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COWBOYOK!Ahazai western lövész társadalom
olyat tette, ami több szempontból
is kell, hogy vívja a hazai lövészélet

elismerését. Nem csak egy kitűnő bajnokságot
szerveztek meg, hanem előremozdították a ha
zai sportlövészet elismertségét is.

A Days of Truth igazi Európa bajnokság. A
verseny egy vándor esemény, melyet a lövészek
maguk szervezik, nem áll mögötte hivatalos euró
pai szövetség, „csak” a szervező ország lövésszö
vetsége, valamint az SASS (Single Action
Shooting Society) elvi támogatása.

A hazai western lövész társadalom maroknyi lö
vésze nagyot vállalt. Nem egyszerűen azt tűzte ki
maga elé, hogy megszervezi a versenyt, hanem a
azt is, hogy ez legyen a valaha volt legszínvonala
sabb szervezés. Nem kis vállalás már az első sem
egy olyan országban, ahol talán csak 2030 aktív
western lövész van, a második pedig szinte scifi
elsőre hallva.

A western szakág azonban megugrotta magasra
helyezett lécet. Olyan bajnokságot szervezett,
mely minden tekintetben emlékezetes marad. A
versenyre 16 országból érkeztek a lövészek, a tel

jes nevező szám 187 volt. A lövészek
nem csak a hagyományosnak mondható

12 pályás alapversenyt lőhették végig, ha
nem számos új elemmel is bővítették a szer

vezők a megszokott programot. Nézzük sorra,
hogy milyen számokban állhattak lővonalba a

lövészek:

12 pályás alapverseny
A versenyszámot minden lövész végiglőtte, hi

szen ez volt a verseny igazi magja. A lövészek vá
laszthatnak, hogy milyen kategóriában állnak
rajthoz. A több mint tíz alkategória számos lehető
séget kínált. Külön értékelték korosztály szerint, a
versenyző neme szerint, lőszer töltetet szerint (fe
ketelőpor vagy füstnélküli), a revolver fegyver
megfogása szerint (hagyományos kétkezes tartás,
mindkét kézben egyegy revolver szimultán hasz
nálata, egy kezes revolverfogás). Persze a verseny
meglőhető volt elöltöltő revolverekkel is, ők is
külön kategóriában versenyeztek. A legjobb lö
vész azonban osztályoktól függetlenül is külön el
ismerést kapott.
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Név alapján a legviccesebb a BCowboy kate
gória, mely a félreérthető előtag ellenére sem a
Túl a barátságon c.  egyébként kitűnő  film té
máját boncolgatja. A „B” jelzet mindössze azt ha
tározza meg, hogy a lövész öltözetének amolyan
„hollywoodiasnak” kell lennie. A kinézetben itt a
cél nem az egyszerű marhapásztor imidzse, ha
nem a kilencszázhuszasnegyvenes évek B kate
góriás westernjeinek a világa.

Wild Bunch
A Wild Bunch még újdonság nálunk, sokan

egyelőre nem lövik. Az 192030as évek idejét
idézi a versenyszám, a vadnyugat végét. A lövé
szethez egy db 45ACP 1911 Colt, egy db 1897 M
Winchester előágyszános sörétespuska és egy da
rab revolverkaliberű alsókulcsos, vagy előágyszá
nos puska kell. A versenyszám értékelése hasonló
a klasszikus cowboy actionhöz. A lövészek két
nap alatt egy hatpályás matchet lőhettek meg.

Blackpowder Night Shoot
A feketelőporos éjszakai lövészet hagyományos

3 stagees westernlövészet volt, melyen csak
olyan lőszereket használhattak a nevezők, mely
feketelőporral volt töltve. Az éjszakában csak
gyönge fénysugár világította meg a célokat, így a
fegyverek vörös torkolattüze egészen különleges
hangulatot varázsolt.

Precíziós lövészversenyek
Újdonságként debütált ebben a kategóriában is

néhány új versenyszám. A Kapszli.hu és az Uberti
cég által támogatott kategóriában immáron nem
csak egylövetű puskákkal mérhették össze tudásu
kat a lövészek, hanem alsókulcsos fegyverekkel
is. A pontlövész számokban összesen 100 nevezés
volt, így valóban népes nevezési listák születtek
csodálatos eredményekkel. Hat számban mérhet
ték össze tudásukat a lövészek a hazánkban ren
dezett western EB:
 100 m egylövetű szerelt lőszeres puska optikai
irányzék BP lőszer

 100 m egylövetű szerelt lőszeres puska optikai
irányzék nitro lőszer

 100 m egylövetű szerelt lőszeres puska nyílt
irányzék BP lőszer

DAYS OF TRUTH TRÓFEÁK
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 100 m egylövetű szerelt lőszeres puska nyílt
irányzék nitro lőszer

 alsókulcsos, pisztolykaliberű puksa álló 50 m
nitro lőszer

 alsókulcsos, pisztolykaliberű puksa álló 50 m
BP lőszer
A magyar lövészek egy arany és két ezüst érmet

szereztek a precíziós viadalon.

Cowboy Trap
A nevezők szinte hagyományosnak mondható

koronglövészeten vehettek részt, ami nem kis fel
adat, hiszen a rövid csövű coach gun sörétesekkel
szinte azonnal meg kell lőni a korongot, még mi
előtt túl távol lenne a sikeres találathoz.

Top Gun párbajok
Párbaj nélkül nincs western lövész verseny.

Ezeknél a versenyszámoknál egyenes kieséses
alapon, sorsolással előállított tabella alapján küz
denek meg egymással a lövészek A használt fegy
ver lehet csak egy vagy két revolver, de akár
három fegyverre is íródhatnak a darabok. Az a lö
vész győz, aki előbb küzdi le az összes célt.

Jelmezverseny
Szintén kihagyhatatlan program az általában ze

nés mulatság keretében megrendezett jelmezver
seny. A western lövészet, és a western életérzés
fontos része az öltözködés. A szubkultúrához szá
mos olyan lövész is tartozik, aki a gúnyát hét köz
ben sem veti le, hanem a civilé életben is próbálja
megőrizni cowboy stílusát. Az esti bálokon azért
előkerülnek a kevésbé praktikus, színpompás ru
hadarabok is. Déli ezredesek keringőznek, vagy
polkáznak északi polgárhölgyekkel, vagy éppen
piszkos aranyásók próbálják megvásárolni – per
sze csak játékból – ledér hölgyek szolgáltatásait a
madámtól.

Maradandó értékek teremtődnek
A gyáli lőtér kiesése után nehéz volt elképzelni,

hogy a western lövészet újra otthont kaphat Ma
gyarországon. A szakág először Budaörsön pró
bálta pótolni az űrt, de a végleges megoldásként
csak a galgamácsai lőtér jöhetett számításba. Gal
gamácsa gyönyörű adottsággal bír, de kéthárom
száz látogató ellátására talán nem igazán
alkalmas, ezért esett a választás a dabasi lőtérre,
ahol jelentős földmozgatási munkálatok után jöt
tek létre a 12 stagenek (pályának) otthont adó kb.
712 méteres domboldalba vájt boxok. A munká
latoknak köszönhetően ezzel már két bázisa is le
het a hazai cowboyoknak.

Szintén fontos, hogy a média legrangosabb sze
replői között futótűzként terjedt a lövészlátvá
nyosság híre. Minden jelentős országos TV adó
beszámolt az eseménnyel, és természetesen forga
tott is. Erre nem volt képes talán egyetlen magyar
sportlövő szakág sem. Még az olimpiai hírek for
gatagában is át tudott ütni az esemény a híreken, s
főműsoridőbe repítette a történelmi lövészetet, és
ezen keresztül a magyar sportlövészetet.

A maroknyi western lövész példás összefogását
dicséri az esemény. A Kapszli.hu nevében köszö
netünket, és tiszteletünket fejezzük ki a szerve
zőknek. Szép munka volt, megtiszteltetés, hogy
támogathattuk a rendezvényt. ■

http://www.dot2012hun.com/index.php?p=tartalom&w=3&k=9&sz=0&id=45
http://www.dot2012hun.com/index.php?p=focim&w=1
http://www.dot2012hun.com/
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2012ben immáron másodszor tért vissza a
Magyar ElöltöltőFegyveres Válogatott a
pfozheimi lőtérre, hiszen 2005ben már jár

tunk a fantasztikus adottságokkal bíró komple
xumban, az akkori EB keretében. Akkor 4 fő
képviselte hazánkat, míg idén már 10 lövész.

