokat megszegi.

Nem minősül forgalmazásnak saját tulajdonú
használt fegyverünk értékesítése. Szövetségünk
értelmezése szerint a gyártás és javítás kitételei is
csak az elöltöltő fegyver csőfarára, csövére, tölté
nyűrkötegére vonatkozhatnak, mivel más részei a
jogszabályok alapján értelmezhetetlenek e típusú
fegyvereknek. Az ezzel kapcsolatos részletes kér
déssort közvetlenül a jogalkotónak küldjük el a
későbbiekben, hogy tiszta képet kaphassunk arról
mit lehet és mit nem.

Jogosan merül fel a kérdés, hogy az új szabá
lyozás hogyan érinti majd azokat az elöltöltő
fegyvereket, melyeknek jelenleg még nincsenek
bevizsgálva. A következő esetek merülhetnek fel:

 Antik fegyver, mely rendelkezik máig elfoga
dott CIP fémbélyegzővel, gyártói jelzéssel: a vizs
gálatnak semmi akadálya.

 Antik fegyver mely nem rendelkezik fémbé
lyegzővel és/vagy gyártói jelzéssel: a vizsgálatnak
semmi akadálya, a tulajdonosnak kell legjobb tu
dása szerint megadni a vonatkozó információkat.

 2012. május 1. előtt gyártott replika fegyver
mely rendelkezik gyártói jelölésekkel (gyártó ne
ve, sorszám, kaliber): a vizsgálatnak semmi aka
dálya, mivel 2012. május 1. előtt e fegyverek
gyártása nem volt engedélyköteles.

 Replika fegyverek, melyek semmilyen jelölés
sel nem rendelkeznek: a vizsgálat nem lehetséges.

Szövetségünk az eddigi gyakorlatnak megfele
lően összeállított egy kérdéssort a Belügyminisz
térium számára, mely további segítséget fog
nyújtani a jogszabályhelyek gyakorlati értelmezé
se tekintetében. A kapott válaszokról természete
sen a Füstölgő hasábjaink is beszámolunk majd. ■
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Az Uberti gyár programjában az elöltöltős
revolverek mellett megtalálhatóak az azt
követő történelmi periódus fekete lőporos

szerelt löszerre átalakított, un. konverziós
revolverei is, ezek közül került hozzám egy 2011
év végi gyártású, az eredetieknek leginkább
megfelelő .44 Colt kaliberben.

Eltekintve az első kísérletektől valamint a
szabadalmi harcokból adódó (pl. Thuer
Conversion, 1869) konstrukcióktól a Colt gyár
gyakorlatilag első, 1870/71ben piacra került
szerelt fém töltényhüvelyt felhasználó
„hátultöltős“ revolverének konstrukciója a gyár
Richard nevű mérnökének a nevéhez fűződik, aki
a konverziós gyűrűbe építette át a gyújtószeget.
Ez a konstrukció került az első megjelenését
hamarosan követően kis mértékben módosítva a
gyár egy másik, Mason nevű mérnöke által, aki
apróbb módosításokat eszközölt a konverziós

gyűrűn, a tűzfalon, bevezette a kakasba integrált
gyújtószeget, módosított a csövön és a
hüvelykivetőn, valamint az irányzékokon. Innét
ered a forgalomban használt RichardMason
Conversion elnevezés.

Az Uberti gyár replikája sajnos ezek egyikét
sem másolja pontosan, valószínűleg a gyártásból
adódóan néhány apróbb egyszerűsítéssel készíti
ezt a fegyvert – pl. hiányzik a hátsó irányzék –
ami viszont igazából nem sokat ront a felhasználó
örömén, ill. egy jó fegyvermester könnyen
elvégezhető tuningokkal segíthet ezeken a
hiányosságokon.

Az eredeti 1860 Colt Army Richard´s
Conversion revolverek saját korukban kb. 454
csőkaliberrel rendelkeztek, mivel az eredeti
elöltöltős revolverek legyártott elemei, ill. a már
évek óta elöltöltősként használt fegyverek lettek
szerelt lőszerre konvertálva.

Eredeti 1860 Army Richard konverzós revolver
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Az eredeti elöltöltős dob mérete viszont nem
adott lehetőséget ennek a kalibernek megfelelő
szerelt lőszeres töltényhüvelyek számára
illeszkedő furatok kialakítására, ezért az ezekhez
használt ólom lövedékek rézhüvelybe illesztett
részei alulméretesek voltak, viszont a megfelelő
precíz teljesítményt elérendő un. „szoknyás", heel
type bullet kialakításúak, így biztosították, hogy a
huzagok megfelelően megvezessék a lövedéket.

Ezzel ellentétben az Uberti replika .44es Colt
kaliberhez a gyártó adatait, valamint puha
ólommal elvégzett csőkaliber vizsgálatokat
figyelembe véve .429, vagy .430asra kalibrált, a
kereskedelmi forgalomban kapható 4440es,
valamint .44 Spec, vagy .44 Mag lövedékek
öntőformái használhatók.

A fegyver már a dobozból kivéve igéretesnek
tünt, mivel a dob minden állásban abszolút
kotyogásmentesen rögzült, szinte ugyanúgy mint

egy Feinwerkbau Rogers&Spencer, valamint első
átnézésre minden alkatrésze, valamint ezek
összehangolt működése jól sikerült fegyver
benyomását keltette.

Első problémaként jelentkezett viszont a cső
dobtengelyhez rögzítését szolgáló ék + dob
+ tengely összjátékának össze nem illesztettsége,

ami sajnos elég gyakori, mivel idő és
szakértelemigényes, amit több eredeti Coltot
átvizsgálva kijelenthetjük, hogy a 150 évvel
ezelőtti hartfordi dolgozók egyértelműen jobben
tudtak. Az éket teljesen beverve a dob már meg
sem mozdult, a dobcső átmeneti kúp távolság
minden lövés után változott, ami természetesen
nyomot hagyott a szórásképen.

Másik probléma volt az irányzékkép, a tüske a
huszonéves korosztálynál idősebb lövészek
számára túl vékonyra sikeredett, (íriszblende, stb.
nélkül még optimális fényviszonyokban sem

Szabadalmi megjelenés és tokszerkezet az eredeti
Colt revolveren...

... és ugyanat az Ubertiféle replikán.

A konverziós revolver Ubertiféle replikája
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lehetett jól látni), valamint a hátsó irányzék
igényes, a konverziós ringbe integrált kialakítása
helyett az elöltöltős 1860 Colt Armyk kakas
bevágása szolgált, ami – a kakas csekély
oldalirányú mozgásakor is – egy újabb
hibalehetőségként jelentkezik a versenyeken
elérhető eredményre nézve.

Ezek ellenére mind a türelmetlenség okán, mind
a gyári minőség ellenőrzése céljából az első
hétvégén elvégeztem az „out of the box“ tesztet,
egyenlőre – elvégre mi illhet jobban egy ilyen
fegyverhez – csak fekete lőporos töltényekkel.

A teszteket két lövedékkel, a Lyman cég 200
graines 427666 típusú, és a 240 graines 429667
típusú tiszta ólommal végeztem. Ezek közül a
kisebb, .427 kaliber méretűje egyértelműen
alulméretesnek, így precíziós lövészetre
alkalmatlannak bizonyult, bár kisebb távolságra,
„barátságossága“ miatt kevesebb, pl. 18 grain
svájci 3as lőporral töltve (természetesen a
hüvelyben maradó helyet grízzel kiegészítve)
Cowboy Action lövészetre még megfelelőnek
mutatkozott.

A cső huzagméreteit figyelembe véve a tiszta
ólom lövedékeket mind .429, mind .430 méretre
kaliberezve teszteltem, svájci 2es, 3as, és 4es
lőporokkal, Starline hüvelyekkel és CCI 350

Magnum Large Pistol csappantyúkkal, a
könnyített tölteteknél a hüvelyben fennmaradó
helyet grízzel kitöltve, (mivel ne felejtsük el,
hogy a fekete lőporos töltényeket teljesen ki kell
tölteni a lövedék alatt), valamint az ólom lövedék
alatt karton „gas chekkel“.

„Out oft he box“ / 200 graines .427 lövedék:
1. 18 grain CH2  752, 748, 760, 722, 723 f/sec
2. 21 grain CH2 – 814,772, 781, 792, 778 f/sec
3. 25 grain CH2 – 857, 875, 831, 839, 822 f/sec

„Out oft he box“ / 240 graines .429 lövedék:
1. 18 grain CH3 – 644, 619, 638, 643, 648 f/sec
2. 21 grain CH3 – 706, 706, 690, 702, 699 f/sec
3. 24 grain CH3 – 775, 752, 719, 708, 723 f/sec

Ezek után a fegyver apróbb kezdeti
hiánnyosságait kiküszöbölendő fegyvermester
barátom a következő javításokat végezte el a
fegyveren:
 Beállította a csövet rögzítő ék helyzetét úgy,
hogy a cső mindíg pontosan ugyanabba a
helyzetben rögzül.

 Az ál„konverziós gyűrű“ tetejére (mivel ez itt a
keret része) az eredeti Richard´s Conversionnek
megfelelően egy hátsó irányzékot illesztett, a
kakas bevágott része eltávolításra került.

 Az magas lövést korrigálandó egy magasabb, és
jól látható első irányzék került a vékony és

Balra  tuning utáni szóráskép .430 lövedékkel
Jobbra  tuning után Trail Boss nitro lőporral
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alacsony helyére, (melyet csak a végső töltet
megtalálta után fogok méretre reszelni, jelenleg
túl magas).

 Az átmeneti kúpot felpolírozta.
A fegyver sütésén még nem változtattunk, azt a

megfelelő töltetek kikísérletezése után az
irányzék végső beállítása után fogjuk elvégezni.

Tuning után 240 graines .430 lövedékkel:
1. 21 grain CH4 – 711, 706, 723, 716, 714 f/sec
2. 24 grain CH4 – 753, 748, 789, 746, 762 f/sec

Az IMR nitrolőpor gyártó töltési táblázata
szerint (a .44es Colt töltényre .430ra kalibrált
240 graines lövedékre 3,0 – 3,4 grain közötti
tölteteket ír elő), 3,3 graint választva végeztem el
a tesztet.

Tuning után 3,3 grain Trail Box nitro, 240
graines .430 lövedékkel
563, 542, 589, 601, 559 f/sec

Ezek után az eddigi teszteket, főként a mellékelt
fotókon látható szórásképeket figyelembe véve,
mindenképp .429es vagy .430as kaliberű
zsírzóhornyos lövedékeket felhasználva ehhez a
fegyverhez a leginkább megfelelő fekete lőporos
töltet a 21 grain svájci 4es lőporral készített
töltény mutatkozott.

Használható alternatíva a 3,3 grain Trail Boss
nitro lőporral töltött könnyű töltet, mely igen

kellemes, szinte visszarúgás mentes, versenyre is
elég precíz töltetet eredményez.

Természetesen a későbbiekben más nitro
lőporokkal is ki fogom próbálni a fegyvert, mivel
az adottságait, valamint Andreas Baumkircher
barátom hozzáértő keze munkája utáni első két
lövészeti teljesítményeit figyelembe véve a
fegyver még az eddigi szórásképeknél
valószínűleg sokkal jobb eredményekre is képes
lehet. ■

Tuningolt Uberti Richard's conversion  új hátsó és
első irányzék, javított átmeneti kúp és csőrögzítő ék

Felhasznált irodalom:
Mike Venturino: Shooting Sixguns oft he old West
Mike Venturino: Shooting Colt Single Actions
www.imrpowder.com
www.gunblust.com
www.HegeArms.com
A fegyverekre, lőszerekre és lőszerelemekre
vonatkozó törvények, előírások mindíg és
mindenütt az adott országra vonatkozóan
betartandók, a cikk a jelenleg érvényes oszt
rák törvényeknek megfelelő felhasználás
alapján, osztrák fegyvermester tuningjának
felhasználásával készült, a cikk írója az eb
ben leírtakhoz hasonló mások tevékenysé
géért semminemű felelősséget nem vállal.

Eredeti csövekhez való lövedékek  itt Rapine
kokillából

Egy csomag eredeti .44 Colt lőszer
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A magyar fősereg 1849. februárjában a
miskolcpesti országút mentén ellentáma
dásra készült. A közel 50 ezer katona

végre elégtételt vehetett az egész télen át tartó ül
döztetésért, és kiontott véréért. Az offenzíva célja
Pest visszafoglalása és egyúttal az ellenséges fő
erők visszavonulási útvonalának elvágása volt. Az
osztrák csapatok Pétervására és Abony között ala
posan szétszóródva helyezkedtek el. A siker érde
kében a főparancsnokság egy elterelő támadás
tervét dolgozta ki, hogy még jobban megossza az
osztrákok figyelmét. A rajtaütés kivitelezését
Damjanich vezérőrnagy bánáti és Vécsey vezérőr
nagy bácskai hadtestének kellett kiviteleznie. A két
tábornokot a KözépTiszához rendelték, bár mind
két sereg jelentősen meggyengült az elvezénylések
miatt. Február elejére érkeztek új állomáshelyükre,
Vécsey Törökszentmiklósra, Damjanich Cibakhá
zához. Az utóbbi településnél akárcsak Szolnokon
egy fából készült híd állt, mely nagy fejtörést oko
zott a megszálló erőknek.

A csata előzményei
„Megfontolásra ajánlom Őexellenciádnak, mi
lyen hátrányos lehet egy elhanyagolt biztosítási
szolgálat a csapatok szellemére általában”
WindischGrätz

Az osztrák parancsnokság és kiváltképp az I. had
test főparancsnoka Jellačić altábornagy aggódott a
cibakházi híd miatt. A magyar főerők támadását
vizionálta és rendszeres járőrözést rendelt el a
szemmel tartására. A félelemét erősítette az 1849.
február 24i támadás kudarca, melyet Ottinger ve
zetett. Az osztrákok eljutottak ugyan a híd feljáró
jáig, de a heves ágyú és muskéta kereszttűz
visszaűzte őket. Az osztrák tábornok hírneve
újabb csorbát szenvedett, hiszen alig egy hónapja
már Szolnoknál Perczel is alaposan megverte. Ot
tinger vezérőrnagy Abonyba vonult vissza és in
nen tartotta szemmel a hidat a hónap hátralévő
részében. Elővigyázatosságból egy század vértest
is kiküldött Nagykörösre. Tőle keletre a szolnoki



Alfred Candidus Ferdinand zu WindischGrätz
császárikirályi tábornagy
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belebotlott. A csata lefolyásáról, méreteiről sem
Damjanich, sem Vécsey nem kapott elégséges ér
tesítést. Az elterelő akció visszavonásáról min
denki elfeledkezett. A két tábornok március elején
közösen megegyezett és március 3ára tűzték ki a
rajtaütést. Ezt az időpontot később a rossz időjá
rás miatt két nappal elhalasztották.