Pforzheim fogalom a lövészek körében. A gyö
nyörű lőtér nem csak a lövészek mindennemű igé
nyét elégíti ki két korongpályával, léglőtérrel,
30db 25 mes, 10db 100 mes és 30db 50 mes lő
pályával, hanem olyan színvonalat is beállít, mely
elérése kevés európai lőtér számára lehetséges. A
Meyton cég jóvoltából ugyanis minden lőpályán
elektromos, digitális találatértékelő rendszer mű
ködik, ami lehetővé teszi az eredmények alakulá
sának „realtime” követését. Hisz nincs is annál
nagyobb izgalom, mikor saját lövészünk eredmé
nye lövésrőllövésre hatalmas kivetítőkön látszik.

A 2009es EB érem, majd a 2010es VB egyéni
érem és csapat érmek után a magyarok biztos
éremreménnyel utaztak ki a megmérettetésre. A
hazai versenyeken elért eredményeink legfonto
sabb számainkban nem, vagy csak alig maradtak
el a világ élvonalától, így joggal számítottunk ar
ra, hogy az „aranyvárosból” is elhozunk némi szí

nes ércet. Ez sajnos nem sikerült. Ott álltunk a kü
szöbön, milliméterekre a dobogótól négy esetben,
mégsem sikerült az éremig jutni. Persze mielőtt
végletesen elkeserednénk, ne feledjük, hogy 3 lö
vészünk egyéni eredményei alapján is első tízes
helyezést szerzett, ami bizonyíték arra, hogy jó
helyen járunk. Ennek tükrében különösen fájó
volt lecsúszni az éremről csapatszámainkban, hisz
a Vetterli és Pennsylvania csapatokban jóval több
volt. Mindkét csapatszámban rekord induló volt, s
a negyedik csapat helyezés ebből a szempontból
tiszteletet érdemelne, de a lövész ember sajnos
maximalista.

Persze az érem hiánya elszomorít, de más téren
pedig büszkeséggel is eltölt szereplésünk. Ez év
ben három újonc lövész mutatkozott be a váloga
tottban. Céljuk természetesen nem az érem
szerzés volt, hanem a tapasztalat gyűjtés, hogy a
következő évi eisenstadti EBn már a megfelelő
háttérrel állhassanak lőállásba. A Zalaegerszegi
PLE két versenyzője  Nagy György és Simon
László , s a HMBKLE versenyzője – Tóth Mi
hály – tisztességgel, becsülettel küzdve képviselte
hazánkat.A csapat nem végzett rossz helyen ter
mészetesen így sem, de már most látszik néhány



Akikért szorítottunk: a magyar csapat

A magyar csapat tagjai voltak:
Balassi János, Muskétás SE
Csiszár Csaba, Western LE
Mészáros Gyula, Muskétás SE
Nagy György, Zalaegerszegi PLE
Nagy Imre, Ballószögi SLE
Németh Balázs, Muskétás SE
Nyitrai József, Western LE
Simon László, Zalaegerszegi PLE
Tar Mihály, Muskétás SE
Tóth MIhály, HMBKLE
Elért legjobb eredményeink:
 Mészáros Gyula 97 körrel 4. lett Pennsylva
niaban (54 induló, ugyan annyi körrel,
rosszabb szórással, mint az ezüstérmes)
 Tar Mihály 96 körrel 5. lett Vetterli Original
ban (43 induló, két körrel a dobogó alatt)
 Tar Mihály 94 körrel 8. lett Lamarmora origi
nalban (47 induló, egy körrel a dobogó alatt)
 Németh Balázs 9. lett 97 körrel Vetterli rep
likában (82 induló, 2 körrel a dobogó alatt)
 A magyar Vetterli (Pforzheim) csapat 286
körrel 4. lett (17 induló, egy körrel maradtunk
le a dobogóról)
 A magyar Pennsylvania csapat szintén 4.
lett (10 induló, 2 körrel maradtunk le a dobo
góról)
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olyan pont, ahol átgondoltabban működhetünk
majd a jövőben. Az első és legfontosabb, hogy a
versenydátumok, versenyidőpontok meghatározá
sánál nem vettük megfelelően figyelembe a VBre
való felkészülés szükségleteit. A következő évtől
indokolt lesz úgy összeállítani a versenylistát,
hogy a válogatott tagjai fokozatosan emelkedő te
herrel, egyre komolyabb feszültséggel nézhesse
nek szembe a felkészülés során. Ennek
megfelelően javaslatot fogok tenni a MEFLSZ el
nökségének, hogy az országos bajnokságot jövőre
osszuk két részre. A nemzetközi számok OBját
július elején, a nemzeti számokét pedig a szoká
sos időben szeptemberben tartsuk. Így az EB előtt
megfelelő minőségű versenyen lehet majd kivá
lasztani a csapattagokat, s végre a nemzeti szá
mok is kicsit nagyobb figyelmet kaphatnak majd.

Szintén fontosnak tartom, hogy a válogatottban
résztvevő lövészek többet készüljenek együtt. En
nek megfelelően edzőtáborokat fogunk szervezni
következő évben. 2013ban az eisenstadti lőtéren
májusban egy MLAIC Friendship verseny is lesz,
ami nagyszerű lehetőséget kínál arra hogy belő
jük, megismerjük az EB lőtér adottságait. Tervez
zük ezen kívül, hogy az EB előtt 23 héttel még
egy felkészülési verseny erejéig „bekéredzke
dünk” osztrák kollégáinkhoz.
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Szintén hiányérzete volt a csapat tagjainak azzal
kapcsolatosan, hogy a felkészülés során kevesebb
volt a csapattagok közti párbeszéd, eszmecsere,
tapasztalatcsere, mint korábban. Ezt orvosolandó
a fórumainknak nagyobb szerepet számunk a jö
vőben – valamint az edzőtáborozás esti sörözéses
beszélgetéseinek is természetesen. Fontos, hogy a
válogatott készülése nyílt legyen, vagyis minden
lövész csatlakozhasson hozzá, aki ki szeretné ma
gát próbálni nemzetközi környezetben. A jövő évi
EB csodálatos lehetőséget kínál arra, hogy bárki
megtapasztalhassa az EBVB páratlan, utánozha
tatlan hangulatát. Fontos, hogy minden tapasztalat
a lehető legszélesebb lövészkörhöz juthasson el,
hisz sokan vannak még, akiknek ott lenne a helye
a válogatottban, mégis valami eddig visszatartotta
őket.

Szintén fontosnak tartom, hogy a lövészeinknek
jobban kell szakosodni. Ez azt jelenti, hogy az
esélyes versenyszámokra kell az energiákat fel
használni, nem olyanokra, melyeknél az érem
esély fényévekre van. Nem lehet 56
versenyszámot azonos minőséggel lőni. Ez persze
nem jelenti azt, hogy aki jó puskalövész, az ne lő
jön pisztollyal. Természetesen a sportágunk lé

nyege, hogy a lövész élvezze, amit csinál. Ez
mindössze azt jelenti, hogy a felkészülési idő
nagy többségét arra kell fordítani, mely hazánk
nak érmet hozhat.

Szintén fontosnak tartom, hogy felfejlesszük a
nemzetközi szinten versenyző lövészek fegyver
és felszerelés parkját is. Ennek érdekében a
Kapszli Pont támogatni fog speciális kedvezmé
nyekkel minden válogatott aspiránst. Szeretnénk a
saját eszközeinkkel segíteni, hogy legkésőbb
2013. január 1jén már versenyszínvonalú fegyve
rekkel kezdhessék meg lövészeink a felkészülést.

Ha nem is a lőállásban, de azért néhány sikert is
elkönyvelhetünk. Egyrészt a magyar tervezésű lo
gó kapta a legtöbb szavazatot az MLAIC közgyű
lésén, így hivatalosan is a mi logónk lett a
szövetség cégére. Szintén fontos fejlemény, hogy
jóvá hagyta a közgyűlés a nemzetközi szervezet
új alapszabályát, mely rengeteg általunk javasolt
módosítást tartalmaz. Ezek közül az egyik szá
munkra fontos pont, hogy ismét legális lesz a ring
első irányzékok használata kovás puskás számok
ban. A tüskére átállás visszavetette a csapatunk
felkészülését, de most az élet visszaadni látszik az
esélyt nekünk.

A NÉMET PRECIZITÁS ÉS A MAGYAR
BARACKPÁLINKA VISZONYA

Nos az utazás nem kezdődött zökkenőmentesen. Két
nagy dugó és egy defekt miatt késve érkeztünk a lő
térre, így csak nehézkesen tudtuk átvenni a nevezési
anyagainkat, és a megrendelt lőport. A problémák for
rása azonban nem csak a késés volt, hanem az is,
hogy a lőporok vételárának utalásáról nem volt napra
kész információja a német ügyintézőnek, így nem volt
hajlandó kiadni az üzemanyagot, amíg az utalás té
nyét nem bizonyítjuk.
Persze ezt bizonyítani Vasárnap 19:00kor igen nehéz
volt, így nem maradt más, mint a hosszas kérlelés. A
lőporok kiadásáért felelős kolléga végül is hitt nekünk,
hajlandó volt kiadni a cuccot, csakhogy ehhez a csa
patkapitányi belépőkártya kellett, ezt viszont a szerve
zők elfelejtették belerakni a nevezési csomagomba.
Vasárnap este pedig már lehetetlen volt újat szerezni.
A lőporos kolléga fogadkozott, hogy értsük meg, ez az
állásába kerülhet, a kártya nélkül egy mmrel sem tér
het el a német törvényektől, stb..., stb..., stb... Így
boncolgattuk a patt helyzetet, amikor is hosszas hall
gatás után bedobtam az utolsó adut: Van nálunk ba
rackpálinka.... a kolléga szemei opálosak lettek, arcát
kezébe temette, majd elhaló hangon suttogta: Hozzá
tok... És aznap már vidáman méregettük is a töltete
ket a másnapi gyakorlásra.
Hiába. A német szigor egyetlen valódi ellenfele a jó
magyar ötvenfokfeletti kerítésszaggató.

http://www.youtube.com/watch?v=zf1qjUeIK9I&feature=plcp
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Külön szót kell még ejtsek a VB szervezéséről.
A német kollégák mérhetetlenül precízek – kivétel
persze amikor nem. A szervezést szó nem érheti,
talán csak a záró bankett hagyott némi kívánniva
lót maga után, de hát azt hiszem nem lepek meg
senkit sem azzal, ha azt mondom, bort inni nem
éppen Németországba jár az ember... A verseny
zők mentalitásáról azonban kell némi szót ejteni.
Az MLAIC elnökségi tagjaként két nap voltam a
rendezvény főbírója, s mindkét napra esett olyan
eset, amikor egyegy lövészt diszkvalifikálnunk
kellett tisztességtelen előnyszerzés miatt. Vannak
sajnos olyan tipikus esetek, melyeknél nagyon
gyakori a szabályszegés. Az egyik ilyen verseny
szám típus, a hadimuskétás, hadipuskás versenyek
köre. A muskéták esetében, melyek nem rendel
kezhetnek nézőkével, csak célgömbbel, ismét
gyakorta látni olyan fegyvereket, melyek csősza
káll csavarja meg van magasítva, hogy nézőke
ként szolgálhasson.

Problémát jelent a lövészruhák kérdése is. A ke
mény lövésznadrágok használatát sok éve tiltja az
MLAIC, de a kreatív lövészek megtalálták a kerü
lőutat: a sportszergyártók nadrágjai helyett tetőfe
dő nadrágot viselnek, mely természetesen előnyt
biztosít egy sima farmerral, vagy vászonnadrággal
szemben.

Rengeteg „fantáziafegyver” jelenik meg lőállá
sokban. Ezek olyan replikák, melyek nem igazi
másolatok, vagyis a lövész nem tud felmutatni bi
zonyítékot, hogy az adott fegyver rendelkezik ere
detivel. Az MLAIC ezek kiszűrésére elkezdi
felépíteni a fegyverek típusjegyeit összesítő adat
bázist, mely referenciaként szolgálhat a jövőben.
Ez a munka hadifegyverek leírásainak elkészíté
sével kezdődik.

Mindent összefoglalva nem kell szégyenkez
nünk az eredményeken, de tanulni kell a hibákból.
Az eisenstadti EB nagyszerű lehetőség hazánk
nak. Jó lenne ütőképes, 20 fő feletti népes csapat
tal képviselni Magyarországot. A világ nem
húzott el tőlünk, sajnos a VBn mi nem teljesítet
tünk képességeinknek megfelelően – tisztelet per
sze a kivételeknek , tehát nincs más hátra, mint
előre. Az EBre való felkészülési időszak ezzel hi
vatalosan elindult. ■

Gratulálok lövésztársaimnak a szereplésükhöz!

http://youtu.be/l5wzOmEgJvg
http://youtu.be/yf8sGsboTdI
http://www.youtube.com/watch?v=WVkEc6bd6lQ&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=UWhxQZy-zxI&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=1iFKJ6TVC7s&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=zf1qjUeIK9I&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=NB1kLVCmWo8&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=5uyTZdCVS2k&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=gki0s8LBy0s&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=ES9ahyYialw&feature=plcp
http://www.youtube.com/user/capandball
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Az 1805ben létrejött pozsonyi béke az elő
deihez hasonlóan rövidéletű volt. Napóle
on belátta, hogy mindaddig nem tehet

pontot a háborúskodások végére, amíg Angliával
teljesen le nem számol. A szigetország kedvező
földrajzi helyzete azonban igen nehézzé tette a ka
tonai döntést, ezért a kontinentális zárlat megtorló
eszközéhez nyúlt. Anglia elől elzáratta az európai
kikötőket. Intézkedése természetesen érzékenyen
érintette az európai országokat is. Teljesen megbé
nította tengerentúli kereskedelmüket, amiért is
azok nyugtalankodni kezdtek. Először Ausztria
Magyarország fogott fegyvert Napóleon ellen.

Csapatait 1809ben három hadszíntéren vonul
tatta föl: főseregével Németországban, a Duna
mellékén; a másikkal Olaszországban; végül a
harmadikkal Lengyelországban, az úgynevezett
Varsói Nagyhercegség területén indított támadást
a franciák ellen.

Az olasz hadszíntéren lévő hadsereget János fő
herceg vezette. Április 9én Pordenone és Sacile
mellett megverte a vele szemben felvonuló Jenő
olasz alkirály hadseregét. Amikor hírét vette a
Duna mentén fölvonult osztrák magyar fősereg
vereségének, május 1én megfordult és Grácon át
Magyarországra vonult vissza, hogy Győr közelé
ben egyesüljön a József nádor által zászlók alá
szólított magyar nemesi fölkelés csapataival. Na
póleon, aki ekkor, a vesztett Asperni csata után, a
Wagrami nagy döntésre készülődött, hogy meg
akadályozza a Bécs közelében álló Károly főher
ceg seregének és János főherceg csapatainak
egyesülését, ez utóbbi üldözésére Jenő olasz alki
rály seregét és az EtiéneJacquesJosephAlexan
der Macdonald, (sz. 1765. Sedan  1845.
BeaulieusurLoir), marsall V. hadtestét küldte
Magyarországra.
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Az osztrákmagyar csapatok elhelyezkedése és létszáma
János főherceg parancsnoksága alatt egyesült

osztrákmagyar hadsereg Győr közvetlen közelé
ben helyezkedett el. A KisDuna és a Rába folyó
közötti területet, amely előtt összefüggő sáncvo
nal húzódott, Meskó tábornok szállta meg 4 ne
mesi fölkelő zászlóaljjal, 9 huszárszázaddal és 10
ágyúval. A fősereg jobbszárnyán,a Pandzsaér
mögött, Frimont altábornagy állt 12 nemesi fölke
lő huszárszázaddal és 4 ágyúval. Középen maga
János főherceg vezette a Jellachich és Colloredo
hadosztályok 27 zászlóalját, amelynek soraiban
négy és félezer magyar fölkelő gyalogos volt. A
balszárnyon Mecséry János báró altábornagy állt,
javarészt nemesi fölkelő lovasszázadaival. A tarta
lék egy része a közép mögött, a szabadhegyi ma
gaslaton, a másik – Hadik András gróf
altábornagy parancsnoksága alatt  annak közvet

len közelében ütött tábort. A nemesi fölkelőkkel
egyesült osztrákmagyar sereg ereje összesen 28
997 gyalogos, 10 996 lovas és 28 ágyúra rúgott. A
mintegy 16 000 főből álló magyar nemesi fölke
lők egyrésze önálló kötelékekben, a másod sor
hadrendbeli katonasággal összekeverve állt fel.