A magyar erők két irányból készültek visszavív
ni a Tisza parti várost. Vécsey feladata a szolnoki
hídfő előtti tüntetés, majd annak elfoglalása, hogy
ezáltal magára vonja az osztrákok figyelmét.
Damjanich ezalatt a cibakházi hídfőből észrevét
lenül észak felé vonul és dél felől indít a támadást
a város ellen. A terv nem elsősorban a híd és Szol
nok megszerzésére, de az ott állomásozó teljes
osztrák helyőrség foglyul ejtését célozta. Az am
biciózus terv kivitelezésére csaknem kétszeres
túlerő, mintegy 12 ezer katona állt a rendelkezés
re. A főcsapás sikerének érdekében Vécsey két
zászlóaljat küldött a Damjanichnak. A szerb tá
bornok a támadás reggelén 6 gyalogos zászlóaljjal
és 9 lovasszázaddal és legalább 20 ágyú felett ren
delkezett. Ekkora haderő mozgatásához és ellátá
sához rengeteg szállító kapacitás és előkészület
volt szükséges. Szinte lehetetlennek látszott, hogy
az ellenség állandó vizslató tekintete előtt kivite
lezhető egy ilyen merész hadművelet. A járőröző
vértesek március 3án fel is fedezték az előkészü
leteket és értesítették a főparancsnokságot. Karger
is jelentést kapott, de különösebb figyelmet nem
tulajdonított neki, ahogy felettesei sem. Talán már
a március 3i parancs tartalmának megfelelően a
következő helyőrségbe való költözködés kötötte
le mindenki figyelmét.

A magyar sereg felfejlődése
„Damjanich csupa tevékenység volt, az ő magá
ban bízó modorában csak Szolnokról beszélt,
melyet el akart foglalni”
gróf LeiningenWesterburg

A terv alapján Vécsey dolga tűnt könnyebbnek.
Hadosztálya Törökszentmiklósról pár órás menet
ben érte el Szandapusztát, ahol hajnalig várako
zott. Az elvezénylések miatt alig 3 ezer emberrel
kellett megoldania a rábízott feladatokat. Mindez
később tovább csökkent, mikor Knezić alezredes
vezette 34. sorgyalogezred 2. zászlóalját Vezseny
nél átküldte komppal a Tiszán Damjanich erősíté
sének. Az öreg tábornok gondjait még tovább

hídfő osztrák kézen volt, február végén Karger
vezérőrnagy gyalogos dandárát rendelték a védel
mére. A mintegy 5000 katona elégségesnek tűnt a
város védelmére.

A kápolnai csatát követően alaposan megválto
zott a stratégiai helyzet. A magyar főerők Porosz
lóig hátráltak. WindischGrätz tábornagy minden
figyelmét Cibakházára irányíthatta. Jellačićot is
aggasztotta, hogy egyedül kellett fedeznie a híd
főt, így rendkívül megörült, mikor március 3i pa
rancs értelmében a II. hadtestet is a körzetbe
vezényelték. A támadás körüli napokban a két
osztrák hadtest éppen a költözködés lázában égett,
így egyes tisztek kissé elhanyagolták szolgálati
feladataikat, mint például az ellenség szemmel
tartását.

A szolnoki rajtaütésre eredetileg a fősereg táma
dását megelőzően kellett volna sor kerülnie. A kö
zéptiszai erők mégsem követtek el hibát, sőt
Damjanich és Vécsey a megfelelő időpontban in
dította a hadműveletet. A problémát a két fősereg
váratlan, előre nem tervezett összecsapása okozta
Kápolnánál. A magyar erők éppen csak gyülekez
tek a tervezett ellentámadásra a Tarna vonalán,
mikor a Schlik altábornagy megsegítésére előre
küldött Wrbna altábornagy hadteste szó szerint



fokozta, hogy az osztrákok február folyamán
megerődítették a Tisza bal partját. A híd környéke
kísértetiesen hasonlított a cibakházaira. Ez az át
kelő is egy folyókanyarulatban feküdt és egyetlen
út vezetett oda, melyet mindkét oldalon vizenyős
rétek szegélyeztek. Ottinger kudarca pallosként
lebegett Vécsey feje felett, csapatainak egyenként
oszlopban kellett előrenyomulnia. A hídfőbe, mi
kor felfedezték közeledő katonáit, 3 századnyi
sorgyalogságot és utászokat irányítottak, valamint
4 ágyú is nehezítette a magyarok dolgát.

Damjanich csapatai március 4én a késő esti
órákban indultak útnak a cibakházi hídfőből. Ve
szélyes manővernek számított a csaknem 10 órás
menet Szolnokig. Egy osztrák járőrrel való talál
kozás gyorsan a rajtaütés kudarcát is eredményez
hette. Legrosszabb esetben még Szolnok határáig
sem juthattak volna, mert Jellačić erői oldalba
vagy hátba támadhatták volna. Csapatait elvághat
ták volna a cibakházi támaszpontjuktól. Ez
könnyen az egész hadosztály felmorzsolódását is
eredményezhette.

Ezen az éjszakán a köd jótékonyan elfedte a tá
madó oszlopot és anélkül érték el úti céljukat,
hogy egyetlen járőrrel is összefutottak volna. Kar
ger előőrsei 7 óra tájban pillantották meg a köze
ledő magyarokat. Damjanich ekkor már Tószegen
túl járt és csapatait csatarendbe sorakoztatta. A tá

madók viszonylag keskeny arcvonalon tudtak ki
bontakozni. A Tisza mellett a jobbszárnyat a 19.
(Schwarzenberg) sorgyalogezred 3. zászlóalja és a
65. honvédzászlóalj illetve egy utász század al
kotta. Az út másik oldalán a 3. és 9. honvédzász
lóalj, valamint a lengyel légió két százada vonult
fel. A balszárny csupán huszárokból, a 2. Hanno
ver ezred 8 századából állt. Előttük lengyel dzsi
dások végezték a felderítést. A tartalékot a 60.
Wasa sorgyalogezred egy zászlóalja, Knezić sor
gyalogosai és a 28. honvédzászlóalj alkotta.

Az osztrák csapatok nagyon lassan reagáltak a
magyarok közeledtére. A város délnyugati részére
két zászlóaljat és a teljes lovasságot irányították.
A védelem tengelye a vasúti indóház volt. Ezt 4
század vadász szállta meg. A vasúti töltésen egy
lovas üteget állítottak fel. Az osztrák jobbszár
nyon a teljes Ferenc József dragonyos ezred felso
rakozott. Karger többi katonája a város
központjában és a híd környékén összpontosult. A
védelmi előkészületek mellett egy mozdonyt is in
dítottak Abonyba, Ottingerhez erősítésért. Damja
nich még látta is az induló vonatot, ám nem
tulajdonított nagy figyelmet az eseménynek. Tu
datában volt, hogy 34 óra is eltelhet, mire az
osztrák felmentő csapatok megérkeznek. Tervei
szerint addigra teljesen elgöngyölíti és megsem
misíti az ellenség erőit.
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A fenti felemelő legenda kissé képtelenségnek
tűnik. A történet kétségtelen nagyon hazafias és
szívet melengető. Mindazonáltal nehéz elhinni,
hogy egy egyszerű közkatona merészelt volna
olyan fegyelmezetlenségre vetemedni, hogy pa
rancsnokát felülbírálja. A 3. honvédzászlóalj egyi
ke volt azoknak a csapatoknak, akik hónapokon át
harcoltak a szerb tábornok alatt. A katonái felnéz
tek a néha nyers modorú, de bátor hadvezérre.

A legújabb kutatások kissé más színben láttatják
az önfeláldozó rohamot. Az indóházhoz települt
üteget nagy nyomás alatt tartotta a magyar tüzér
ség. A két honvédzászlóalj támadását így már nem
várták be és gyorsan visszahúzódtak. A rohamozó
honvédek csak közvetve voltak okai az osztrák
ágyúk elűzésének, és nem is zúdult rájuk olyan
kartácszápor, mintha csak ők szálltak volna szem
be a lövegekkel.

A 9. honvédzászlóalj egy része a töltésre felérve
nagyszámú dragonyosba ütközött. A nyílt terepen
oly félelmetes lovasokat álló helyzetben találta a
magyar gyalogság. A honvédek szuronyt szegezve
rárontottak az osztrákokra és elűzték őket. Damja
nich jelentésében meg is emlékezett erről a hős
tettről mondván: „Ezt Napoleon katonái is csak
egyszer tevék meg!”

A gyalogsági roham
mal egy időben Damja
nich parancsot adott a
balszárny lovasságának,
hogy a várostól nyugatra
nyomuljon előre és vágja
el a visszavonulási útvo
nalat Abony felé. A Han
nover huszárok egy
üteggel megerősítve át
keltek a vasúti töltésen
és lezárták országutat,
egyes szakaszaik kiértek
a Zagyva partjára is. Az
osztrákok a töltés teljes
hosszában visszavonu
lást rendeltek el, és
visszahúzódtak a város
ba. A települést a kor
szokásai szerinti eljárás
sal védték. Karger dan
dárának harmada a
fontos objektumokat

A csata kezdete
„Én nem retirálom, én verem a sturmot!”

A magyar csapatok 8 óra tájban közelítették meg
Szolnokot. Damjanich két század vadászt és egy
század utász küldött ki előcsatározásra. A lőtávol
ba ért ágyúk azonnal tüzet nyitott az indóház kör
nyéki állásokra. Az osztrák lövegek egy ideig
felvették a harcot és derekasan kitartottak. A tü
zérségi párbajnak végül a magyar sereg rohama
vetett véget.

Ezen a ponton kell megemlíteni a híres szolno
ki anekdotát a 3. honvédzászlóalj dobosáról, aki
állítólag a reggeli pálinkaosztásnál kétszer állt
sorban. A történt szerint Damjanich látva az ellen
ség pontos ágyútüzét „félre húzodj”ot vezényelt.
Ám a kapatos honvéd pimaszul visszaszólt: „Én
nem retirálom, én verem a sturmot!” és valóban
rohamot dobolt. Az egész zászlóalj szuronyt sze
gezve nekilódult és lerohanta az ágyúkat. A harci
hév magával ragadta a mellette menetelő csapato
kat (9., 65. honvédzászlóalj, Schwarzenberg sor
gyalogezred zászlóalja) is, akik követték a hős
szegedieket fel a vasúti töltésre. A szegedi zászló
alj mellett előrenyomuló 9. honvédzászlóalj kato
nái is maguknak követelték a fenti hőstettet, ami
részben érthető is volt, hiszen ez az egység is az
indóház környékét támadta.

18



szállta meg közte a híd környékét, a sóraktárakat.
Egy másik harmada a városszéli házakba települt
és innen igyekezett megzavarni a felvonuló ma
gyarokat. Szolnok központjában ugyancsak a híd
közelében állt készenlétben a főtartalék.

Utcai harc
„Sajnos, a mi csapataink közt már nagy volt a
rendetlenség, ami ily ifjú katonáknál és tisztek
nél roham alkalmával természetes”
gróf LeiningenWesterburg

Az indóház bevétele után a magyar sereg rövid pi
henőt tartott hogy rendezzék a rohamban szétzilá
lódott sorokat. A városba nyomulásra délnyugati
és nyugati irányból került sor, amit a város utca
szerkezete indokolt. A főutca nyugatkeleti irány
ban húzódott és végénél állt a Tisza hídja. A
szegedi és a kassai veressipkás zászlóalj ezen az
utcán és ettől északra támadott. Az oldaluk bizto
sítására néhány század észak felé fordult.

A Tisza partján a Schwarzenberg sorgyalogosai
és a 65. honvédzászlóalj tört utat magának. A vá
rosban elkeseredett küzdelem kezdődött. A lét
számfölény birtokában a magyarok eleinte
mindenhol gyorsan teret nyertek. Az osztrákok
súlyos veszteségeket szenvedtek és a híd felé hát
ráltak. Ám az idő múlásával a zárt alakzatok el
kezdtek felbomlani és az előrenyomulás lelassult.
Gróf LeiningenWesterburg őrnagy, aki a sorgya
logosokat vezette meg is jegyezte, hogy ez várha
tó volt fiatal tapasztalatlan tiszteknél és
katonáknál. A magyarok dolgát tovább nehezítet
te, hogy Karger bevetette a főtartalékot is, hogy
visszavessék a támadó oszlopokat. Minden igye
kezetük ellenére csak lassítani tudták az ellensé

Damjanich János honvéd vezérőrnagy  a szolnoki
diadalért megkapta a Katonai Érdemjel 2. fokozatát
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get, amely immár a híd másik partjáról is mozgás
ba lendült.

Vécsey, aki eddig csak tüntetett a Tisza bal part
ján, végre megrohanta a hídfőt és a túlpartra űzte
az utászokat. Karger ekkor rendelte el Szolnok ki
ürítését. A híd közeléből felmozdonyozta az 5.
6fontos üteget a társzekerekkel együtt észak felé
küldte. A maradék osztrák gyalogság harcolva
észak felé tért ki és egészen a városi kertekig
folytatta az utóvédharcot. Az ütközetben a legvé
resebb küzdelem itt a híd közelében tombolt. A
veszteségadatokból tudjuk, hogy a városi harcok
ban elsősorban a két horvát határőrezred és a Ká
roly főherceg sorgyalogezred katonái vettek részt.

A magyar sereg a hidat sértetlenül kerítette hat
almába. Vécsey gyorsan átnyomult rajta és Dam
janichtól keletre elfejlődött a támadáshoz.
Eközben a szerb tábornok csapatai is észak felé

fordultak és követték a visszavonuló osztrák
erőket. A kertvárosi városrészről a nyílt szán
tóra kiérve a gyalogság feladatát a lovasság
vette át. A Hannover huszárokhoz és a lengyel
dzsidásokhoz Vécsey Ferdinánd huszárai is
csatlakoztak, ezáltal a magyar lovasság 15
századra duzzadt. Kargernek 6 dragonyos szá
zad állt rendelkezésére, hogy a feltartoztassa a
magyar üldözőket, ameddig menekülő csapa
tait átjutatja a Zagyva egyetlen hídján.
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Kiút a kelepcéből
„Gyors tettek és a szerencse eljő”
Schlik

A Zagyva folyó széles és vizenyős rétek övezték,
az egyetlen híd, melyen az osztrákok egérutat
nyerhettek, kevésnek bizonyult. A visszavonuló
dandár társzekerei és az ágyúk gyorsan eltorla
szolták utat. Az átkelés kínosan lassan folyt. Félő
volt, hogy ha nem sikerül megállítani a magyar
erőket, a dandár jelentős része a folyó déli partján
ragad és fogságba esik. A városból kibontakozó
magyarok már több irányból is megkezdték beke
ríteni a kelepcébe szorult ellenséget.

Karger egy üteg kiküldésével próbálta lassítani
a magyar lovasságot, de a Ferdinánd huszárok
gyorsan elűzték őket. Lövegeikkel hamarosan fel
is tűntek a hídnál, tovább fokozva a zűrzavart. A
tisztek is tanácstalanul igyekeztek gyorsabb moz
gásra bírni elgyötört embereiket, de az idegesség
lassan átragadt a közkatonákra is. Kezdett elural
kodni a pánik. Sok katona a folyón próbált átjutni
a biztonságot jelentő túlpartra. A csata után több
mint 100 ellenséges katona holtestét húzták ki a
vízből.

Az utóvéd szerepét betöltő dragonyosok a véde
kezésben kevésbé hatékonynak bizonyultak. Igazi

erejüket a nyílt terepen
támadásban mutathatták
meg, ahol fel tudtak
gyorsulni és kamatoztat
hatták lovaik fizikai ere
jét és hosszú pallosaik
halálos csapásait. Szol
noktól északra minden
irányból könnyűlovas
sággal fenyegetve hatal
mas hátrányban voltak.
A Nagysándor vezette
lengyel dzsidások és a
22 század Hannover és
Ferdinánd huszár roha
mát szinte állva várták
be. A közelharcban még
derekasan kitartottak,
noha a huszárok lovai
sokkal fürgébbek voltak.
A magyar hadvezetés
újabb és újabb százado
kat vetett be a lovassági

összecsapásba. A nehézlovasokat hamarosan már
oldalról és hátulról is támadták. A csata hevessé
gére jellemző volt, hogy a dragonyosok csak itt
59 ember vesztettek, köztük az egyik osztály pa
rancsnokát Regelsberg alezredest is, aki sebesül
ten esett fogságba.