1809.június 14én a hajnalban egy magyar pa
raszt jelentkezett az osztrákmagyar hadsereg déli
bal szárnya egyik előőrsénél, a barsi lovasezred
őrszemeinél. A parasztot az ezred 2. ezredesfő
hadnagyilovasosztályának parancsnokához, Je
szenszky János alezredeshez kísérték. Elmondta,
hogy az éjszaka folyamán a csanaki és ménfői
dombokat mindenütt francia csapatok lepték el. A
Ménfőcsanaknál álló 2. Montbrun könnyűlovas
hadosztály és 4. Colbertkönnyűlovasdandár
összesen 9 lovasezredének fedezete alatt – egész
éjszaka, sőt még június 14én a hajnali és délelőtti
órákban is tartott.
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A francia csapatok felvonulása
A francia hadsereg, amelynek ereje 55 000 főre

rúgott, Jenő olasz alkirály vezetése alatt június
13án a Győrtől délre eső csanaki magaslathoz
ért, ahol éjjelezett. 1809.június 14én a délelőtti
órákra a francia Itáliai Hadsereg csapatai a követ
kező harcrendben álltak fel:

A bal (északi) szárnyon a Lauristonhadtestcso
port vonult fel. A MosoniDuna (Pinnyéd) és a
Rába (Ikrény K) közötti vonalon (szemben a győ
ri táborral): a Harranthadosztály:a badeni német
1. Grossherzog, 2. Erbgrossherzog és 3. Hoch
berggyalogezredek 44 zászlóalja és a Linggva
dászzászlóalj (összesen: 13 zászlóalj 8700
gyalogossal) és 12 db. ágyú.

A Régi Pápai út mentén,a HoltMarcal partjától
az országútnak a Pándusaéren átívelő hídjáig: a
9. Sahuckönnyűlovashadosztály (pk.: Louis Mi
chel Antoin Sahuc lovassági tábornok) 2. lovas
dandára: 1. lovasdandár (pk. FrancoisJoseph

Gérard lovassági tábornok) : a 6. huszár és 6. lo
vasvadászezerede; 2. lovasdandár (pk. Joseph Pa
gés lovassági tábornok): a 8. huszárés a 25. lovas
vadászezredekkel. (Összesen: 8 lovasszázad 1290
lovassal és 12 db. ágyúval). A középső arcvonal
szakaszon – a Régi Veszprémi országút és a Pán
dzsa – éren átívelő hídjáig: a 9. Sahuc
könnyűlovashadosztály (Pk. : Louis Michel Anto
in Sahuc lovassági tábornok): 1. lovasdandár (Pk.:
FrancoisJoseph Gérard lovassági tábornok): a 6.
huszár és 6. lovasvadászezrede; 2. lovasdandár
(Pk.: Joseph Pagés lovassági tábornok): a 8. hu
szár – és a 25. lovasvadászezredekkel. (Összesen:
8. lovasszázad 1290 lovassal és 12 ágyúval).

A francia hadsereg déli (jobb) szárnyán össze
sen 68 lovasszázad gyülekezett 10 761 lovassal. A
Győrtől délre felvonuló franciaolasznémet Itáli
ai Hadsereg össz ereje : 67 gyalogoszászlóalj 41
814 gyalogossal; 76 lovasszázad 12051 lovassal
és 144 db. ágyú volt.
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1809. június 14.
A franciák elővédje délelőtt 11 órakor bontako

zott ki a Pándzsaér balpartján. Elűzte az osztrák
előőrsöket, majd 12 lovasszázada hírtelen előug
ratott és üldözni kezdte azokat. A rohanás hevé
ben túlságosan előretörtek, így a KisMegyer
majorból heves oldalazó tűzbe kerültek. Csak kis
részük tudott megmenekülni. Jenő alkirály dél
után egy óra tájában rendelte el az általános tá
madást. Montbrun tábornok a francia
jobbszárnyat a Pándzsaéren keresztül átkaroló
mozdulattal indította Mecséry lovassága ellen, aki
erre előrevitte csapatait a Viczayárokig. A francia
közép osztályai is támadni kezdtek a KisMegyer
major és Szabadhegy déli szegélye irányában.
Ugyanakkor a Lauristonféle balszárny is tért
nyert. Délnyugatra eső Pándzsahidat akarta el
foglalni, amelyet a Nógrádmegyeri fölkelők lo
vasezrede védett, Gubacsy János őrnagy
parancsnoksága alatt. A vállalkozás nem sikerült,
mert a hídon 45vel átment lovasokat a nógrádi
ak könnyűszerrel visszaverték. A francia harcvo
nal középhadosztályai a heves osztrák
ágyútűzben elakadtak, megálltak. Délután félhá
rom körül Montbrun lovassága ismét támadott.
Most azonban erős tüzérségi támogatással. A fran
cia ágyúgolyók Mecséry huszárjai között nagy ka
varodást okoztak. A lovak szétugrottak és a
hátukon javarészt nyereg nélkül ülő fölkelők egy
szerű kötőfékkel nem tudták őket megfékezni.
Meglehetősen súlyossá vált a helyzet, annál is in
kább, mert a magyarok nem szerették az egyhely
ben való védekezést. Kérték is az inszurgensek
Mecséryt, hogy vezesse támadásba őket a franci

ák ellen, de ő nem tartotta tanácsosnak gyakorlat
lan lovasaival a jól kiképzett , harcedzett és szám
beli fölényben lévő franciák közé vágni. Arról
nem is szólva, hogy a franciák 24 ágyújával
szemben neki mindössze csak két ágyúja volt, így
tehát nem számíthatott a támadás közben tüzérsé
gi támogatásra. A rendetlenségen kívül szerencsé
re nagyobb baj nem történt. A francia lovasság
támadása a nehezebb terepen elakadt. A középen
álló ellenség támadását sem kísérte szerencse. Az
itt előretört francia gyalogságot János főherceg
csapatainak tüze a Pándzsaér mentén megállítot
ta. Az ellenség első támadása eredménytelen ma
radt.

Nemsokára megindult a franciák második táma
dása. Ez főleg a középen, Kis Megyer majorra ne
hezedett. Az egyik francia dandár részeinek, erős
tüzérségi támogatás mellett, sikerült a major kele
ti oldalfalának védőit az akol mögé visszaszoríta
nia és a falakon át az udvarra jutnia. Egy másik
francia osztag Szabadhegy déli részéről nyomta
vissza az osztrákokat és ugyanakkor egy megke
rülő csoport a községben lévő császáriakat fenye
gette. Ez utóbbi helyen heves kézitusára került
sor, amelyben a pestmegyei, vasmegyei és a
veszprémmegyei fölkelő zászlóaljak verekedtek
dicséretre méltóan. A közben segítségükre érke
zett erősítésekkel vállvetve – közöttük volt az Al
vinczy magyar sorezred is – visszaűzték a
franciákat. A kismegyeri majorban is fordult a ha
diszerencse. Az osztrákok ellentámadása délután
négy órára innen is kiűzte a befészkelt francia
gyalogosokat. A második francia támadás sem si
került.
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Kis lélegzetvétel után ismét a jobb szárnyon
próbálkoztak. Montbrun egész erejével Mecséri
fölkelő lovasságának oldalába kanyarodott és Sza
badhegy felé indult támadásra. Mecséry, hogy az
átkarolást kivédje, hadosztályával egy balfor
dulót végzett, hogy a Viczayárkon minél
előbb áttudjon kelni, mely őket az ellenségtől
elválaszthatta. A lovasszázadok egyrésze
azonban az ároknál elakadt. A mocsaras terep,
különösen a jobb szárny előtt nehezítette meg az
átkelést, ezért csak Gosztonyi ezredes dandárjának
egy töredéke – három nógrádi fölkelőlovasszázad
– tudott átkelni az akadályon. Ez okozta a bajt. A
közben felfejlődött francia lovasság ugyanis
menten a nógrádiakra zúdult. Könnyű dolga volt,
mivel túlerőben volt. Az árkon üggyelbajjal át
vergődő többi felkelőosztagok közé sűrűn zá
poroztak az ellenség ágyúgolyói. A lovas
kötelékek hamar felbomlottak. Csak egy
egy kisebb csoportnak sikerült az árkon át
jutnia, ezek is különböző időpontokban. A
francia lovasság ezeket hamar felszámol
ta. Ez a lovas harc a kedvezőtlen terep
viszonyok között a legjobban kiképzett
lovasság is vereséget szenvedett vol
na, csak akkor kerülhette volna el
sorsát, ha a parancsnoka jelére
visszaugrat az árkon. Ellenben az in
szurgens lovasság erre nem volt kiké
pezve. Mecséry állítása szerint sokan még
sorakozni sem tudtak, akkor hogyan hajtottak
volna végre egy bonyolultabb hadmozdulatot.

A franciák harmadik és egyben az utolsó táma
dása, délután négy és öt óra között indult meg.
Montbrun a Sashegy felé nyomult előre, amely
mozdulatával az osztrák sereg balszárnyát és

visszavonulási útját fenyegette. János főherceg
a veszély elhárítására Gosztonyi ezredest ren
delte ki a megmaradt pesti és a vasmegyei
fölkelő lovasezredekkel és 6 ágyúval. Mont

brun széles ívű mozdulatával egy időben a
francia közép hadosztályai is támadni kezdtek.
Ismét a KisMegyer majornál és Szabadhegy
déli részén fejlődtek ki a harcok, amelyek át
terjedtek az arcvonal egész hosszára. Ezek a

küzdelmek mindkét fél részéről egyre elke
seredettebben folytak, mert érezték, hogy

a következő percek hozzák meg a dön
tést. Az osztrák közép csapatai a föl

kelő magyar gyalogosokkal
vállvetve elszántan védekeztek,

de mintegy háromnegyed órai
tusakodás után a franciák túl
súlya érvényesülni kezdett.

Serras hadosztálya mindenol
dalról körülfogta a majort és csa

patai az ágyúk által ütött réseken
igyekeztek bejutni annak belsejébe. Jó

zsef nádor a veszély észlelése után a Sashe
gyen időközben rendezett lovassága közül a

Zemplén megyei huszárezredet küldte segítségül
Kandó Gábor ezredes vezetése alatt azzal a pa
ranccsal, hogy a szabadhegyi magaslatra előretörő
francia gyalogságot a Templomhegynél támadja

BONYHÁDI ÁDÁM EZREDESFŐHADNAGY
EMLÉKEZÉSEIBŐL

„Az 1809ik esztendei június hónapnak 14ik
napján történt győri ütközet felejthetetlen kárt
szerzett a mi ezredünkre. Minekutána a császári
seregnek bal szárnya megfutamodott, a közép
test az ellenség által elszélesztett vala, a jobb
szárny is (melyen a mi ezredünk állott) hátrálni
parancsoltatott; báró Pásztory Menyhért, Mária
Terézia keresztes rendjének vitéze, a mi ezredes
kapitányunk, engedelmet kért Frémont generá
listól (ki azon szárnyat kommandírozta) az el
lenségnek egész ezreddel való megtámadására,
de azt az említett generális úr megtagadta. A
hátrálásban, midőn az ezredes kapitány 2ik
század, mely Tolnai Festetits János kormányzott,

a szabadhegyi ország útjára érkezett, az alkal
matosságot látott vitéz ezredes kapitányunk egy
bátor rajtahajtással mindent helyrehozni. Az el
lenségnek utolsó gyalog rezervája rendetlenül
fel vala oszolva és a mi futó gyalogságunkat
már kardjával is érte. Nékünk sem volt időnk
más mozdulásra, mint egy kemény rárohanásra.
–<< Rajta Bajtársaim! >>  így kiáltott vitéz
ezredes kapitányunk  << Rajta Vitézek! >> 
így kiáltott Festetits kapitány is és mindketten
rettenthetetlen bátorsággal rohantak az ellen
ségre. A kegyetlen golyóbisok Festetitset érték,
ki azon századból néhány vitézekkel a hazáért,
mint önkéntes áldozat, elesett, kedvelt ezredes
kapitányunkat pedig az örök végzet a veszély
közt számunkra megtartotta.
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oldalba. A támogatás azonban nem érte el
célját, mivel a franciák a fontos terepsza
kasz birtokbavétele után nem folytatták az
előrenyomulást, hanem a közeli sző
lőkbe húzódtak. János főherceg,
az osztrákmagyar had parancs
noka, látva hogy a franciák túl
súlya az arcvonal minden
részén érvényesül, délután öt
órakor elrendelte az általá
nos visszavonulást. A csa
patok a Sashegyen
visszamaradt utóvád oltal
ma alatt Komárom felé vonultak el.
A franciák csak seregük egyik részével
üldözték a hátrálókat. A többi, részint Győrt
kerítette be, részben a KisMegyer majorban
visszamaradt osztrákmagyar katonasággal állt
még harcban. Ez a védő osztag ugyanis nem ér
tesült a visszavonulási parancsról, ezért továbbra
is kitartott a helyén. Majdnem egy órán
keresztül folytatta még a harcot, a
majort minden oldalról körül
záró ellenséggel szemben.

A franciák üldöző tevé
kenysége sem történt simán
Az erre a feladatra
kijelölt

Ugyanazon ütközetben az ezredes kapitányi első
századbeli káplár Czinke András, midőn az
ágyúk védelmére küldetett volna, egy sáncot ug
ratni kénytelenített; a lova ugrását elhibázván, a
vízbe dűlt, melyből ő ugyan kijött, de lovát ki
hozni e lehetetlen volt. Ez meg nem rettentvén az
ellenségnek előre való nyomulásától, a portyázó
Otthuszárok közé elegyedett és velek gyalog
puskázott az ellenségre.
Az ezredes főhadnagyi első századbéli közvitéz,
Mohos Mihály a zászlót, melyet egy kicsiny szí
vű zászlótartó elhagyott, felragadta, a sereg kö
zé bevitte és annak gondját viselve bátor szívvel
hordozta, mely jeles tetteiért közvitézi sorsából
zászlótartóvá is tétetett.”

csoport alighogy Szabadhegy
északi szegélyéhez ért, a somogyi

fölkelőlovasezred, amelyhez még a
Bács megyeiek három százada is

csatlakozott, Pásztory
Menyhért báró parancs

noksága alatt az előnyo
muló francia
gyalogságra rohamot
intézett. A magyar in

szurgensek támadása,
amelynek során Festetich

János százados el
esett, igen heves

volt és megingatta
az ellenséget. A fran

ciák később magukhoz térve
folytatták az üldözést, de ez már in

kább óvatos és nyugtalanító jellegű
volt, és csupán a Bakonyér partjáig

tartott. Az osztrákmagyar sereg július
15én ért Komáromba.
A veszteség a császári seregnél 6200, a

magyar nemesi fölkelő egy
ségeknél 800, a franci

áknál pedig 3000
ember volt.

Magyar gránátosok fogságban (Janet Lange)



bácskai és jászsági nemesi fölkelő huszárosztá
lyokból, 3 ágyúval és 7 tarackkal.). A franciák
Győr körülzárása után Meskót is megadásra szólí
tották fel, aki ezt visszautasította. A szégyenteljes
fogságba jutást elkerülendő, elhatározta, hogy
nyugat felé utat vág magának az ellenség gyűrű
jén. Elhatározásáról József főherceget, aki akkor a
Komáromba visszavonult főseregnél tartózkodott,
írásban értesítette. A jelentést a 18 éves Széchenyi
István gróf főhadnagy vitte el kalandos körülmé
nyek között. Meskó tábornok csak megfelelő elő
készületek végrehajtása után hagyhatta el Győr
közelében lévő táborhelyét. Egyik oldalon a
Győrből a Rábán átívelő hidat kell leromboltatnia,
hogy a franciák átkelését megakadályozza, a má
sik oldalon viszont a mocsáron át hidat kel veret
nie, hogy azon át egérutat nyerhessenek. Mindkét
feladat végrehajtása után, június 15re virradó éj
szaka, a Lesvárnál épített hídon, csapataival tá
borhelyét elhagyta.
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A Péchy hadmérnökezredes parancsnoksága
alatt Győr városában visszamaradt 1500 főnyi vé
dősereg a franciákkal szemben még egy ideig
helyt állt. Belátva azonban kilátástalan helyzetét,
június 24én a várost a franciáknak átadta és
ugyancsak Komáromba menetelt.

Meskó János tábornok hadteste az osztrákma
gyar sereg felállításánál, Győrtől közvetlen a nyu
gatra eső területre kerültek. Ezt a KisDuna és a
Miskóihegy közötti terepet nyugat felé összefüg
gő sáncvonal védelmezte, melyet még ezenkívül
mocsaras, járhatatlan volta is alkalmatlanná tette a
támadásra. A franciák nem is próbálkoztak ezen
az oldalon. Amikor János főherceg csapataival
Komárom felé elvonult, Meskó magára maradt,
mert a franciák Győrt kelet felől körülfogták és
így őt is elzárták a főseregtől. Hadteste kizárólag
fölkelő, tehát szín magyar csapatokból állt. (A po
zsonyi, nyitrai, nógrádi, vasmegyei nemesi gya
logzászlóaljakból és a székesfehérvári, pozsonyi,



Utószó
A győri csatavesztést sokan a magyar nemesi

fölkelő csapatok terhére szokták írni, ami a tárgyi
lagosság fényében nem állja meg a helyét. Nagy a
valószínűsége annak, hogy az osztrákmagyar se
reget Győr közelében akkor is vereség érte volna,
ha tisztán reguláris ezredekből állt volna. Számí
tásba kell venni azt, hogy az olasz hadszíntérről
idevonult János főherceg hadteste az erőltetett
menetek következtében teljesen kimerült és lét
száma is alaposan megfogyatkozott. Csak egyet
említek meg: a 2. és az 5. huszárezred századai át
lagban alig számláltak többet 2530 főnél, a gya
log zászlóaljak a rendszeresített 6 század helyett
23 gyöngelétszámú századdal rendelkeztek. Ez
zel szemben a franciák teljes hadilétszámú egysé
gekkel és különben is fölényes túlerővel vették fel
a küzdelmet. Csupán a tüzérségük több mint öt
szöröse volt az osztrák tüzérségnek. A francia csa
patok szelleme is összehasonlíthatatlanul jobb
volt, mint az osztrákmagyar egységeké, hiszen
már majdnem két évtizede aratták a szebbnél
szebb győzelmek sorozatát.