A reménytelen helyzetből a dragonyosok a híd
felé törtek ki. Magukra hagyták a mellettük harco
ló lovas üteget, amely így a magyar sereg marta
lékává vált. Karger elvesztette utolsó harcképes
egységét. Csapatai háta védtelenül maradt. Dél
körül úgy tűnt, a magyarok elérhetik a teljes győ
zelmet és elfoghatják az osztrák dandárt is. A hadi
események ekkor újabb fordulatot vettek. Nyugat
felöl lovas és tüzéralakulatok tűntek fel a látóha
táron. Ottinger közeledett, de nem Abony, hanem
dél felől. Csapatai átkeltek a vasúti töltésen és az
Abony felé vezető út két oldalán álltak csatarend
be.

Ottinger, amint megkapta Karger segélykérő
üzenetét, mozgósította csapatait, két vértes ezre
det és a teljes tüzérségét. Meglepetésre nem egye
nesen Szolnoknak, hanem délkeleti irányba,
Tószeg felé indult. Úgy vélte, Karger még képes
kitartani pár óráig egymaga is, viszony egy gyors
előrenyomulással oldalba kaphatja Tószegnél a
felvonuló magyar erőket. A falutól fél órányira



Tanulni egy vereségből
„bízom benne, hogy nagy tudással és szorga
lommal oda tud hatni, hogy a fegyvereink becsü
lete olyan csorbát ne szenvedjen mint az előbbi
esetben megtörténhetett”
WindischGrätz

Ottinger Abonyra vonult vissza, ahol már ott talál
ta Bellegarde lovas dandárát. Az alakulat a II.
hadtest előőrsét képezte és a március 3i parancs
értelmében érkezett a városba. Hartlieb altábor
nagy gyalogos hadosztálya is megérkezett délután
5 óra felé Ceglédről. Karger őt is értesítette a ma
gyar támadásról. A szolnoki osztrák erők megse
gítése helyett Törtel felé nyomult, hogy oldalba
támadja Damjanichot. Menet közben értesült a
katasztrofális vereségről és úgy döntött, inkább
folytatja útját a korábbi parancs szerint Abonyba.

A sokat szenvedett Karger erői késő éjszaka ér
keztek meg Abonyba. A dandár tulajdonképpen
harcképtelen volt. A legnagyobb veszteségeket a
3.Károly főherceg sorezred 3. zászlóalja (227 fő)
és a 2. báni határőrezred 3. zászlóalja szenvedte el
(222 fő). A városi harcokban kevesebb szerepet
vállalt másik horvát határőr ezred (bródi határőr
ezred) „csak” 108 katonát vesztett, míg az 5. va
dászzászlóalj 19 katonát hagyott a csatamezőn. A
Ferenc József dragonyos ezred a várostól északra
vívott lovassági összecsapásban szenvedett ko
moly veszteséget, 97 katonája hiányzott a lét
számból. A hivatalos, számszerű veszteség 673 fő
volt, de a tényleges adat ennél sokkal nagyobb le
hetett. A fenti szám nem tartalmazza tüzéreket,
szekerészeket és utászokat, aki közül sokan fog
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vette észre, hogy a magyar csapatok már Szolnok
határában állnak és előőrseik a vasúti töltésen
foglaltak állást. Seregét északra fordította és im
már a csata színhelye felé vette az irányt.

Az osztrák erősítés hírére Damjanich a teljes
magyar lovasságot és a tüzérség nagy részét Szol
noktól nyugatra rendelte. Karger fellélegezhetett,
csapatain csökkent a nyomás, így maradt elég ide
je, hogy a maradék erőit átmenekítse a Zagyva
északi partjára. Ezzel együtt dandára katasztrofá
lis állapotban volt. Kora délután, mikor minden
megmaradt katonája már biztonságban volt, elin
dult a vert sereg Rékas felé. Ottinger feltűnése
alaposan lekötötte a magyar vezetést, így Karger
erőnek üldözésére már nem maradt erejük és lehe
tőségük.

Kászonyi alezredes vezetésével sorakozott fel a
magyar lovasság az Abony felé vezető úton. A
nyílt terepen a nehézlovasság előnyben volt, me
lyet egy üteg is támogatott. A lengyel dzsidások
kal megerősített huszárok apró hadicselt vetettek
be. A támadásra felsorakozott magyarok egy sor
ból kettőt csináltak, így számuk az ellenség szá
mára látszólag a kétszer annyinak tűnt. Ottinger
bevette a cselt és hamarosan hátrálni kezdett. Lo
vasságunk üldözőbe vette a lomhább vérteseket és
csakhamar be is érte az utóvédet. A 4 század vér
tes felvette a harcot és véres közelharc kezdődött.
Az összecsapásba mindkét oldalon egyegy üteg
is bekapcsolódott. Az osztrákoknak súlyos veszte
ség árán végül sikerül kitörniük. A magyar huszá
rokból több mint 40 megsebesült vagy elesett és
feltehetően az ellenség is hasonló veszteségeket
szenvedhetett.



ságba estek vagy meghaltak. A huszárok Ottinger
vértesei közül is sokat levágtak az utóvédharcban.
Szerény becslések szerint is az osztrák fél teljes
vesztesége meghaladta a 700at. A számszerű té
nyekhez hozzátartozik, hogy a legtöbb elesett és
megsebesült katona nem is osztrák, hanem morva
és horvát származású volt.

A szolnoki hadműveletet elsődlegesen az ellen
támadás fedezésére szolgált. A támadás már a
megindulásakor oka fogyott volt, ezért magyar
hadvezetés szolnoki győzelemnek nem tulajdoní
tott stratégiai jelentőset. WindischGrätz ezzel
szemben több változtatást is hozott az események
tükrében. Az osztrák fővezér mindig is könnyen
befolyásolható volt, és Jellačić aggodalmai végre
megértő fülekre találtak. Egy CibakházaSzolnok
irányából várható ellentámadás rémképe lebegett
a szeme előtt, amikor ismét megváltoztatta csapa
tai elhelyezkedését. Az I. hadtestet, amely a már
cius 3i parancs értelmében Kecskemét központtal
települt volna, még közelebb vonta Pesthez és
Ceglédbercelre vonta vissza. A II. hadtest Cegléd
Abony körzetében maradt. A III. hadtestet még
délebbre irányította, a CeglédTápiószele közötti
térségébe.
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Egy győzelem dicstelen utóélete
„Látom, hogy Magyarország ügye tönkre fog
menni, nem a külellenség, hanem a belviszályok
folytán és amint az ily esetekben mindig történni
szokott, nem is becsülettel.”
Dembinski

A magyar sereg a csata utáni éjjel a Szolnok előtti
állasokban töltötte. A veszteségeink alig haladták
meg a 300 főt, amely főként az ellenség áldozatai
hoz mérten csekélynek mondható. Győzelem érté
két növelte az osztrákoktól zsákmányolt 5 ágyú és
13 lőszeres szekér. A hivatalos magyar jelentések
ben 11 ágyú elfogása szerepelt, amely valószínű
leg eltúlzott vagy téves adat volt. Ezen felül
magyar kézre került a dragonyos ezred pénztárá
ból 7000 forint is, amelyet Damjanich másnap
visszaküldött Abonyba.

Damjanich elsőként értesítette a Honvédelmi
Bizottmányt a fényes győzelemről. Vécsey csak
két nappal később küldte el jelentését. Az idős tá
bornok miután ez tudomására jutott, megvádolta
Damjanichot a hivatali út megkerülésével. Vécsey
magát tekintette rangidősnek. A két tábornok ala
posan összeszólalkozott. A nyers modorú szerb
sem maradt rest és szintén kérdőre vonta idősebb
kollégáját a csatában tanúsított viselkedéséért.
Damjanich szerint Vécsey kicsinyes féltékenysé
gében nem nyomult előre és támadta komolyan
hídfőt. Csak akkor foglalta el a hidat, amikor az
már nem volt őrizve. Vétkes passzivitása miatt
fordulhatott elő, hogy az osztrákok észak felé
egérutat nyertek.

A vitának és a feszült viszonynak a főparancs
nokság vetett véget. A győzelemben elvitathatat
lan érdemeket szerző Damjanichot meghagyták
pozíciójában és Vécsey csapatait a hadosztályá
hoz csatolták. Ezzel egy időben a szerb táborno
kot hadtestparancsnokká nevezték ki. Vécsey
szintén egy hadtestparancsnoki pozíciót kapott.
Visszaküldték a Délvidékre, ahol az V. hadtest, az
aradi ostromsereg vezetője lett.

Damjanich nem rendezkedett be a város tartós
védelemére, és ilyen irányú parancsokat sem ka
pott. Március 8án feladta Szolnokot, felégette
maga mögött a hidat és visszavonult a Tisza bal
partjára. Itt már az új főparancsnok, a kápolnai
kudarc után kinevezett Vetter Antal tábornok irá
nyításával készült a magyar sereg az újabb offen
zívára. ■
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Sok jó cikk olvasható a Coltféle revolverek
történetéről, jelentőségéről, ezért én most
megkímélném az olvasót, hogy még egyszer

el kelljen olvasni ugyanazt a sztorit. Engedjék
meg, hogy inkább gyakorlati oldalról szemezges
sek az 1860 Army revolver és családja (az 1861
Navy és 1862 Police) történetéből.

1860at írunk. Az amerikai polgárháború lőpo
ros hordójának gyújtózsinórja már jó pár éve pa
rázslik. A háborús készülődés azonban nem csak
állami keretek között történik. A függetlenségüket
féltő déli államokba sorra érkeznek az északi pri
vát cégek fegyverszállítmányai, ahogy az északi
arzenálok is elkezdik töltögetni készleteiket.

A hadiipar soha nem látott prosperitást él át az
új kontinensen. Szinte minden épkézláb fegyver
készítő, fegyvergyáros – sőt néha egyszerű ko
vácsmester – szabadalmakkal bombázza a
hivatalokat, s próbálja eladni találmányait a harc
ra készülő államoknak. Nem kivétel ez alól a ké
zifegyverek világa sem. Colt szabadalmai
1857ben lejártak, így a forgódobos revolver mű
szaki megoldásai mindenki számára szabadon fej
leszthetőek, átvehetőek lettek. Sorban jelennek

meg a forradalmi újítások a piacon: a Remington
cég zárt keretes revolverei, Adams, Deane, Kerr
DA revolverei, Le Mat soklövetű revolverei, stb...

Persze minden gyártó a könnyű biztos üzlet re
ményében a hadsereget célozta fejlesztéseivel. A
hadsereg ez időben kétféle revolvert tartott szol
gálatban: az úgynevezett „holster revolvereket” –
a .44es Walkert és kicsinyített testvérét a Drago
ont – melyek nem oldalfegyverek voltak a mai ér
telemben véve, hanem a nyereg két oldalán hordta
őket a lovas katona, mivel súlyuk igen tekintélyes
volt. E fegyverek puskatöltetnyi lőporadaggal mű
ködtek, és .44es kúpos lövedéket tüzeltek. A
fegyvert a lovasság a karabélyok kiváltására al
kalmazta, ezért volt szükség az erős töltésekre.
Csakhogy ehhez erősen túlméretezett tokra, alkat
részekre volt szükség, mely nem tette lehetővé a
fegyver tokban való viselését. A másik fegyvertí
pus a „belt revolver” volt – az 1851 Navy , mely
kisebb, könnyebb, viselhető oldalfegyver volt, de
töltete is gyöngébb volt, és űrmérete is csak .36
os volt, amely önvédelmi célra alkalmassá tette,
de karabélyok helyettesítésére nem volt elegendő.



Samuel Colt (18141862)
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Colt konkurenciáját elsősorban a frissen megje
lent .44es modellek jelentették, mivel a verseny
társak mindegyike zárt keretes, erősebb rendszert
alkalmazott, amely lehetővé tette, hogy oldalfegy
ver méretben is .44es űrméretű fegyvert gyártsa
nak. A korabeli metallurgia messze nem volt
olyan szinten, mint a mai technológia, a vizsgála
tok során gyakran robbantak fel a fegyverek önté
si, megmunkálási hibáknak köszönhetően.
Különösen igaz volt ez a puska töltetű .44esek
esetében, mint a Walker és a Dragoon. Ezeknél
fokozott gáznyomás nehezedett az alkatrészekre,
így jellemzően igen kicsi a túlélési arányuk, na
gyon kevés maradt meg belőlük az utókor számá
ra.

Colt ügyes üzletember volt. Sokkal ügyesebb,
mint amilyen fegyvertervező. Az 1850es évektől
már kísérleteztek új ötvözési eljárásokkal, me
lyekkel szívósabb fémeket tudtak előállítani, job
bakat, mint amire a konkurencia képes. Az 1860
Army modell volt az első, mely esetében az úgy
nevezett „silver steel”, azaz „ezüstacél” alap
anyagot használták a tokhoz és csőhöz. Az új
anyag kifejlesztését a gyár főmérnöke, Elisha K.
Root koordinálta. Az új anyag könnyebb, szívó
sabb volt, és speciális edzést („rugóedzést”) is ka
pott. Az ezüstacél drágább volt, mint bármely
öntött acél, de szívósságának köszönhetően jóval
alacsonyabb colt a selejt képződés aránya, jóval
kevesebb fegyver robbant fel a vizsgálatok során,
mint a korábbi .44es változatok esetében, ezért
kifizetődőnek tűnt használni.

A könnyebb .44es revolver felé
A gyár persze nem egy teljesen új fegyver kialakí
tásával kezdte az új .44es család történetét. Első
körben a nagyobb testű Dragoon revolverekkel
kezdtek kísérletezni: tesztpéldányokat kezdtek
karcsúsítani. Az eredmény nem volt kielégítő,
nem lehetett elérni ezzel az eljárással az 1851
Navy tömegét. A kísérletek a másik oldalról is el
indultak: az 1851 Navy tokját úgy próbálták mó
dosítani, hogy nagyobb űrméretű dob és cső
befogadására legyen alkalmas. A probléma meg
oldhatónak látszott, de a fegyver tartóssága erősen
megkérdőjelezhető volt, hiszen a tokot eredetileg
a gyöngébb .36os töltényekhez készítették. A
megoldás csak egy új koncepció lehetett, az 1860
Army revolver. Persze Colt nem volt önmaga el
lensége, így amit lehetett megtartott a Navy alkat

részeiből, hogy a termelés költséghatékony le
gyen. Nem csak az alapanyag és az űrméret válto
zott. Az 1860as modell töltőkarja is modernebb,
erősebb lett. A kar kevésbé volt sérülékeny, mint a
korábbi modellek esetében, mivel a tengely felett
fogasívvel illeszkedett a csőhöz, mely fogai haté
konyan adták át a terhelést a fődarabnak.

Az 1860as
Az új revolver könnyű volt, a Dragoon tömegének
mindössze fele az Army tömege, miközben maga
a fegyver pontosabb volt, s a lövedéket azonos
energiával tudta kilőni. A fegyver számos válto
zatban készült, melyek 40%át közvetlen beszállí
tással vásárolta meg az északi hadsereg. Az Army
készült 7,5 és 8”es csővel, könnyített és könnyí
tetlen dobbal, négycsavaros (tusához készített) és
három csavaros tokkal (és a kettő átmenetével),
Navy méretű, és új, hosszabb markolattal.