A magyar nemesi felkelő csapatok harci teljesít
ményének mérlegelésénél nem szabad figyelmen
kívül hagyni azt sem, hogy azok sebtiben össze
szedett, kellően nem kiképzett és hiányosan föl
szerelt katonákból állt. Minden bátorságuk mellett
sem képviselhettek akkora harcértéket, amellyel a
jól kiképzett és az ismétlődő hadjáratok csatáiban
értékes haditapasztalatokat szerzett franciák ren
delkeztek. Az osztrák hadvezetés súlyos bűne
volt, hogy a nagyszerű katona anyagot jelentő ma
gyar nemesek nyers tömegeit, minden előzetes ki
képzés nélkül állította szembe a világ legjobb
hadseregével. A magyar inszurgensek ennek elle
nére is jól verekedtek a győri csatában. Különösen
elöljáróik védelmezésében tűntek ki. Soraik közül
két huszártiszt a Mária Terézia rendet is kiérde
melte. A hivatalos följegyzések szerint a győri
csatában és az azt követő kisebb csatározásokban
a magyar fölkelők közül többek között a követke
zők tűntek ki:

Almássy Kristóf gróf, a Heves megyei fölkelő
lovasosztály parancsnoka; Esterházy János gróf, a
Pozsony megyei fölkelőlovasezred parancsnoka,.
A visszavonulás során június 16án végrehajtott
haditettéért a Mária Terézia rendet kapta; Barkó
czy Antal báró századosnak egy ágyúgolyó a lábát
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szakította le; Bessenyei János és Festetich János
századosok hősi halált haltak; Hunkár Antal szá
zados súlyosan megsebesült és később Lipót
renddel tüntették ki. Olgyay Boldizsár Pozsony
megyei százados Meskó hadtestében a Takácsi
közelében végrehajtott bravúros haditettéért a
Mária Teréziarend lovagkeresztjét kapta. A le
génység közül Budaházy és Baráth István tizedes
ezüst vitézségi érmet és Fodor István Veszprém
megyei fölkelő nyolc aranyat kapott.

A győri csata egyik láncszemét alkotta azoknak
a napóleoni hadműveleteknek, amelyek 1809
évének eseményekben gazdag és váltakozó
szerencséjű hadjáratát a francia fegyverek
győzelmét jelentő wagrami csatával, és ennek
következményképen az október 14én kötött
schönbrunni békével zárta le. Eseményei nagy
mértékben befolyásolták a következő hetek
hadműveleteit, mert a Győr mellett vereséget
szenvedett és Magyarországról Wagramhoz
rendelt János főherceg, kése miatt nem tudott
beavatkozni a nagy küzdelembe. Napóleon a
Károly főherceg seregét Wagramnál 1909. július
4én megverte. A háború az október 14én kötött
schönbrunni békével befejeződött. ■

FELHASZNÁLT IRODALOM:
Veress D. Csaba: Napóleon hadai Magyarországon

1809. Zrínyi Katonai kiadó. Budapest, 1987.
Sorsdöntő csaták. Marathontól a második

világháborúig. Szerkesztették Dr. Lukinich Imre és
Markó Árpád. É.n. Franklin társulat kiadása. Első
kötet.

A Magyar Katona Vitézségének Ezer Éve. A Franklin
társulat kiadása, Budapest. É.n.

Megadás (Korabeli metszet)
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Az NSSA világával nem először foglalko
zunk a Füstölgő eMagazin hasábjain.
Cikkünk előzménye „Lövészet NSSA

módra” címmel jelent meg 2011. áprilisban. A biz
tonsági szabályok és a versenyrendszer legfonto
sabb elemeit ismertető cikk után azonban talán
érdemes mélyebben is megismernünk ezt a világot.

Az NSSA nevében is szereplő skirmish a szer
vezet égisze alatt szervezett a versenyek elnevezé
se, de egyben jellegükre is utal. Többrétű
jelentése szerint célja egyfelől a polgárháború ko
rának megidézése – de nem hagyományőrző ren
dezvény, így nem idézi meg a katonai hierarchiát,
nincsenek alaki bemutatók. A skirmishek megha
tározott versenyszámokat tartalmaznak és egysé
ges szabályrendszer alapján kerülnek értékelésre,

de ezek eltérnek más, többek közt az MLAIC sza
bályoktól. A versenyeken elsődleges a pontos és a
gyors lövés, de hasonlóan nagy hangsúlyt helyez
nek az autentikus ruházatra és felszerelésekre.

A skirmish az NSSA definíciója szerint: olyan
verseny, amelyben az amerikai polgárháború
fegyvereit – vagy azok elfogadott replikáit – hasz
náló lövészcsapatok vesznek részt, olyan verseny
számok sorozatában, ahol a lövéseket reaktív
célokra adják le. Skirmish magába foglalja a tü
zér és egyéni versenyeket is. A legfontosabb ren
dezvény az évente két alkalommal megrendezett
National Skirmish, emellett pedig a regionális
versenyek és az egyéni (csapatok által szervezett,
meghívásos) rendezvények töltik ki a versenynap
tárat.
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Versenyrendszer
Az NSSA egy nagyon részletes szabályrend

szerrel dolgozik, amely a megnyitók lebonyolítá
sától kezdve az időjáráshoz kapcsolódó
ajánlásokig rengeteg dologra kitér. Az alábbiak
ban a legfontosabb, az itthoni rendezvényeken is
megfontolandó szabályokat ismertetjük.

Célok és találatok
A csapatversenyek esetében kétféle céltípust is

mer az NSSA: sziluett és reaktív céltokat. Szilu
etteknél találatnak számít az érintő lövés is: azt az
értéket kell számítani, amelyhez tartozó íven vagy
oldalélen a lövedék áthaladt. Reaktív céloknál ak
kor érvényes a találat, ha
 a felfüggesztés elszakad így a célanyag leesik;
 a célanyagon lyuk, törés, repedés vagy más lö
vedéktől származó nyom látszik;

 ha a célanyag csak részlegesen sérült;
 ha a célanyag a földre esik egy másik célanyag
esése következtében.
A célanyag színének az ajánlás szerint mindenki

számára egyformának kell lennie, olyan színban
ami nem olvad bele a háttér színébe. A töltő és
tűzparancs kiadása közt lehullott célok nem szá
mítanak és külön kerülnek elszámolásra.

Töltés és lövés
A lövéseket álló pozícióban adják le, a tartó kéz

könyökének feltámasztása tilos. A lövészet a ver
senybíró parancsaira történik:
1. Lőállásba! – a csapatoknak 1 percük van el
foglalni a helyüket a lővonalon.

2. Csappantyúk elsütése! – a csapatoknak 1 per
cük van, hogy fegyverük töltetlenségéről meg
győződjenek. Először vállba emelt fegyverrel a
lődomb felé sütnek el egy csappantyút, majd a
föld felé irányozva még egyet.

3. Tüzet szüntess! – a csappantyúk elsütése befe
jeződik.

4. Tölts és készülj! – a lövészek megtöltik és
csappantyúzzák fegyvereiket.

5. Tűz! – a lövészet megkezdése, a rendelkezésre
álló idő végéig.

6. Tüzet szüntess! – a lövészek beszüntetik a tü
zelést.

7. Töltött fegyvereket kilőni! – a töltve maradt
fegyvereket a lődombba kell kilőni.

8. Töltetlenség ellenőrzése! – az erre feljogosított
személyeknek ellenőrzik a fegyverek töltetlen
ségét.
Ez kiegészülhet speciális parancsokkal, amikor

a célzás és a tüzelés is parancsra történik. A revol
verekszámoknál külön parancsok vonatkoznak a
töltés megkezdésére, a csappantyúzásra és extra
figyelmet fordítanak a biztonságra. Az elöltöltő
fegyvereket csak úgy szabad tölteni, hogy sem a
kéz, sem más testrész nem kerülhet a csőtorkolat
elé.