Az új hadi revolver tetszetős darab lett. Lekere
kített formái elegáns, modern vonalvezetést köl
csönöztek a fegyvernek. A tesztek – és az ajándék
szépen gravírozott Colt revolverek – lenyűgözték
a döntéshozó katonatiszteket, így 1860ban azon
nali rendszeresítés mellett döntöttek. A Colt Army
volt a legdrágább az összes perkussziós revolver
közt, és 1873ig összesen 200.500 darabot készí
tettek belőle, melyből az északi hadsereg 130.000
darabot, a déli államok pedig néhány ezret vásá



Lángokban áll a hartfordi gyár a polgárháborúban

Sorozatszámok eredeti 1860 Army revolveren 
háromszor ugyanaz
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roltak. A beszerzések alapvetően két csatornán
történtek: az arzenálok (állami gyártó és logiszti
kai központok) közvetlenül szereztek be fegyve
reket a gyártóktól, de emellett szükség esetén a
civil piacról is vásároltak – általában nagyságren
dekkel magasabb áron. Ez a beszerzési mód főleg
a háború első éveire volt jellemző, mikor az ezre
dek békeállományát hirtelen kellett teljesre tölte
ni. 186162ben minden elérhető fegyverre
szükség volt, s az ár csak másodlagos kérdés lehe
tett. Colt nem volt rest kihasználni a konfliktus
ban rejlő üzleti lehetőségeket. Mind északnak,
mind délnek lehetővé tette a fegyverei megvásár
lását. Lojalitására jellemző, hogy már két napja
szóltak az ágyúk Fort Sumternél, amikor Colt
utolsó szállítmányai elindultak délre. Érezve a há
ború közelségét az is megfordult a fejében, hogy
önálló gyárat hoz létre Virginiában, vagy Georgiá
ban. Colt politikai nézetei nem voltak egyértelmű
ek. Északinak tartotta magát, de nem volt
abolícionista, elítélte John Brown 1859es felkelé

sét, sőt, Lincolnra sem szavazott, mert féltette tőle
az Unió egységét. A rabszolgaságot is inkább gaz
dasági, mint morális kérdésnek tartotta. Gyárai
ban fizetett munkásokat alkalmazott, de elfogadta,
hogy a déli gazdasági berendezkedés indokolja az
ingyenmunka szükségességét.

Colt vállalkozása szép sikerrel indult. Az 1861
es 237.000, dolláros éves tiszta nyereségről né
hány háborús év alatt nettó 1 millió dollárra emel
kedett a nyereség. A „sikert” azonban Samuel
Colt már nem élvezhette:1862. Január 10én 47
éves korában rövid betegség után elhunyt. Halálát
reumás megbetegedéssel kapcsolatos tünetek
okozták, valamint depresszió. Az akkori világ
egyik leggazdagabb vállalkozója amennyire sike
res volt az üzleti életben, annyira nehéz sorsot ka
pott a magánéletben. Nem tudta feldolgozni
csecsemő kislánya halálát, úgy hajtotta magát,
mintha tudta volna, hogy napjai meg vannak
számlálva.

Az Uberti replikája a sorozatszámok elhelyezését is
másolja
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berek, akik hivatali esküt tettek. Amennyiben
minden fődarab megkapta az alvizsgálók próbaje
gyét, úgy a fő alvizsgáló kartusa is elhelyezésre
került a fegyver markolatán.

A fegyver vizsgálata a cső lövéspróbájával kez
dődött, és csak akkor folytathatták a vizsgálatot,
ha a lövéspróba sikeres volt. A próbatöltet a revol
verek esetében a szolgálati lövedékből állt, és a
szolgálati lőportöltet kétszereséből, vagy más for
rás szerint 37 grain lőporból, vagy szintén más
forrás szerint egy teljes kamrányi lőporból. Ter
mészetesen nem csak a csövet próbázták le, ha
nem minden kamrából két lövést adtak le a
lehetséges maximális töltettel.

Ha a lőteszt megtörtént, a fegyvert szétszerel
ték, és az alkatrészeket egyenként ellenőrizték.
Minden megfelelő alkatrész fémbélyegzőt kapott,
mely az alvizsgáló nevének kezdőbetűje volt. Ha
az alkatrész nem felelt meg, úgy a „C” azaz „con
demned = visszautasított” jelölést kapta.

Ha minden alkatrész megfelelőnek bizonyult,
úgy a fegyvert összeszerelték, finishelték, majd
még egy végső vizsgálatra mutatták be. Ha min
den rendben volt, a fő alvizsgáló kartusát elhe
lyezték a markolaton.

Töltények Colt revolvereihez
A Coltféle revolvereket – és minden perkussziós
revolvert – a háború folyamán öt különböző töl
ténnyel töltöttek. A legegyszerűbb volt a fegyvert
tölteni lőporflaskából, golyóval, vagy kúpos löve
dékkel, de mivel ez hadi körülmények közt lassú
és komplikált, így már az első Coltok rendszeresí
tésekor is papírtöltényeket készítettek a katonák.
A háború első évében még minden perkussziós re

Csőtorkolat és első irányzékEredeti és replika  150 év egymás mellett

A revolverek vizsgálata
Ha egy öreg hadi revolvert kézbe veszünk, azon
nal szembeötlik, hogy a fegyver számos próbajel
lel, beütővel rendelkezik. Bár a jelek rendszere
kaotikusnak tűnik, van bennük szisztéma. A vizs
gálati rendszer egységesítése a Colt céghez köthe
tő. A háború első évének kaotikus állapotait jelzi,
hogy az első beszállítások mindenféle vizsgálat
nélkül történtek meg, s a kereskedők szinte bármi
megtehettek. S a gazdag haszon reményében ki is
használták a lehetőségeket: hihetetlen mennyiségű
selejt került az ezredekhez. A rendszer egységesí
tése az északi oldalon 1860ban kezdődött, mikor
is az ellátó hivatal parancsnoka 5000 db 1860
Armyt rendelt vizsgálatra Colttól.

A hadügyminiszter rendelete alapján 1861 után
minden eszköznek ugyanazon a vizsgálaton kel
lett átesnie, mint amelyen az állami arzenálok ál
tal gyártott fegyverek átestek. A vizsgálatért a
felelősséget a vizsgáló tiszt viselte, aki a hivatásos
állományhoz tartozott. Ő védte az állam érdekét a
kontratorokkal szemben. Feladata volt, hogy kivá

lassza maga mellé az
alvizsgálókat, akik a
tényleges munkát vé
gezték. Az alvizsgá
lók nem katonák
voltak, hanem
sokszor a gyárak
hozzáértő sza
kijai közül to
borzott civil
munkások,
mesterem



volver mellé egy öntőformát is kiutaltak a kato
náknak, de az önálló lövedékkészítés hadi körül
mények közt a legritkább esetben lehetséges, így
ezek az eszközök gyorsan kikoptak a felszerelési
tárgyak közül. A lövedéket és lőport egyesítő töl
tényeknek három típusát gyártották. Hagyomá
nyos, a puskatöltényekhez hasonló szerkezetű 3
lapból hajtogatott töltények voltak az elsők. Ezek
nél a lőportöltet egy kis papírfiolában volt, melyet
fel kellett harapnia a katonának, hogy a lőport a
kamrákba önthesse, majd a lövedéket a csomag
ból kiszabadítva azt a porra nyomta a töltőkarral.

Gyorsabb, egyszerűbb megoldást jelentettek a
kicsomagolás nélkül tölthető töltények. Léteztek
nitrált papír hüvelyű töltények (combustible en
velope cartridge), állati eredetű hártyákba csoma
golt lőporral szerelt töltények (seameless skin
cartridges) és préselt lőporral szerelt töltények
(pressed powder cartridges). Mindhárom megol
dás lehetővé tette, hogy a katona egyben töltse a
lövedéket és a lőport a kamrákba, gyorsítva a töl
tési folyamatot.

Colt eredetileg 20 grain finom szemcséjű angol
vadászlőpor töltettel szerelte töltényeit, de annak
visszarúgását túl erősnek tartotta az 1860ban
John Symington ezredes vezetésével felállt vizs
gálóbizottság. Több ponton is kritizálták a hart
fordi töltényeket: jó pár töltény nem sült el, a
kamrában mindig maradt elégetlen papír, a vissza
rúgás olyan erős volt, hogy a szomszédos kamrák
ban is megmozdultak a lövedékek. Javaslatuk 20
grain muskétalőpor töltet volt, mely azonos haté
konyságot, pontosságot ért el a 60 yardos teszt tá
volságon, miközben jóval kevésbé jelentkezett a
visszarúgás.

Mind a Konföderáció, mind az Unió Felszerelé
si Szabályzata azonos előírást fogalmazott meg a
.44es revolver töltényekkel szemben: 30 grain lő
por és .460 átmérőjű, 216 grain tömegű lövedék
(.36os kaliberben 17 grain lőpor és egy .39 átmé
rőjű, 145 grain tömegű lövedék volt a hivatalos
töltet. Itt jegyzem meg, hogy a felszerelési sza
bályzatok nem .36os kalibernek, hanem .38as
kalibernek ismerték a Navy revolvereket, ami
valljuk be, sokkal helyesebb, mint a mai megne
vezés). A lőpor szemcsemérete azonos volt, mint
a puskatöltények esetében. Az állami gyárak által
gyártott lőpor 0,71,5 mm közötti szemcsékkel
bírt, melyeket szitákkal választottak el a nagyobb
szemcséktől. Ez a méret nagyjából a mai 2Fg
szemcseméretnek felel meg.

A számos beszállítónak köszönhetően a tölté
nyek lőportöltete a gyakorlatban széles palettán,
20 grain és 30 grain mennyiség között változott. A
hadi töltényeket csak kúpos lövedékekkel szerel
ték, melyek tömege 200280 grain között moz
gott, átmérőjük pedig .452.468 között. Jellemző a
háború kaotikus voltára, hogy hiába létezett pon
tos specifikáció a töltények műszaki tartalma te
kintetében, mégis minden beszállító maga
dönthette el, hogy mit tesz a tölténybe. Nem csak
a lőpor mennyisége változott gyártóról gyártóra,
hanem a felhasznált lőpor típusa is. Mivel az álla
mi gyárak nem bírták lefedni a háború teljes igé
nyét, ezért számos magánüzem is beszállított az
állami és privát tölténygyáraknak. Persze ennek
megfelelően igen gyakoriak voltak a reklamációk
a csapatok részéről: gyönge minőségű lőporok,
pontatlan fegyverek, tölténytartóban széteső tölté
nyek.

A töltényeket a katona hatos egységcsomagok
ban kapta, melyekhez 7 vagy 8 csap
pantyút mellékeltek.

Bartholowféle töltények és éghető
hüvelyű társaik hatos kiszerelésben
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...és az eredeti gyártmánnyal. Nincs sok
szégyenkeznivaló.

5 lövéses szóráskép az Uberti replikájával...

Az öreg vas és az Uberti replika
A fotókon látható eredeti Colt revolver 1862ben
készült a gyári szám alapján. A markolathéjon lát
ható kartusból mindössze annyi látszik, hogy az
első betű „C” vagy „G”, a többi kettő sajnos ol
vashatatlan. Ez a töredékinformáció azonban elég
volt ahhoz, hogy meghatározható legyen a fő al
vizsgáló személye, aki a bélyeget elhelyezte a fán.
Az egyetlen három betűs monogrammal rendelke
ző vizsgáló, akik e szériaszám gyártása idején
Colt Army vizsgálatokkal foglalkozott C. Samuel
Leonard volt (CSL). A fegyvert tehát az északi
hadsereg vette át hadi használatra, amelyről a szá
mos átvételi jegy is tanúskodik.

A fegyver állapotát tekintve a „jó” kategóriába
sorolható be: mechanikája tökéletes, csöve 85%
os, nincs cserélt alkatrésze a lőkúpokon kívül,
nem látható rajta semmilyen javítás. A gyűjtői ér
téket mindössze a felületkezelés szinte teljes hiá
nya csökkenti, ami sajnos elég gyakori e
modellek esetében. Számomra azonban az volt a
legfontosabb, hogy a műszaki tartalom helyén le
gyen.

A replika és az eredeti darab összehasonlítása
kor az első szembetűnő dolog az, hogy még a két
szerkezet működése is azonos érzetű: azonos erő
vel kell felhúzni a kakast, és azonos erőt kell ki
fejteni az elsütőbillentyű elhúzásához. Meglepő
módon az alkatrészek nagy többsége csereszaba
tos. A mozgó, kopó alkatrészek mind, de még a

replika dob is illeszkedik az eredeti fegyverbe,
olyannyira, hogy az Uberti dob teljesen kotyogás
mentes, pontosan fordul a csőfarra, nincs félhol
dazás egyetlen kamránál sem.

Persze azért vannak különbségek is jócskán. Az
első és legfontosabb különbség a cső. Az eredeti
darab huzagolása progresszív, vagyis lassú a hu
zagemelkedés a csőfarnál, és gyorsul a torkolat
felé. Ez nagy töltetek használata esetén előnyös,
mivel a gyorsan induló lövedék nem nagy sebes
ségű huzagolásba csapódik, amely a lövedék de
formációját okozhatja, hanem fokozatosan
gyorsul forgómozgása. Az Uberti replika csöve
ugyanúgy 7 huzaggal bír, mint az eredeti. Az űr
méretek közt is különbség mutatkozik. Az eredeti
fegyver csöve .456457 a barázdák közt, míg
.448449 az oromzatok közt. A replika ennél szű
kebb csővel bír: .449450 a barázdák közt, míg
.447448 az oromzatok közt. Különbség van a töl
tényűrök terén is. Az eredeti revolver töltényűre
befelé haladva szűkül, a torkolatnál átmérője
.457. A replika esetében a kamrák .449450re ka
liberezik a lövedéket. A mért adatokból kiindulva
megállapítható, hogy az eredeti revolverhez .456
457es, míg a replika revolverhez .451454es lö
vedék passzol.

Különbség van a kamrák befogadóképessége
között is. Az eredeti darab kamrája 34 mm mély,
míg a replikáé mindössze 31 mm.

A csőhossz, tokméret, markolatméret ellenben
milliméterre pontosan azonos.
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Töltetek
A vizsgálódást mindkét fegyver esetében a leg
pontosabb töltet meghatározásával kezdtem. Mi
vel a kúpos lövedékek eddigi tapasztalataim
szerint egyetlen perkussziós revolverben sem vol
tak pontosabbak, mint az egyszerű gömb, ezért a
lőpróbákat is megfelelő méretű gömbbel kezdtem.
Az eredeti fegyver esetében .457es, az Uberti
replika esetében pedig .454es mérettel. Az erede
ti Colt Army huzagolása alapvetően érzéketlen a
töltetre. A progresszív spirál előnyös tulajdonsá
ga, hogy széles sebesség határok közt is megfele
lően tudja megforgatni a lövedéket. 11 gr 3Fg
Swiss + 24 gr gríz töltettek kezdtem a lövészetet.
A szórás 15 grain lőportöltetnél húzódott össze, és
nem is változott sem 18, sem 21, sem 24 grainnel.
A legjobb szórást 15 graines töltettel értem el, ez
esetben a találatok szinte egymást érték 25
méteren. Itt jegyzem meg, hogy a nyitott keretes
revolverek esetében külön figyelmet kell szentelni
annak, hogy az ék mindig a helyén legyen. Érde
mes minden lövés után finoman visszakocogtatni,
mivel ha kimozdul, és a cső lötyögni kezd a to
kon, romlik a szóráskép.