Csapatok
A csapatok létszámának 5 és 8 közé kell esniük:

az NSSA versenyeken egy 8 fős csapat csak ak
kor vehet részt, ha legalább 5 tagja indul. A csapa
toknak egy valaha létezett polgárháborús
alakulatot kell megjeleníteniük ruházatukkal és
kiegészítőikkel. A lövészeknek a saját csapatuknál
bevett ruházatot és felszerelést kell viselniük. A
történelmi hitelesség jegyében a konföderációs
katonák hordhatnak a szabályzatoktól eltérő ruhát
is, de öltözetükkel hűnek kell maradniuk a kor
szakhoz. Az öltözködést annyira komolyan ve
szik, hogy külön díjazzák is a legautentikusabb
ruházatot. Csapatonként egy látcső/távcső hasz
nálható, feltéve hogy azt a lövész magán hordja.

Versenyszámok
A versenyeken csak olyan fegyvereket szabad

használni, amelyeket a polgárháború során hasz
náltak a harcoló alakulatok.Természetesen elfoga
dottak a replikák is: az NSSA külön jegyzékkel
rendelkezik arról, hogy mely gyártók fegyverei
indulhatnak a versenyeken – ezt nagyon szigorúan
veszik. Szerencsére a listában az itthon forgalma
zott gyártók majd’ mindegyike megtalálható, így
a Pedersoli, az Euroarms és az Uberti is. A fegy
vereken csak minimális beavatkozás végezhető el:
az lakatszerkezet beállítása megengedett, és a
sütés sem könnyíthető a végtelenségig. Az irány
zékok cserélhetőek, azonban profiljuk nem térhet
el a szabályzatban szereplőtől.

A versenyszámok is fegyvertípusonként vannak
megadva, amelyek a következők: hadipuska, ka
rabély, revolver, hátultöltő fegyverek, huzagolat
lan muskéták, mindezen kívül pedig külön a
tüzér és az egyéni versenyszámok. Vegyük sorra
ezeket részletesen is!
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Hadipuska csoport
Ide tartozik minden elöltöltő, minié lövedéket

tüzelő fegyver – kivéve a musketoonok – így az
1861 és 1863 Springfield és az 1853 és 1858 En
field típusok is. Versenyezhet az 1841 Mississippi
Rifle, az US Rifle Model 1855, a Remington Mo
del 1863 Zouaveok, sőt a Lorenz Jagersutzenek
is. A National és Regional Skirmish versenyeken
8 fős csapatok indulhatnak és öt versenyszám
összesített ideje alapján hirdetnek győztest:
 50 yard  32 agyaggalamb kartonra rögzítve
 50 yard  16 függesztett 4"x4" kerámialap
 50 yard  16 függesztett agyaggalamb
 50 yard  16 függesztett virágcserép
 100 yard  10 függesztett 6"x6" kerámialap

A versenyszámok lőideje 5 perc.
Karabély csoport
Ebbe a csoportba tartoznak többek közt a

Sharps 1859 és 1863 modellek, a Gallager, Perry
és Maynard karabélyok, a US Carbine Model
1855 és a CS Richmond karabély is. Érdekesség,
hogy versenyszámban indulnak a musketoonok is.
A standard hadipuska versenyszámokat lövik, a
lőidő szintén 5 perc.

Revolver csoport
A kor hadi legendás revolverei természetesen

nem maradhatnak ki a versengésből, így az 1836
Patersontól az 1862 Pocket Navyig minden Colt
és a népeszerű Remington 1858 és 1863 modellek
sem. A csapatok létszáma a National Skirmish
rendezvényeken 4 fő, a Regional Skirmisheken
általában 3 fő. A versenyszámok:
 25 yard  12 agyaggalamb kartonra rögzítve
 25 yard  8 függesztett 4"x4" kerámialap
 25 yard  8 függesztett agyaggalamb

Ahogy a puska és karabélyszámok esetében,
úgy itt ki lehet egészíteni a standard számokat pl.
50 yardos versenyszámokkal. Ekkor 6"x6" kerá
mialappal, vagy 2 literes flakonokkal helyettesítik
a standard célokat. A lőidő azonban minden eset
ben 2 perc, és mindenki legfeljebb 6 lövést adhat
le. A csappantyúzók használata megengedett,
azonban a lövéseket egy kézzel kell leadni.

CARLOS ALVAREZ DE LA MESA, A GARI
BALDI GÁRDA SPANYOL SZÁZADOSA

New York állam Katonai Múzeumában őrzik azt a két
száznál is több levelet, melyeket egy spanyol száza
dos Carlos Alvarez de la Mesa írt a feleségének,
Frances (Fannie) Taftnak. A levelek spanyol nyelven
íródtak 1861 és 1871 között. Ezekből a következő
életrajz bontakozik ki:
Mivel Spanyolországban született, feltehetően 1828
körül, az Amerikába való átköltözése előtti életéről ke
vés információ áll rendelkezésre. Leveleiben számos
alkalommal említi spanyolországi családját. Kiterjedt
családot hagyott maga mögött. Azért jött e Ameriká
ban, hogy harcoljon a polgárháborúban, avagy már
azelőtt az országban volt azt nem lehet tudni. Akár
hogy is volt, 1861ben Carlos egész élete megválto
zott; egy nappal azelőtt, hogy beállt volna katonának,
feleségül vette Fannit. 1861ben a New Yoki 39. ön
kéntes gyalogezredben, ismertebb nevén a Garibaldi
Gárdában kezdte meg katonai szolgálatát.
Az ezred sok nemzetiségből állt, Carlos leveleiben
gyakran említi ezeket az embercsoportokat,és rávilá
gít a kommunikációs problémákra is, amikor oly sok
ember  beleértve őt magát is , hiányos angol nyelv
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Hátultöltő és karabély II. csoport
Ide tartoznak a Henry és Spencer ismétlőpus

kák, valamint a Sharps Rifle New Model 1859 és
1863 is. A hátultöltők számára a lőidő mindössze
3 perc, de a versenyszámok majdnem teljesen
megegyeznek a hadipuska és karabély számok
kal:
 50 yard  32 agyaggalamb kartonra rögzítve
 50 yard  16 függesztett agyaggalamb
 50 yard  16 függesztett virágcserép
 100 yard  10 függesztett 6"x6" kerámialap

Huzagolatlan muskéták
A simacsövű muskéták szerelmesei is részt ve

hetnek a játékban, számukra külön versenyszámo
kat alkotott meg az NSSA. Itt versenyeznek az
US Musket Model 1816 (Harpers Ferry) puskák
és az US Musket Model 1842 Springfieldek is.
A huzagolatlan muskétákhoz kizárólag gömblöve
dék használható, kizárlóag tapasz nélkül. A lőidő
itt is 3 perc. A versenyszámok nagyban hasonlíta
nak a revolvercsoprot számaira:
 25 yard  12 agyaggalamb kartonra rögzítve
 25 yard  8 függesztett 4"x4" kerámialap
 25 yard  8 függesztett agyaggalamb
 50 yard  6 függesztett 6"x6" kerámialap

A skirmish rendezvényekre általában mint csa
patversenyekre szokás gondolni. Pedig az NSSA
égisze alatt sok egyéni versenyt szerveznek –
ezek részben hasonlítanak is az általunk megszo
kott MLAIC pontlövész versenyekre. A revolver
és huzagolatlan muskétaszámokat 2550 yard,
míg a puskaszámokat 50100 yard távolságra el
helyezett standard NRA lőlapokra lövik. Az or
szágos és a regionális bajnokságokon 10 értékelt
lövés alapján alakul ki a sorrend, de a versenyszá
mokon elért összesített eredmények nagyobb
hangsúlyt kapnak.