A replika is meglepően igénytelennek mutatko
zott a töltet nagyságára. 1524 grain között Swiss
3Fg töltetekkel próbálgattam a fegyvert, és .454
gömblövedékkel. A legszűkebb szórást a 18 grain
3Fg Swiss + 18 grain búzadara + .454 Kapszli RB
+ Szekérféle kence adta. Ezzel a töltettel a löve
dék 1 mmrel ül a kamra torkolata alatt. A vissza
rúgás kicsi, könnyen kezelhető. Az eredmény azt
hiszem eloszlathatja mindenki kételyét a nyitott
keretes revolverek képességeivel kapcsolatban:
5 lövés egy szakadásba ment, és csak egyetlen
lyuk lógott ki a kitűnő szórásképből. ■

Felhasznált irodalom:
Dennis Adler: Colt Single Action revolvers (Chartwell,

2006)
R. L. Wilson: Colt an American Legend (Artabras,

1993)
Charles Pate: Colt Model 1860 Army revolver

inspection marks
Dean S. Thomas: Round Ball to Rimfire III (Thomas

Publictaion, 2003)
Ordnance Manual for the use of the officers of the U.

S. A. (Philadelphia, 1861)
Ordnance Manual for the use of the officers of the C.

S. A. (Charleston, 1863)

http://www.youtube.com/watch?v=k0wlIyCQJuw
http://www.youtube.com/watch?v=NNF5BgNvqOo


MUZZLELOADERS  REGARDING THE NEWLY ISSUED REGULATIONS BY BALÁZS NÉMETH 7
The recent changes of the Weapons Act made the regulations of historical weapons much more transparent.
The lack of perspicuity has affected the shooting society since 2004. The newly issued regulation has cle
arly separated the muzzleloaders from modern breechloader weapons  therefore the possession of them
shall continue to be free of licence. Furthermore, the possession of black powder and percussion caps will
be legal for natural persons also  as the domestic reloading became legal.
UBERTI 1860 ARMY RICHARD'S CONVERSION BY JOSEYWALES 11
Our BPCR series continues with the new Colt conversion article. The Uberti replica is a faithful copy of the
original Colt conversion revolver  and also provides strong fundamentals for upgrading. The article covers
the beforeafter group size test with various types of projectiles and powder loads. Additional measurement
can also be found with BPCR and Trail Boss nitro cartridges as well.
THE 2ND BATTLE OF SZOLNOK BY FERENC KOPKA 15
In 1849, the army of the Hungarian revolution prepared a counterattack towards the MiskolcPest road. The
raid of Szolnok started in 5th march  one week after the lost battle of Kápolna. After bloody fight in the
town and around the railway station, the attack turned out to be a victory. Although Damjanich  one of
commanding generals of the battle  did not hold the town after the battle, it was the overture of the victori
ous spring campaign.
COLT 1860 ARMY  UNTOLD STORIES... BY BALÁZS NÉMETH 23
The article covers the history of the Colt 1860 Army revolver. The new revolver design was a success for
Colt  during the Civil War, it was issued in the US Army in the numbers of 130.000. The launch of the
weapon inspection system in the Army was also highly connected with the Colt Armory. Nowadays, the
proud product of Hartford is still in a good shape, able to shoot as tight group sizes as the modern Uberti
replica. Both revolvers are able to shoot combustible paper cartridges  which is recommended to try.
IWA 2012  NOVELTIES AND IMPROVEMENTS BY BALÁZS NÉMETH 31
This year, Pedersoli has presented the new design Enfield, Cook&Brother, Zouave and Mississippi rifle rep
licas. For hunters, a 12gauge shotgun  available in "coach gun"version  and the .444Marlin / .45/70 le
veraction rifle was issued.

Uberti came out with .22LR plinkers: the Scout leveraction rifle and the Pacemaker  with changeable
barrel and cylinder for .44LC or .44/40.

Ardesa turns to funshooting and to hunters as well with the newly presented rifles. The Accelerator
breakaction hunting rifle is designed for black powder pellets and 209 primer cap.
THE MONGOL INVASION AND THE BATTLE OF MUHI BY MIKLÓS HARANGHY 35
After sacking Kiev in 1240, the main body of the Mongolian army turned south to conquer the Kingdom of
Hungary. The majority of the Hungarian magnates did not realize the greatness of the threat and did not ur
ge themselves to help the King. The Hungarian army was made up of individual knights with tactical know
ledge  but the badly chosen encampment at the Hernád river triggered a military disaster. Béla IV. fled to
Dalmatia, but started to rebuild the country form it's ruins, after the mongols left the Carpathian Basin.
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Alapvetően két évente jó IWAra járni,
mert azért valljuk be, minden évben nin
csenek olyan korszakalkotó újdonságok.

Persze vannak olyan cégek, amelyek nem nyug
hatnak, hiszen az innováció hozzátartozik arcula
tukhoz. Nem kivétel ez alól a történelmi
fegyverekkel foglalkozó cégek köre sem.

Davide Pedersoli
Minden évben velük kezdem az újdonságok
összegzését, és ez nem véletlen. Ez évben is sok
új koncepciót vonultattak fel reagálva – elsősor
ban az amerikai – piac igényeire. A legfontosabb
újdonság, hogy ez évben teljes szortimentben el
kezdték az amerikai polgárháború hosszú fegyve
reinek gyártását. A Springfield és a Richmond
már korábban is szerepelt kínálatukban, de ez

most kiegészült a kétpántos Enfield, három pántos
Enfield, Cook & Brother, Zouave és Mississippi
elöltöltő hadipuskákkal. A gyár eredeti terve az
Euroarms szortiment átvétele volt, de végül is
annyi mindent kellett volna változtatni a korábbi
konkurens termékeink hogy szinte vadonatúj ter
vezésű fegyver lett minden esetben at eredmény.
A cég nagy figyelmet fordított arra, hogy ne csak
a funkció, hanem külső méret, feliratok tekinteté
ben is pontos másolatok legyenek e fegyverek.

Az európai fegyvertörténelem szerelmesei is
kaptak némi újdonságot. A vadászat szerelmesei
nek egy egybillentyűs, fordított lakatszerkezettel
ellátott dupla 12es sörétes puskát ajánl a gyár,
Pedersoli dupla sörétes  reméljük, hogy vadászatra
hazánkban is mihamarabb használható lesz
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mely gyors duplák leadását teszi lehetővé. A for
dított lakatszerkezet további előnye, hogy a lakat
környékén jóval erősebb az ágyazás, a csappantyú
égésterméke pedig nem tud a lakatlemez mögé
jutni, így egyszerűbb e típusok karbantartása is. A
fegyvertípusból készült egy levágott csövű „coach
gun” változat is, mely az amerikai polgárháború
déli lovas gerilláinak fegyverzetét idézi.

További érdekesség a Mameluk sima csövű ko
vás pisztoly, mely Napóleon mameluk testőrségé
nek oldalfegyverét idézi. A fegyver elsősorban
nem a lövészek, hanem a gyűjtők, hagyományőr
zők igényeit figyelembe véve született. Lövészeti
felhasználhatósága az irányzékok hiánya miatt
korlátozott.

A vadászoknak .45/70 és .444 Marlin űrméretű
1886/71 alsókulcsos vadászpuskákkal kedveske
dett a cég. A legújabb alváltozatok narancssárga
„rejtő színű” ágyazást kaptak, ami nem szép, el
lenben biztosan praktikus az észak amerikai va
donban. A európai vadászkultúrának jobban
megfelelnek a fegyver hagyományos diófával
ágyazott változatai. Az alsókulcsosok minden altí
pusa kitűnő cserkelő, vagy hajtás puska lesz. Szá
mos irányzék típussal szerelhetőek, a hajtás
távcsőtől a „ghost ring” irányzékokig.

A. Uberti
Az Uberti cég ez évben két újdonság köré épített
marketing stratégia féleséget. Az első a Scout pus
ka, mely 22LR kaliberű plinkerek piacára kíván
betörni. Az alsókulcsos puska számos érdekes
műszaki megoldást sorakoztat fel hogy az adoga
tás biztos legyen. Tervezett ára 500 euró körül
alakul, így egészen biztosan lesz helye a helyes
kis puskának mind az amerikai, mind a magyar
piacon.A második újdonság a 22LR konverziós
szett .45LC és .4440 Peacemaker revolverekhez.
A csere dob és a betétcső segítségévek percek
alatt alakítható olcsó gyakorlóeszközzé a hagyo
mányos SA revolver. Persze a cég külön figyelmet
szentelt a biztonságnak: a 45LC és .4440 dob
csak akkor szerelhető vissza a fegyverbe, ha a
22LR betétcső már kikerült a szerkezetből. Nem
lenne jó vicc véletlenül egy .452es átmérőjű
Long Colt lövedéket elküldeni a .22es átmeneti
kúp felé...

Ardesa
Az Ardesa cég több újdonságot kínált az idei kiál
lításon: az első egy igazán hülyebiztos elöltöltő
fegyver. Valószínűleg az Ardesa által gyártott kü
lönleges kiadású tromblon puska az egyetlen a vi
lágtörténelem fegyverei közül, amit deklaráltan

Pedersoliféle hárompántos Enfield: kívülbelül
megújult termék az Euroarmsreplikákhoz képest

Az új Pedersoli 12es dupla sörétes fordított
lakatszerkezete

Uberti Pacemaker .45LC .4440 és .22LR
váltódobbal és csővel
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ittas embereknek gyártanak. A célcsoport adott
Spanyolországban: a fiesták borgőzös ünneplései
nek szerves része, amikor a helyiek vaktöltések
kel adnak hangot elégedettségüknek. Persze nem
várható el e szép, szabad országban, hogy a lelkes
ifjak ne nyúljanak részegen a vasakhoz, ezért
szükség volt egy felrobbanthatatlan tromblonra is.
A cég készített is egyet, a létező legjobb fegyver
acélt használva csőanyagnak, elhagyva minden
öntött alkatrészt és csak kovácsoltforgácsolt al
katrészeket szerelve a túlméretezett ággyal ellátott
fegyverbe. Két atomháborút nem biztos, hogy túl
él az eszköz, de mindenképpen stabil kis jószág
nak tűnt.

A cég másik csapásiránya a modern elöltöltő
fegyverekhez köthető. Az olcsó, de megbízható,
erős puskák célcsoportja az a vadászkör, mely
úgy akarja kihasználni a tradicionális fegyverek
nek fenntartott vadászidényt Amerikában, hogy
minél kevésbé szenvedjen az elöltöltőfegyveres
lövészet sajátságos macerái miatt. A billenő csövű
Accelerator család elsősorban préselt lőpor pelle
tek számára készül, a csőfar is olyan kialakítást
kapott, amely segíti a gyors, biztos gyújtást. A
csappantyú nem hagyományos elöltöltős csappan
tyú, hanem a sörétes lőszerekből ismert 209es
csappantyú. A fegyvere csőfara akár kézzel is ki
tekerhető, hogy könnyebb legyen a tisztítás. A
szerkezet „transfer bar”os, így biztonságosan vi
selhető. Szerelt lőszeres változatuk is létezik, de
nem csereszabatosak az alkatrészek, az elöltöltő
változatok alumínium tokkal rendelkeznek, míg a
szerelt lőszeres változat acél tokkal bír.

Artax
Az minőségi, de borsos árú elöltöltőiről ismert
Artax cég idén nem jelent meg önálló standdal, de
az egyik központi kiállító helyen megtaláltuk vit
rinjüket. A cég saját gyártású termékei mellett egy
argentin fegyverkészítő, Osvaldo Gatto termékeit
is forgalmazza. Valószínűleg e gyártó kínálatából
származott az az 1861 M Lorenz lovassági pisz
toly is, mely itt kiállításra került. Sajnos semmi
lyen információt nem tüntetett fel a cég
fegyverről, így sem pontos űrméretét, sem a cső
huzagolását nem ismerjük. Pedig egy jó minőségű
Lorenz replika bizony megdobogtatná a magyar
lövészek szívét is.

India replikák
Szólni kell még itt a Pakisztáni és Indiai replikák
ról is, bár tulajdonképpen egyáltalán nem kellene
ide sorolni őket. E fegyvereket a gyártók nem
próbázzák, nem fegyvernek gyártják eredendően,
de kreatív amerikai kereskedők előszeretettel érté
kesítik megfúrt gyúlyukkal őket lövészetre alkal
mas fegyverként. A dolog eredménye, hogy
néhány el is pukkan ezek közül lövészet, hagyo
mányőrzés közben, rossz esetben leszakítva né
hány ujjat. A gyártó persze nem vállalja a
felelősséget semmi ilyen módosításért, de ugyan
akkor az első kérdésre is már az volt a válasz,
hogy persze, hogy lőhetőek a fegyverek, csak ne
tegyünk bele túl sok port... Persze, hogy mennyi a
túl sok az nem derült ki.

Nem véletlen, hogy ezeket a fegyvereket már a
vaktöltényes eseményekről is szorítják ki. Hiába,
az amerikai piacon hatványozottan igaz, hogy
mindig a vevőnek van igaza. Különösen igaz ez
akkor, ha bármilyen termék miatt megsérül a sze
gény Average Joe. ■

A Pedersoli dupla sörétes "coach gun" változata

Alsókulcsos vadászpuska a Pedersolitól: 47/70 és
.444 Marlin kaliber elektrooptikai irányzékkal
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Az Uberti a .22LR plinker termékvonalat erősíti:
a Scout zárszerkezete

Az indiai és pakisztáni replikák nem lövészeti célra
készülnek  minden ilyen átalakítás balesetveszélyes!

Az Artax idei újdonsága az 1861M Lorenz replikája 
az eredetiről lásd a Füstölgő 2011 decemberi számát

http://youtu.be/4MAO3SgUsT0
http://youtu.be/gnjSC0pLqaE
http://youtu.be/acdI6yB2x5I
http://youtu.be/U8nstOnX3EQ
http://youtu.be/HwGHk5Fh-h0
http://youtu.be/bYVaX4p_XlY
http://youtu.be/j3x8OyGs1Pg
http://youtu.be/uI8FSPB4P1w
http://youtu.be/MSTEwwylSis
http://youtu.be/jt_LRBkmgaY
http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=capandball
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Az Európára rázúduló utolsó klasszikus
népvándorlás fergetegét a mongol nyel
vű, de a 13. századig tatároknak neve

zett, a Bajkáltó, az Amur és a Jenyiszej felső
folyásánál – különböző feltételek között – a
pusztaságon élő nomád törzsek indították
el. Általában „tatal”oknak nevezték ma
gukat – innen ered a mongol törzsek
neve: tatárok.

A mongol állam a 13. században a
mongol törzsek egyesülése folytán jött
létre. Az addig egymás ellen háborúzó
törzseket 1206ban Temüdzsin
(Dzsingisz kán, 1206  1227), a
mongolok bordzsingin törzsének
régi uralkodóinak sarja, egyesítet
te. Vezetése alatt Kínától a Volgá
ig terjedő hatalmas birodalmat
szervezett. A mongolok két
évtizeden belül 720 külön
böző népet, népcsoportot igáz
tak le: meghódították Ázsia
nagy részét, birtokukba vették a
Mandzsúriától az Irtiszig és a Bajkáltól Tan
gutig terjedő területet. Dzsingisz kán áttört a
Kínai Nagy Falon, és leigázta a kínai császár

ságot. Utóda, Ogotáj (Ögödej, 1229 – 1242) foly
tatta atyja hódító politikáját és a Csendesóceántól

a Kárpátokig terjedő hatalmas birodalmat hozott
létre. Ez a világbirodalom támadta meg

IV.Béla (12351270) változások között ver
gődő államát.

A II. András (Endre, 1205 – 1235) alatt
feudális anarchiába süllyedt országot IV.
Béla megpróbálta a nagybirtokosok
visszaszorításával felemelni, a központi

hatalmat megszilárdítani. Kísérlete súlyos
társadalmi feszültséget okozott. A nemes
ség és a király közötti feszültséget to
vább élezte a mongolok elől menekülő
kunok befogadása, mert a nomád ku
nok életmódját, kiváltságait főuraink
igen nehezményezték. A kunok iránti
ellenszenvet és bizalmatlanságot fo
kozta, hogy a halicsi háborúk alatt
Kötöny (Kuthen) kán kunjai a ma
gyarok ellen harcoltak. Átalaku
lóban volt a hadszerkezet is.

Ogotáj testvérét Batu kánt a Nyu
gat meghódítására küldte. E hadjáratok során

néhány éven belül Oroszország északi tartomá
nyai és nagyobb városai tatár kézre kerültek.
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1240. december 6án elfoglalták Kievet. A vá
ros kirablása után a mongol hadsereg átkelt a
Dnyeperen, elözönlötte Volhíniát és a halicsi feje
delemség területén át egészen a magyar és lengyel
határig nyomult előre. Eközben három részre osz
lott. Az északi szárny Batu bátyja, valamint Baj
dar vezetésével Lengyelország ellen indult. A déli
sereg Tuluj fia, Bedzsák vezetésével az Ojtozi
szoroson keresztül betörve elpusztította a szorost
védő Sólom fia Pósa erdélyi vajda seregét – ma
ga a vajda is elesett , majd Moldova felé fordult.
A fősereg Batu és Sejbán, Burudáj és Szubutáj
Bagatur alvezérek vezetésével Halicsból tört Ma
gyarországra. Kijev elestének hírére a király fa
torlaszokkal lezáratta a szorosokat, a keleti gyepü
védelmére pedig (Tomaj) Dénes nádort indította
útnak. A keleti gyepüt az Orosz kapun (Vereckei
szoros) át lehetett megközelíteni. Közben IV.Béla
Buda környékére a sereget, Óbudára pedig a kirá
lyi tanácsot hívta össze, s az országot háborúba
szólította. A farsangi ünnepeken mulatozó ország
azonban nem hitt királyának. Rogerius nagyváradi
püspök tudósítása szerint „…azt csak valamiféle
tréfának, vagy mendemondának fogták fel; egy

részt azért, mert az efféle hírek már sokszor bizo
nyultak valótlannak, másrészt meg azért, mert ha
talmas hadseregükben túlontúl megbíztak”.

Spalatoi Tamás igen szemléletesen jellemzi a
magyar katonák harci kedvét: „… a hosszú béké
ben már elpuhultak, a tábori élet szigorától el
szoktak, kizárólag a testi örömöknek éltek s a
lomha tétlenségben elerőtlenedtek …”. A határt
védő Dénes nádor seregét a betörő mongol főse
reg szétverte. A nádor maga is alig tudott megme
nekülni. Hiába jelenti március 10én ezt a tényt,
valamint azt, hogy a mongolok Pest felé tartanak,
a főpapok és főurak még ekkor sem vonták össze
hadaikat. Béla ekkor Montroyal Jakabnak, a
templomos lovagok magyarországi mesterének
(magister militiae templi per ungarium et slavoni
ecum) üzent, hogy lovagjaival jöjjön Budára. Ide
hívta a kunokat is, és levélben Pestre kérette Ba
denberg (Harcias) Frigyes osztrák herceget is.

Az Orosz kapu felől menekülő Dénes nádort ül
döző mongolok Sejbán vezetésével március 15én
értek Pest alá. A várost és környékét gyorsan vé
gigpusztították, majd elfoglalták Vácot. Közben
megérkezett Kálmán herceg, Béla testvére; vele
jött A Templomos Mester , francia és olasz lovag
jaival együtt. Megérkezett Frigyes herceg is, de

Tatárok bejövetele  metszet a Thuróczykrónikából
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A magyar és a tatár tábor elhelyezkedése a csata
előestjén  a magyar tábor túlzottan koncentrált volt

csak kevesedmagával – úgyszólván fegyvertele
nül , mivel nem tudta, mire is kell az ő segítsége.
Amikor megtudta, fegyvert, lovat vásárolt és in
dult a tatárokra. A magyar sereg is órárólórára
gyarapodott. IV. Béla nem mert kimenni a tatárok
ellen; Ugrin (Ugron) érsek viszont az elsők között
volt. Nem törődve Béla tilalmával, március 17én
kevesedmagával a Vácot dúló tatárokra rontott.
Azok, akik a hátráló tatárok után iramodtak, köz
ben valamiféle mocsaras helyre szorultak, ezért a
mongolok könnyű lovaikkal átértek a süppedékes
földön, míg Ugrin társaival a nehezebb fegyver
zetben megrekedt. Ekkor a tatárok körülvették a
mocsarat és halomra nyilazták a katonákat. Ugrin
harmadnegyedmagával tudott csak visszatérni a
királyi táborba, Pestre.

Az osztrák herceg is szembeszállt az üldöző
mongolokkal, és kisebb sikert el is ért. Ez viszont
tovább gyengítette Béla politikai helyzetét, hiszen
a tatár győzelmeket sokan azzal magyarázták,
hogy a kunok összejátszanak velük. A gyűlölet
lángjai magasra csaptak – ráadásul ezt még Fri
gyes is szította. Végül Kötönyt (Kuthen) a feliz
gatott tömeg saját szállásán meggyilkolta. A hírre

a táborban lévő kunok pusztítva távoztak az or
szágból Bulgária felé.

A kunok távozása végzetessé vált a magyar se
regre, mert a jelentékeny számú könnyűlovas ku
nok segítsége hiányzott a Muhi pusztán lezajlott
ütközetben. A kunok könnyű fegyverzetükkel
könnyen meg tudták volna akadályozni a mongol
könnyűlovasság megkerülő mozdulatait, és az ol
dal és hátba támadásokat kivédeni. A kunok távo
zása után Béla elrendelte az előrenyomulást a Sajó
irányába, melynek hírére Sejbán is sietve vissza
vonult, és Eger felgyújtása után a Hernád bal part
ján táborozó fősereghez csatlakozott.

A Muhi csata  1241. április 11  12
A tatár sereg az alsóHernád két partján vert tá
bort: a Sajó és a Hernád között húzódó erdő
ugyanis nagyszerűen leplezte mozdulataikat. A
magyarok április 9én ütöttek tábort a Sajó jobb
partján, az Ónod és Muhi környékén lévő síksá
gon. (A mai Muhi település helyén a 13. század
ban két település állt: Mohi, vagy Muhi
mezőváros és Poga falu. Ezek a harcok alatt el
pusztultak. Muhi a 14. században újra települt.)
Már a táborhely megválasztásakor súlyos mulasz
tást követtek el: sík terepen állították fel a sátrai
kat, így a tatárok szemből, egy kisebb dombról jól

felmérhették helyzetü
ket. A sereget ráadásul
szekerek és felállított
pajzsok mögé zsúfolták
úgy, hogy a sátorkötelek
akadályozták mozgásu
kat. A sátrak olyan kö
zel álltak egymáshoz,
hogy a sátorkötelek sok
helyütt összeértek. A fo
lyó egyetlen hídját sem
próbálták lerombolni,
csak őrséget állítottak
elé, mert azon szándé
koztak átkelni, hogy a
bal parton lévő mongo
lokkal megütközzenek.
Ezekért a taktikai hibá
kért később keservesen
megfizettek.

Április 10én az el
lenséges seregtől egy
orosz fogoly átszökött a



Az átkelési pontok, a magyar tábor bekerítése és a
menekülés fő irányai
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magyarokhoz, és el
mondta, hogy a tatárok
az éjjel támadni fognak.
Az átkelés megakadá
lyozására Kálmán herceg
és Ugrin érsek a hídhoz
vonult. A támadást ápri
lis 11én éjjel Batu test
vére, Sejbán kezdte meg
az előcsapattal. Az ott
vigyázó magyar őrséget
elűzte, és megkezdte a
Sajón való átkelést. Kál
mán és Ugrin csapataival
rögtön a mongolokra
rontott, és súlyos harcok
árán visszavette a hidat.
A harcokban Kálmán po
hárnok mestere, a
Somogy megyei Bala
tonmelléki Bő (Beu)
Izsép a híd védelmében
elesett, fia János súlyo
san megsebesült. A jobb
partot az ellenségtől megtisztították.

A győzelem hírére a táborban virrasztó derék
had páncélzatát levéve nyugovóra tért. Azt hitték,
hogy vége a csatának, és teljes a győzelem. Csak
Ugrin, Kálmán és a templomos lovagok virrasz
tottak csapataikkal. A magyarok elvonulása után
késő éjjel Batu, támadásba lendült. Hajítógépek
kel kezdte támadni a megerősített hídőrséget; si
került is elűznie őket, és átkelt a hídon. Az ébren
lévő Kálmán, Ugrin és a templomosok azonnal
megtámadták az átkelő ellenséges erőket. Ugrin
az ellenség soraiban utat nyitott, de Kálmán és
Montroyal templomos mester sem maradt el mö
götte, nagy pusztítást végeztek a mongolok sorai
ban. A tatárok megfutottak, maga Batu állt eléjük
kivont karddal. A magyarok bátor ellentámadása
mégsem tudta a csata sorsát eldönteni Szubutáj
kínai életrajza szerint, (Szübötej életrajza a Jüan
dinasztia történetéből) „Batu serege a hídnál har
colt, de visszaszorították, és vértesei közül har
minc embert veszített. Odaveszett egyik vezére,
Bakatu is. Átkelvén, a fejedelmek úgy vélték, hogy
az ellenség nagyszámú, és vissza akarták rendelni
Szübötejt”. Az ütközet alatt az egyik mongol had
oszlop Szubutáj vezetésével hidat vert a Sajó alsó
folyásánál, míg egy másik északon gázolt át a fo

lyón. Ezzel délről és északról is megkezdődött a
magyarok és a magyar tábor átkarolása. Szubutáj,
ha késve is de megérkezett a harctérre.



A templomosok az utolsó emberig küzdöttek, de a
gyűrűből nem tudtak kitörni
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harcokban vesztette életét Ugrin érsek. A súlyosan
sebesült Kálmán herceget sikerült kimenteni a
harcokból, Somogyban azonban belehalt sérülése
ibe. Elesett Mátyás esztergomi érsek, Gergely
győri, Jakab nyitrai, Rajnald erdélyi püspök, To
maj Dénes nádor, Serafil fia, András országbíró,
Rátót Domokos tárnokmester, Gutkeled Miklós
horvátszlavón bán.

A tatárok azonban fő céljukat nem érték el: Béla
királyt a kíséretében lévő kiváló világi lovagok és
a maradék néhány templomos megvédte az üldö
zőktől. Néhányukat név szerint ismerjük: Türje
Dénes fia Dénes lovászmestert, Mohol fia Detrét,
Pók Móric fia Móricot, Ákos Ernyét, Huntpázmán
Ivánka fia Andrást és fivérét Tamást. A király a
Bükk hegység, a Rima és az Ipoly folyók völgyén
át Nyitra várába ment, ahol fegyveres kíséretet
gyűjtött. Később Ausztrián át Szlavóniába, Spala
tóba, majd onnan Trau (ma Trogir) szigetére, a
templomosok ottani várába vonult.

A tatárok szinte ellenállás nélkül foglalták el az
országot (Pozsony, Esztergom, Pannonhalma vára
kivételével). IV. Bélát viszont Kádán Dalmáciáig
üldözte. Ekkor Batu váratlanul visszavonulást ren
delt el, és csapataival elhagyta az országot.

A muhi csata középkori történetünk egyik leg
nagyobb tragédiája. Közvetlenül a vereséghez a
magyar katonai vezetés hibái vezettek, ám nem
valószínű, hogy az akkori világ legerősebb hadse
regével, a mongollal a belső bajoktól szétzilált or
szág hathatósan szembe tudott volna szállni.

Akár azért, mert támadása váratlan volt, akár
azért, mert a mongolok oldalán így új pihent egy
ségek avatkoztak be a harcba, a nap második felé
re megtört a magyarok ellenállása. A
templomosok mesterükkel együtt szinte az utolsó
emberig elestek, Kálmán és Ugrin megsebesültek
és visszaszorultak a táborba. A magyarok harcol
va vonultak vissza. Reggel hét órára a tatár bal
szárny már a magyar sereg hátába került. Batu és
Szubutáj nyolc órakor egyesült, és körülzárta a
magyar tábort. A táborba szorult magyar csapatok
a szűk helyen nem tudtak felfejlődni. Megkezdő
dött a tábor nyíllal, kővel, hajítógépekkel és tüzes
kanóccal való lövetése. Teljes lett a zűrzavar, ve
zényletről már szó sem volt. Az általános zűrza
varban egy Bélánál különb vezér sem boldogult
volna. Kisebbnagyobb csapatok kirohantak, de
nem mindegyiküknek sikerült áttörni. A főerők
összecsapása még így is órákon át (egyes források
szerint egész napon át) tartott. A kínai évkönyvek
tanúsága szerint Batu akkora veszteségeket szen
vedett, hogy már a visszavonulásra gondolt, de
Szubutáj bíztatására újabb támadást kezdett. Az
egyre súlyosabbá váló helyzetben végül a mongo
lok kerekedtek felül. A nehézfegyverzetű magya
rok is kénytelenek voltak menekülni. A tatárok
azonban tartottak a táborba szorult magyarok két
ségbeesésétől, ezért Batu parancsára az ostrom
gyűrűt meglazították, hogy lehetőséget adjanak a
tábor elhagyására. A magyarok visszavonulása
megkönnyítette a mongolok számára a teljes mé
szárlást. A magyarok ekkor nagyobb vesztesége
ket szenvedtek el, mint a csata közben. Ezekben a



Ögödej mongol nagykán (1186?1241)

A rendszeres kínai követjárások alapján, a
legmegbízhatóbb források a mongol hadseregről, a
követek jelentései voltak. az alábbiakban egy 1237
ben készült jelentés részlete olvasható:
„A fegyverzet és felszerelés. […] fűzfalevélpáncéljuk van,
[az elnevezés a vékony és hosszúkás fémlemezek
formájára utal], és többtagú, [több darabból álló],
övpáncéljuk hat réteg bőrből. Az íjuk vadjuhszarvból van,
[az íj fesztávja összesen három láb, azaz 9096 cm].
Vannak hangos nyilaik, [ezek a sípoló nyilak], vannak
nyilaik tevecsontból, és vannak hegyes „tűnyilaik”. A
nyílszárat fából faragják, és lelőtt sólymok tollával
tollazzák fel. Görbe szablyájuk van, mint az ujguroknak.
Ezek könnyűek, jól megfoghatóak, és emellett nagyon
élesek. A markolatuk kicsi és keskeny, így könnyű velük
vívni. Aztán vannak hosszú lándzsáik rövid pengével.
Ezzel úgy elkapják az ellenséget, mint egy fúróval, a
megtámadott nem tud elmenekülni; még dupla
páncélréteget is átlukasztanak vele."
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A mongol hadsereg
A 13. századi mongol katonai erő nemcsak takti
kájában, hanem sok tekintetben fegyverzetében is
felülmúlta az európait.

A sereg szervezete a tízes számrendszer alapján
épült fel. Fő fegyverneme a lovasság volt; ez
könnyű és nehézlovasságra tagolódott. Az ellen
séges főerőkkel a nehézlovasság harcolt. A
könnyűlovasság portyázott és felderítést végzett,
valamint az ellenséget üldözte. A nehézlovasság
lovait fémlemezekkel megerősített bőrpáncél véd
te. Lovagláskor nagy előnyt jelentett a könnyű,
zárt nyeregszerkezet és a jól formált kengyel. A

faszerkezetet bőrrel borították és veretekkel díszí
tették. Két típusát ismerjük: az egyik a nyitott
szerkezetű farszíjas típus, a másik a teljesen zárt
nyereg (az úgynevezett szárt nyereg) őse.

Az előkelők a harcban könnyű bőrpáncélt visel
tek, melyet a sérülékenyebb helyeken fém vagy
csontlapocskákkal erősítettek meg; elöl két hasíté
ka volt a lovagláshoz. A vezérek karokat, vállakat
védő páncéllapokat is hordtak. Kedvelték a sod
ronyinget is, bár drága és ritka maradt. Fejüket
csúcsos fém, bőr, vagy prémsisakkal védték.

A mongolok kitűnő íjászok voltak. Fő fegyver
zetük az íj volt. Kínai források szerint vadjuh
szarvából készítették. Bár közvetlen adatunk
nincs rá, közvetett adatok alapján feltételezhető,
hogy tömör csontvéges kitáj íj fejlettebb változa
tát használták. Ezt bizonyítja, hogy a későbbi
utódállamok (az Arany Horda és az Ilkánok) terü
letén is ezt a típusú íjat: a reflexíj szilárdabb és
könnyen kezelhető változatát találjuk meg.

A kínaiak szerint vannak hangos nyilaik (ezek a
sípoló nyilak), vannak tevecsontból, és vannak
hegyes „tűnyilaik”. A nyílhegyek zömét vasból
készítették és némelyeket laposra kovácsolták. A
nyílvessző szárát fából faragták, és lelőtt sólymok
tollával tollazták fel. Plano Carpini leírásából,
tudjuk, hogy a közrendű harcosok néha kéthárom
íjat is magukkal vittek, valamint vesszőkkel teli
tegezt. Julianus barát jellemzése szerint
„messzebbre nyilaztak, mint más népek. Az első



található volt a hosszú egyenes, kétélű kard, vala
mint a finom ívű, egyélű szablya. Ezek könnyűek,
jól megfoghatóak és emellett nagyon élesek vol
tak.

Nagy mennyiségű tartalék lovuk volt, ami lehe
tővé tette a gyors előrenyomulást. A mongol se
regnek nem voltak szekerei.

A háború megkezdését az ellenség gondos fel
derítése előzte meg. Eközben bomlasztották az el
lenséget, élelembázisokat hoztak létre, és
intézkedéseket tettek az ellenség megtévesztésére.
Kereskedelmi és katonai célokra közbeeső állo
másokkal ellátott utakat építettek, és szerteágazó
futárszolgálatot létesítettek. Hadjárataik menetvo
nalai legelőkben gazdag területeken vezettek ke
resztül, így állandóan élelmezni tudták hatalmas
lóállományukat.

A mongolok kitűnő, rettenthetetlen és különö
sen kegyetlen harcosok voltak. Jól manővereztek
a harcmezőn, az ellenség teljes megsemmisítésére
üldözést szerveztek. Az akkori idők minden tech
nikai eszközével rendelkeztek. Széleskörűen al
kalmazták a hang és fényjeleket. A várostromot
nem kedvelték, azonban ha egy erődítményt való
ban el akartak foglalni, azt meg is tették. Mivel a
mongol seregben Kínában és Perzsiában foglyul
ejtett jól képzett mérnökök is szolgáltak, ismerték
és alkalmazták a fejlett kínai haditechnikát. Min

A korabeli kínai típusú hajítógépek nem ellensúllyal
működtek, hanem kézierővel, kötelek segítségével
működtették a hajító kart.
"Erődített városok megtámadásához kőhajítógépet hasz
nálnak. A kőhajítónak védőteteje van, és a védőtetőnek
kötelei. A védőtető azoknak az embereknek a védelmét
szolgálja, akik a köteleket húzzák. [...] Amikor annak ide
jén a mongol hadsereg Fenghsziangot megtámadta, és
minden erejével a városfal egyik szegletének szétlövésére
koncentrált, egyszerre négyszáz kőhajító volt felállítva.
Vannak pajzsaik, kosárszerűek, bőrből vagy fűzfából fon
va; harminc hüvelyk szélesek, [kb. 7590 cm], és másfél
szer olyan hosszúak. Vannak aztán kerek pajzsaik; ezeket
csak az előőrs emberei viselik, ha lóról leszállva lőnek,
főleg az ellenség szétoszlatásakor. Vannak kerek pajzsaik
vasból is, amelyek a sisakot helyettesítik. Ennek az a nagy
előnye, hogy amikor az ember behatol az ellenség közé,
könnyen forgathatók. Vannak fából összecsukható pajzsa
ik is, amelyek arra szolgáltak, hogy erődített városok
megtámadásánál az ellenséges lövedékek ellen védjenek.
A további hadifelszerelésük nem érdemes említésre. Amely
fegyverek kezelésében a legügyesebbek, első helyen az íj
és nyíl, második helyen a görbe szablya áll.”
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összecsapáskor mintha nem is nyilaznának, ha
nem úgy látszik, hogy nyílzápor esik. Karddal és
lándzsával nem bánnak olyan jól a harcban”. A
közelharc fegyverei tehát kevésbé voltak fonto
sak, mint az íj, bár használták őket. Kopjájuk,
horgas hosszú lándzsájuk volt, rövid pengével.
Ezzel úgy elkapták az ellenséget, hogy a megtá
madott nem tudott elmenekülni, még a dupla pán
célréteget is átlyukasztották vele. Forgatták a
buzogányt is, és minden harcosnak kötelező volt a
szekerce. A katonák ezen kívül pányvával is fel
voltak szerelve, melyet mesterien alkalmaztak. A
kínai források említik a pajzsaikat is: „vannak
pajzsaik, kosárszerűek, bőrből vagy fűzfából fon
va; harminc hüvelyk szélesek (kb. 7590 cm.) és
másfélszer olyan hosszúak. Vannak aztán kerek
pajzsaik; ezeket csak az előőrs emberei viselik, ha
lóról leszállva lőnek, főleg az ellenség szétoszla
tásakor. Vannak kerek pajzsaik vasból is, amelyek
a sisakot helyettesítik. Ennek az a nagy előnye,
hogy amikor az ember behatol az ellenség sorai
közé, könnyen forgathatók. Vannak fából össze
csukható pajzsaik is, amelyek arra szolgálnak,
hogy erődített városok megtámadásánál az ellen
séges lövedékek ellen védjenek. Érdekes a kard és
a szablya szerepe. A közrendűek csak igen ritkán
harcoltak vele, kardot általában az uralkodó test
őrségének tagjai viseltek. Ennek megfelelően
Dzsingisz kán és Ögödej udvarában is szolgáltak
az ilüdzsik, a kardhordozók." Forma szerint meg



IV. Béla menekül  a tatár sereg Kádán vezetésével
Dalmáciáig üldözte a királyt

IV. Béla magyar király (12061270)
den hadjáratuk alkalmával jó néhány mechanikus
ostromgépet, hajítógépet is vittek magukkal; eze
ket általában sikerrel alkalmazták. Kőhajítóiknak
védőteteje is volt, azok részére, akik a köteleket
húzták. Fenghszang kínai város ostrománál, a fal
egyik pontját akarták lerombolni, ezért csak ide
egyszerre négyszáz kőhajító volt felállítva. Tudni
kell, hogy ezek az eszközök, nem voltak az Euró
pában alkalmazott gépekkel azonos méretűek.

A csapatok fegyelme valóban vasfegyelem volt.
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A magyar hadsereg
A korszak nyugateurópai hadseregeiben csata
döntőnek számító fegyvernem a nehézlovasság
volt. Távolsági fegyvert általában nem használtak,
ezért magyar sajátosságnak tűnik az az adatok bi
zonyította tény, hogy a magyar nehézlovas alkal
mazta az íjat. (1252ben például IV. Béla Radul és
Damján nevű pohárnokait a ló és a lovagi felsze
relés mellett íj és nyíl birtokában vette fel a sere
gébe.) Az íj típusa valószínűleg nem különbözött
a honfoglalás korában ismert reflexíjtól, az új tí
pusú kun és tatár íj még nem honosodhatott meg.
Megnőtt a lándzsa jelentősége. Lovas pecsétek
sora bizonyítja, hogy a lovag baljában a ló kantár
szárát tartotta, jobbjában a hóna alá szorított lán
dzsával rohamozott. A pontos formai elkülönítés
még várat magára, az azonban biztos, hogy ked
velt volt a fűzfalevél, babérlevél és a háromszög
alakú hegy, a páncél átütésére alkalmas acélozott
csúccsal, bordaszerűen megvastagított gerinccel,
és a vaskos nyelet befogadó, törkésszerűen kiszé
lesedő köpűvel. A lándzsákat címeres zászlócskák
díszítették. Valószínűleg használták a hajítódárdát
is, bár tárgyi bizonyítékunk nem maradt fenn.
IV. Béla – nyugateurópai – mintára erőteljesen
növelni igyekezett nehézlovassága létszámát, tö
rekedett a korszerű lovagi haditechnika alkalma
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zására. Bár a városokat is kötelezte páncélos lo
vasok kiállítására, a drága fegyverzet miatt cse
kély maradt a nehézfegyverzetűek aránya (egy
páncéling ára 1220ban 10 márka volt – 40 ökör
ára –, egy jó ló 45 márkát is megért!). a kunok
befogadásával IV. Béla a mármár feledésbe me
rülő könnyűlovas harcmodort próbálta feléleszte
ni.

A testtest elleni lovagi harc fő fegyvere, a két
élű kard a védőfegyverzet fejlődését követve e
korban lényegesen megváltozott. Súlya megnőtt:
hatékonyságának megnövelése érdekében néha el
érte a másfél kilogrammot. Növekedett a penge
hosszúsága és szélessége, valamint a markolat
gomb tömege is. A súlypont közelebb került a
markolathoz, ami javította a vágás lehetőségét. A
markolatvasat megnyújtották, hogy a páncélkesz
tyűs kéz is könnyedén használhassa. A markolat
gomb kialakítása szerint számos típust
különíthetünk el, melyek még a következő szá
zadban is divatosak voltak. A kegyelemdöféshez
tőrt is használtak (misericordia); hazai elterjedését
a 12. századtól számíthatjuk, tárgyi emléke azon
ban sajnos nincs.

A védőfegyverzet szerves tartozéka volt, a kis
méretű, háromszögletű pajzs. A lovag általában a
nyakában lógó szíjon hordta, és balkezével, a kan
társzárral együtt irányította. Legtöbbször címeráb
rázolást is festettek rá.

A kor kedvelt sisaktípusa, a fazék vagy csöbör
sisak a 12. században alakult ki, és a 13. századra
már címerszerű díszítéssel is ellátták. Az orr előtt
egy merevítő pálca futott. A század második felé
re a sisak tömege megnövekedett (csöbörsisak
esetében elérhette a 20 kgot!), teteje kúpossá vált
és mérete miatt a vállakra támaszkodott; alatta
sodronycsuklyát, vagy alacsony, kúpos vagy ha
rang alakú kis sisakot (bacinet) viseltek.

A testet sodronyos vagy lemezes páncéllal véd
ték. A század elején jelent meg a laposra kalapált
huzalból készített gyűrűkből szőtt, hosszú ujjú,
csuklyás páncéling. Középen felhasították, hogy a
lovaglást ne akadályozza. A csípők védelmére
sodronyos harisnyát vagy nadrágot alkalmaztak.
Elterjedt a kesztyű is. A pikkelypáncél lemezeit
tetőcserépszerűen szíjazták össze, és bőr, vagy
textilalapra szegecselték.

A nagytömegű lovakra sajátos magas kápájú
nyergekben ültek, előrefeszített lábakkal. A ken
gyelszíjakat az első kápáról indították. A magas

első kápa a hasdöfés ellen biztosított védelmet,
míg a hátsó a lándzsakezelést segítette. A nyerge
ket 23 hevederrel rögzítették a ló hátára. A heve
dereken kívül egyszerű szügyellőt és farmatringot
használtak. Általában a nagykarikás csikózablát
alkalmazták, de kezdett elterjedni a nyelvszorítós
feszítőzabla is. A könnyűlovasság a besenyők,
székelyek, majd a 13. században betelepült kunok
és jászok közül került ki. Fegyverzetük nagyjából
változatlan volt a honfoglalás óta, bár a kunok le
telepedésével, új elemekkel gazdagodott.

Külön kell szólnom a tatárjárás alatt először al
kalmazott számszeríjakról. E félelmetes hatású
fegyverrel védte meg a spanyol származású Si
mon ispán a tatároktól Esztergom várát. A fegyver
törzsét fából faragták, és a felső részére kötözték
a több irdalt felületű szarulemez összeragasztásá
val készült ívet, amelyet pergamen vagy nyírfaké
reg borított. A két véghurokkal ellátott ideget
zsinórokkal sűrűn körbebandázsolt zsinórkötegből
készítették, és az ív végén kialakított vájatba
akasztották. A törzs felső része a nyílvessző jobb
felfekvése érdekében vájatolt volt. A felajzást fel
húzókészülékkel végezték. A megfeszített ideget a
törzs közepén lévő dió tartotta meg. Ha az alul lé
vő elhúzó kart a törzs felé billentették, a dió elfor
dult és a lövés megtörtént. Bár a számszeríj
lőgyorsasága a kézi íjénál kisebb volt, hatótávol
sága, átütőereje kiegyenlítette ezt a
hiányosságát. ■

Felhasznált irodalom:
MengTa PeiLu und HeiTa Shi Lüeh: Chineisische

Gesandtenberichte über die frühen Mongolen 1221
und 1237. Nach Vorarbeiten von Erich

Haenisch und Yao Ts’ungwu by Peter Olbricht,
Elisabeth Pinks, Erich Haenisch, Yao Ts’ungwu
Wiesbaden, 1980, Otto Harasowitz, 174192 o.
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Napjainkban a katonai hagyományőrző
rendezvények, bemutatók elképzelhetet
lenek a pirotechnika alkalmazása nélkül.

Ez teszi lehetővé, hogy régi korok hadseregeinek
fegyverzetét, harcmodorát a lehető leg élet hűbben
bemutassa az érdeklődő közönségnek. Így tudjuk
szemléltetni, hogy töltötte fegyverét a katona harci
körülmények között vezényszóra az ellenséggel
farkasszemet nézve. Így tudjuk a csatatér ijesztő
hangulatát szemléltetni, imitálni a fegyverek ropo
gását ágyuk dörejét. Így tudjuk bemutatni a löve
dékek becsapódását, a találatok szörnyű
pusztítását. Mindezt természetesen nagy odafigye
léssel, szakemberek bevonásával, minden erre vo
natkozó biztonsági előírás szigorú betartásával a
balesetek elkerülése érdekében. Lássuk milyen
eszközök állnak a rendelkezésünkre. Az ágyuk
hangját, fényét a Durranó fantázianévre hallgató
sorozat biztosítja 1,3,6 fontos ágyukhoz. Muské
ták, karabélyok, pisztolyok eredeti hangját a pus
katölteteknek köszönhetjük. Szintén többféle típus
használható fegyverektől függően. A találatok, be
csapódások hitelességét a csatatér hangulatának el
képzelését különböző füsteffektek, fütyülőcsövek,
villanó patronok erősítik. Ezen eszközök a színpa
di T1. és a P1. pirotechnikai osztályba tartoznak.
Ezek használata szigorú szabályokhoz van kötve.
A kormány 173/2011 (VIII.24.) kormányrendelete
a polgári célú pirotechnikai tevékenységről.
109§4.) pontja alapján nagykorú személy részére
nem kell engedély a T1,P1, pirotechnikai osztályba
tartozó termékek egyszeri felhasználásához szük
séges mennyiségben történő megvásárláshoz, bir
tokláshoz , és a használati, és kezelési útmutatóban
előírt módon történő tároláshoz, és felhasználás

hoz. 5.) pontja a T2 és a P2 pirotechnikai osztályba
tartozó termékek csak szaktudással rendelkező
személy által kezelhető és használható fel. Mivel
minden katonai hagyományőrző nem lehet szak
avatott pirotechnikus ezért megteszünk mindent
annak érdekében , hogy az eszközöket használó
bajtársak felkészültsége megfeleljen a rendezvé
nyek biztonságos lebonyolítására. Ezt rengeteg
gyakorlással lehet elérni. Szerencsére egyre több
találkozót tudunk összehangolni egyre növekvő
létszámmal a kornak megfelelő fegyverek bizton
ságos használatának gyakorlására. Hagyományőr
ző egyesületek, bandériumok egyre nagyobb
gondot fordítanak arra, hogy a pirotechnikát alkal
mazó bajtársai lövész klubtagok legyenek és ren
delkezzenek elöltöltős fegyvervizsgával. Ezt azért
tartom fontosnak, mert a lövészek jobban megis
merik fegyverüket a lőtéri alkalmazás közben job
ban rögzül ezek biztonságos használata. Így szinte
teljes mértékben kizárható az ebből adódó balese
tek bekövetkezése. Szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt rendezvényeinkre, bemutató
inkra. Jó szórakozást. ■



45

Kedves Bátyám!
Egy éve már annak, hogy útjaink elváltak, és a
sors istennői, csökönyös természetem vagy a
kettő együtt néhány ezer mérföldre vezérelt ben
nünket egymástól.

Míg te béke és biztonság közepette élsz, addig
én egy maroknyi kipróbált trapper társaságában
ősi ellenségeink, a Feketelábúak földjén tengetem
napjaim – ők, ha tehetnék, szívesen szabadítaná
nak meg a skalpomtól. Mivel ez bármikor bekö
vetkezhet, a te helyzeted az enyémmel összevetve
sokkal irigylésre méltóbb. Anélkül térhetsz nyu
govóra, hogy félned kellene éjszakai riadóktól, és
napközben sem kell attól tartanod, hogy utad so
rán valaki az életedre tör. Én azonban úgy dőlök
el a zöld gyepen, ahol a baldachin maga az ég,
hogy fegyvereim mellettem vannak, életünk és
felszereléseink védelmében pedig szoros őrséget
állítunk.

Kettőnk helyzete oly sokban különbözik, és
még legalább egy évig ez így is marad. Nagyon
remélem, hogy akkor lehetőségem lesz kiszállni
bár ez a cél nem veszélytelen és nélkülözést is
hozhat.

        
Hatvan férfit számláló csapatunk a Missouri ha

tárvonalát elhagyva a Kansasba torkolló Blue fo
lyó felé vette útját, majd onnét a Platte folyóhoz.
Mivel minden olyan intézkedést megtettünk, amit
múltbeli tapasztalataink miatt szükséges volt, az
utunk a szokásosnál sikeresebb volt. A magunkkal
hajtott két fiatal ökör és tizenöt juh mellett megfe
lelő szalonna, korpa, liszt és egyéb élelmiszer
készlettel rendelkezünk, ami fedezte
szükségleteinket míg Buffalóba – a bölények vá
rosába – értünk.

Korábbi leveleimben már írtam neked, hogy ez
a nagyszerű (a vadászoknak és az indiánoknak)
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végrendelet végrehajtójának. Amennyire én tu
dom (és jónéhány példát említhetnék) az ilyen faj
ta rendelkezéseket a messzemenőkig betartják a
vadászok, de kérdezem én, haldokló polgártársaid
végakaratát, melyet jogszabályok védelmeznek,
vajon teljesítike úgy, mint a hegyekben elesette
két társaik...?

Amikor elértük a riasztást leadó csapatot, éppen
azon tanakodtak, hogyan támadjuk meg a mintegy
egy mérföldre lévő fűzfás ingoványban magukat
elbarikádozott ellenséget. Mint már annyiszor: az
a néhány mondatnyi információ, amit barátaink
adtak, nagy jelentőségű volt. A kérdésekre senki
nem vár választ, és akinek nem elég gyors a felfo
gása az bizony információk nélkül kell, hogy
harcba szálljon.

Megtudtunk, hogy a táborhelyünket egy nappal
korábban elhagyó kis csapat váratlanul találkozott
a Feketelábú harcosok csapatával: ezért megálltak
és egyezkedni kezdtek. Barátaink két félvér indi
ánt küldtek találkozni az elébük lovagló Feketelá
bú törzsfőnökkel. Néhány jelből (a nyelvük
ismeretlen volt egymás számára) hamarosan arra
a következtetésre jutottak, hogy kibékíthetetlen
ellentét húzódik közöttük. Ez egyébként a Fekete
lábúak sérelmével kezdődött, még Lewis és Clark
első expedíciója során a körzetben – és fennma
radt napjainkig is, mit sem enyhülve.

Ez a beszélgetés a fehérek és az indiánok előtt
zajlott. Egy jelzésre az indiánok rögtön visszatér
tek a mocsárba ahol rönkökből erődöt emeltek,
felakasztották a wigwamokhoz használt állatbőrö
ket, hogy minél jobban elrejthessék állásaikat.
Körülbelül 250re becsültük létszámukat.

leghasznosabb állat fokozatosan visszahúzódott a
lakott területekről, ezért a Fekete hegyektől kelet
re egyáltalán nem lehet látni. Azok, akiknek nincs
elegendő ellátmányuk a határvonaltól Buffalóig
tartó sivár úton, veszélynek és nélkülözésnek te
szik ki magukat.

Június 11.én pillantottuk meg a Feketehegysé
get, és ettől kezdve havat, havat és újra csak havat
láttunk. Ti csak a leghidegebb télben hordotok
olyan meleg ruhát, mint amilyenre itt mindennap
szükségünk van. Az elmúlt három hét folyamán
minden éjszaka fagyott és gyakran hóbuckák mel
lett vertünk tábort, mégis, ahogy a hideg, úgy a
panasz is idegen tőlünk.

        
Július 19. Tegnapi útleírásomat egy riadó zavar

ta meg, miszerint a Feketelábúak vannak a közel
ben. Rögvest eldobtam a tollamat és sietve
készülődtem a vadakkal való küzdelemre, bará
tommal S.sel már indultam is a jelzett irányba.

Az indiánok elleni harcban nincs vezető, sőt,
semmiféle szervezett rend nincs abban, ahogy az
összecsapás helyére igyekszünk. Ha szabad ezt a
kifejezést használnom, mindenki megy a maga fe
je után, így aztán csapatunk tagjai, azt a néhány
embert kivéve – akik a tábor őrzésével voltak
megbízva – rohanva indultak a vízmosáshoz.

Mr. S. és jómagam anélkül, hogy bármit tud
tunk volna az elkövetkező küzdelemről, meg vol
tunk győződve, hogy kockázatos ütközet elé
nézünk, amelyben akármelyikünk eleshet. Rövi

den végrendelkeztünk egy
más előtt, mindegyikünk a

másikat jelölve meg a
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Mi magunk 4050en voltunk fehérek, néhány
félvér, valamint baráti indiánok két kisebb csapata
az Átszúrt Orrúak és a Simafejűek törzséből. Mr.
S. (akinek bátorsága felér az oroszlánéval) néhány
szóban elmondta a fehéreknek, hogy az ellenség a
közelben van, s ha most a kezdetekkor nem muta
tunk bátor fellépést, akkor a kilátásaink nagyon
rosszak lesznek a hegyekben. Azzal fejezte be rö
vid ám bátor beszédét, hogy „most, bajtársaim, itt
vannak a Feketelábúak, akik oly sok társunkat öl
ték már meg, és akik valószínűleg napok óta körü
löttünk portyáznak, várva a kedvező pillanatra,
amikor támadásuk felkészületlenül ér bennünket.
Ők most kihívták küzdelemre a sápadtarcúakat.
Néhányan közülünk odaveszhetnek, de mi a jó
ügyért halunk meg, mert biztonságban lehete az
élete és a vagyona annak, aki visszautasítja a ki
hívást?”

Régi barátainknak, a Simafejűeknek elmond
tam, hogy támogatásukra számítva megtámadjuk
ellenségeiket.

A felhangzó csatakiáltásra Mr. S. és jómagam
húsz másikkal együtt teljes erőnkből a fűzfás felé
iramodtunk. A dob, síp és trombitaszó semmi sem
ahhoz, mint amikor felhangzik a csatakiáltás. Az
ordítás, és az ütközet élménye – legtöbbször – el
űzi az aggodalmat afelől, hogy mi is következhet.
Jobban felkészít bennünket a küzdelemre, mint a
hadsereg katonáit az indulók parádés pompája. A
bozótosban meggyorsítottuk lovainkat a fűzfás fe
lé, egészen közel ahhoz a helyhez, ahol a Fekete

lábúak elbarikádozták magukat. Kis csapatunk
ketté vált, az egyik részleg Mr.M. irányítása alatt
maradt, míg S. a patak mentén közelített. Mr. S.
és a testvére A. négy másik amerikaival és velem
együtt közelített. Arra mentünk, ahol tudtuk, hogy
az indiánok számítanak ránk. Hamarosan néhány
lépésre voltunk kezdetleges ám félelmetes mell
védjüktől és ott a legbátrabb is visszafojtotta a lé
legzetét. Az indián harcnak megfelelően
közelítettünk, négykézláb, és míg ebben a testtar
tásban Mr. S. és én egy kicsit előbbre jutottunk, a
mellvéd mögül leadott lövés halálosan megsebesí
tette St.Clair nevű bátor emebrünket, aki mind
össze két lábnyira volt tőlem. Szegény bajtársam!
Testvére is a csapatunkban volt, akihez nagyon
szorosan kötődött, és érezve, hogy gyorsan közelít
halála, könyörgött hozzánk: ”Lelőttek, ó Istenem,
vigyetek a testvéremhez.” Ezek voltak az utolsó
szavai. Sürgős utasítást adtunk, hogy engedelmes
kedjenek szavainak. Néhány lépéssel távolabb
egy másik társunk, Phelps nevű, a combján sérült
meg. Az egyik harcosnak támogatnia kellett őt, és
így maradtunk az erődtől mintegy 1015 lépésre
csak négy használható férfi társaságában, szem
ben a több százzal!

Meglehet őrültségnek fogod tartani a támadás
folytatását ilyen körülmények között, de emlékez
ned kell arra, amikor a bozótosba tartottunk azt
vártuk, hogy példánk nyomán többen követnek
majd bennünket közülünk is és a baráti indiánok
közül is. Mégis lehet, hogy kísérletünk rászolgált
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a meggondolatlan elnevezésre, de a visszavonulás
nagyobb veszélyt jelentett volna, mint az, ha tart
juk magunkat. Óvatosan kúszva jobban elkerültük
a körülöttünk záporozó golyókat, mintha a hátun
kat kínáltuk volna fel az indiánoknak célponttul.

Folyamatosan tüzeltünk, de soha nem emelked
tünk térdmagasságnál feljebb célozás közben, és
soha nem tévesztett célt a lövésünk. Míg így lekö
tött egy akció, bal sarkammal érintve a jobb térde
met körültekintően célba vettem egy csirkefogót,
aki a wigwamot borító bőrök közül leskelődött.
Ekkor egy golyó fütyült el közel a lábamhoz, elő
ször azt hittem, valóban eltalált. Hamarosan rájöt
tem, hogy tévedtem, és azóta is hálás vagyok,
hogy lábaim nem nagyobbak.

Ugyanekkor egy másik bátor bajtársunk kapott
fejlövést, aki egyet ugrott onnan ahol állt, neki
dőlt Mr. S.nek és nekem majd elvágódott. Szin
tén ugyanez a golyó  vagy egy ugyanekkor kilőtt
másik  Mr. S. bal karját találta el és eltörvén a
csontot a válla alatt távozott. Ő szólt ugyan hogy
megsérült, de folytatta a harcot egy rövid ideig,
azonban a vérveszteség és a rátörő szomjúság mi
att végül segítségül kényszerült hívni engem.

Ez időre az Átszúrt Orrúak és a Simafejűek fel
zárkóztak, a harc pedig egyre félelmetesebb és
könyörtelenebb lett. Én Mr. S.t támogattam a pa
takhoz, ahol megvizsgáltam a sérülését, és ellát
tam, már amennyire az elérhető eszközök ezt
lehetővé tették. Hordágyat készítettünk amin
visszavittük a táborba, és örömömre szolgál el
mondani, hogy úgy tűnik, felépül.

Visszatérve a harcmezőre a mieink és a baráti
indiánok folytatták a harcot egészen sötétedésig,
de nem tudtak behatolni az erődítménybe. A Feke
telábúak konok bátorsággal védték állásaikat
(amit egyébként igencsak jól választottak meg).
Éjszaka a mieink visszavonultak, de annyi őrhe
lyet állítottak a csatamező körül, hogy az ellen
ség ne tudjon észrevétlenül megszökni. Minden
óvatosság ellenére a Feketelábúak visszavonultak,
mégpedig olyan csendben, hogy azt csak ma reg
gel észleltük. Most jöttem csak vissza a harcme
zőről. A látvány nagyon lesújtó volt, két további
bátor társunkat megölték, ketten alighanem halá
los, míg négyen súlyos sérülést szereztek. A baráti
indiánok közül öt bátor harcos testét láttam, akik
már a temetésre készen felöltöztetve, kifestve fe
küdtek egy közös sírban.

„Könnyedén forgatták pengéiket és messzire
küldték nyilaikat.”

Mint megtudtam, további két vagy három másik
halt meg reggel óta.

Az ellenség veszteségeit én képtelen vagyok
felmérni. Mint tudod, hogy szokásaik szerint el
hordják a hullákat a csatatérről. Az elhullott lovak
számából és a többi nyomból arra következtettünk
hogy, hogy mi ugyanannyi harcosukat tettünk ár
talmatlanná és sebesítettünk meg, mint amennyit
ők közülünk.

A vademberekkel való összecsapás részletei
még frissek az emlékezetemben, ahogy most pa
pírra vetem őket. Attól tartok, hogy csak növeltem
az ellenszenvedet az iránt az életforma iránt, amit
kényszerűségből és döntéseim következtében fel
kellett vettem. Az igazat megvallva torkig vagyok
vele. Az elkövetkező néhány napban remélem,
hogy vissza tudok indulni St. Louisba, ahonnan
további részletekkel szolgálhatok a hegyekben la
kozó veszélyekről.

A te szerető stb, stb… ■

A levelek eredetileg 1836. november 1.e és
december 6.a között jelentek meg a
National Atlasban és a Tuesday Morning
Mailben, Philadelphiában. 1955ben
„Robert Campbell levelei a Sziklás
Hegységből” címmel kerültek újra kiadásra.