Az egyéni versenyszámoknál a puskaés kara
bélyszámok lőideje 20 perc, a revolvereké 30
perc.

ismerettel rendelkezik. Az ezred szolgálati idejének
nagy részét Washington D.C.ben, Virginiában és
Pennsylvániában illetve ezek térségében töltötte és
esetenként harcolt is. Fanni a felesége , férje szolgá
lati ideje alatt Washingtonban élt, és így más katona
feleségekhez hasonlóan gyakran meglátogatta
Carlost a táborban. 1862be Fannit a hadsereg felkér
te, hogy egy kémkedéssel gyanúsított nőt vizsgáljon
át, hogy annak szemérmén ne essék csorba. Úgy ta
lálták, hogy az asszony gyanús levél birtokában volt,
ezért nem is engedték tovább északra. Fannit ezért a
szolgálatáért a hadsereg, hálája jeléül, egy elismerés
sel tüntette ki.
Carlos ezredével a polgárháború két fő csatájában 
1961ben az első Bull Runi csatában, illetve 1863
ban a Gettysburgi csatában is harcolt. Leveleiben ír
Fanninak félelmeiről. 1861. június 20án kelt levelé
ben így ír:
"Tegnap hajnali két órakor elhagytuk a tábort, hogy meg
támadjuk az ellenséget, mely kb. két mérföldnyire várt
ránk. Nem tudtam, hogy alakul a szerencsém. Csak annyit
tudtam, hogy az én zászlóaljamnak kell elsőként támadni.
Isten úgy akarta, hogy még egyszer megölelhesselek, így
megengedte, hogy at ezredem sértetlenül haladjon előre."

Leveleiben egyetlen egy esetben sem említi a Gettys
burgi csatát, mivel ott harc közben súlyosan megse
besült. Amikor egy kerítésen mászott át, lábon lőtték,
leesett a kerítésről és a mögötte haladó emberek
összetaposták. Ennek következtében súlyos hasi sé
rüléseket szenvedett. Azonnal kórházba vitték,  Fanni
rohant, hogy mellette lehessen. Sebei túl súlyosak
voltak voltak ahhoz, hogy visszatérjen az aktív szol
gálatba; Ehelyett a Veterán Tartalékos Alakulat (VTA)
tagja lett.
Néhány év múlva (1865ben) Carlos egy katonai kór
házban kezdett el dolgozni Albanyban, Fanni pedig,
három gyermekükkel együtt a Massachusettsi Graf
tonban élt szüleihez közel. A VTAban eltöltött több
éves szolgálatot követően Carlost nemibetegség
döntötte le a lábáról, amelyet feltehetően a háború
idején kapott, ugyanis bizonyíték van arra, hogy hűt
len volt a feleségéhez. Egy őrültekházában halt meg
1872ben az "agy betegsége" folytán. Washington
D.C.ben, az Arlingtoni Nemzeti Temetőben temették
el,  ott ahol fiát is, aki később vérmérgezésben halt
meg, amikor a spanyolamerikai háborúban orvosként
szolgált.
Forrás: Amanda Rodrigez  A Carlos Alvarez de la Me

sa századosgyűjtemény, 39. gyalogezred

http://www.youtube.com/watch?v=l5wzOmEgJvg&feature=plcp
www.n-ssa.org/NATIONAL/SAC6_2008.pdf
http://www.kapszli.hu/files/site/content/shooting/documents/hu/document-4.doc


BÜNTETŐIDŐK
Kihagyott PUSKA ÉS KARABÉLY REVOLVER
célok
száma felhasznált célok száma felhasznált célok száma

6 8 10 12 16 20 24 32 6 7 8 9 10 12 15
1 50 38 30 25 18 15 12 9 20 17 15 13 12 10 8
2 100 75 60 50 37 30 25 18 40 34 30 27 24 20 16
3 150 113 90 75 56 45 37 28 60 51 45 40 36 30 24
4 200 150 120 100 75 60 50 37 80 68 60 53 48 40 32
5 250 118 150 125 93 65 62 46 100 86 75 67 60 50 40
6 300 225 180 150 112 90 75 56 120 103 90 80 72 60 48
7 236 210 175 131 105 87 65 120 105 93 84 70 56
8 300 240 200 150 120 100 75 120 107 96 80 64
9 270 225 168 135 112 84 120 108 90 72
10 300 250 187 150 125 93 120 100 80
11 275 206 165 137 103 110 88
12 300 225 180 150 112 120 96
13 243 195 162 121 104
14 262 210 175 131 112
15 281 225 187 140 120
16 300 240 200 150
17 225 212 159
18 270 225 169
19 285 237 178
20 300 250 187
21 262 196
22 275 206
23 287 215
24 300 225
25 234
26 243
27 253
28 262
29 271
30 281
31 290
32 300
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Értékelés
Az NSSA világában az idő az elsődleges érté

kelési szempont. A csapatoknak a megadott lő
időn belül kell a célokat leküzdeniük – a
leggyorsabban végző csapaté az első hely. Azon
ban, mint a dinamikus lövészet több ágában, a ki
hagyott célokért büntetés jár (ennek összefoglaló
táblázatát a cikk végén közöljük). A büntetésként
kiszabott másodperceket a természetesen a ver
senyszám lőidejéhez – illetve ha azon belül jelez
te a csapat a feladat megoldását, akkor a mért
időhöz – kell hozzáadni.

A versenyt az a csapat nyeri, aki összesítve a
legjobb idővel rendelkezik.

Kalandra fel!
Az utóbbi hónapokban szerencsésen megsűrű

södtek az NSSA versenyeit idéző lövészetek ha
zánkban is. A már megalakult két csapat – a
39th/G New York Voluteer Infantry Regiment és a
1st Texas Voluntary Infantry Regiment – mellé re
méljük újak is csatlakoznak majd. A kimerítően
részletes szabályozás ellenére a skirmishing vará
zsa egyszerűségében rejlik: magas lövésszám,
gyors értékelés és a polgárháború korának átélése
teszi teljessé az élményt. ■

BÜNTETŐIDŐK
Kihagyott HÁTULTÖLTŐ ÉS KARABÉLY II.
célok
száma felhasznált célok száma

6 8 9 10 12 15 16 18 20 24 32
1 30 22 20 18 15 12 11 10 9 7 5
2 60 45 40 36 30 24 22 20 18 15 11
3 90 67 60 54 45 36 33 30 27 22 16
4 120 90 80 72 60 48 45 40 36 30 22
5 150 112 100 90 75 60 56 50 45 37 28
6 180 135 120 108 90 72 67 60 54 45 33
7 157 140 126 105 84 78 70 63 52 39
8 180 160 144 120 96 90 80 72 60 45
9 180 162 135 108 101 90 81 67 50
10 180 150 120 112 100 90 75 56
11 165 132 123 110 99 82 61
12 180 144 136 120 108 90 67
13 156 146 130 117 97 73
14 168 157 140 126 105 78
15 180 168 150 135 112 84
16 120 160 144 120 90
17 170 153 127 95
18 180 162 136 101
19 171 142 106
20 180 150 112
21 157 118
22 165 123
23 172 129
24 180 135
25 140
26 146
27 151
28 157
29 163
30 168
31 174
32 180
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A huzagolt, csappantyús elöltöltő hadipus
kák 300 yardig képesek voltak átlagos lö
vész kezében is eltalálni az ember méretű

célt.
Jó néhányszor olvashatjuk ezt a mondatot az

amerikai polgárháborúval kapcsolatos szakiroda
lomban, s ha nem valami ördögi világméretű
összeesküvés részesei vagyunk mind, akkor ennek
valószínűleg igaznak kellene lennie. Jójó, de ak
kor hogyhogy nem találom el a frissen vásárolt
hadipuskámmal a célt sem 100 men? Kérdezheti
ilyenkor az egyszeri lövészember, miután hazavit
te a hőn áhított Enfield, Springfield vagy Zouave
puskát.

Ilyenkor következik a hosszú háború: lövedé
kek, kaliberezők, lőportípusok, lőportöltetek, ke
nőanyagok végtelen számú kombinációjának
tesztelése – ameddig a türelem tart. Ha szerencsés
a lövész, 36 hónap alatt megtalálja a választ, ha
peches vagy nem elég türelmes, akkor pedig hó
napokon belül a használt fegyver rovatban landol
a vas, várva új, feltehetőleg nagyobb türelemmel
rendelkező tulajdonosát. Ha a kitartás nem csök
ken, és a lövész még igényes is, elkezdi bújni a
régi lőutasításokat, kiképzési segédleteket, hogy
megkeresse hol a hiba. S ha az eredeti töltetet
meg is találja, s hatékonyan reprodukálni is tudja,
továbbra is csalódás lesz, hisz a fegyver ezzel sem
fog pontosan lőni.
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Pedig a töltet kifejlesztése egy amerikai polgár
háborús puskához egyáltalán nem bonyolult fel
adat. Vannak olyan ökölszabályaink, melyek
szépen végigkövethetőek a tesztelés folyamán, s
ha a kapott eredményeket megfelelően olvassuk,
gyorsan vezetnek el a jó töltethez. Nézzük egyen
ként az összetevőket.

Miért ne használjuk a korabeli tölteteket?
A korabeli töltetek reprodukálása több kérdést is

felvet. Egyrészt rendelkeznünk kell a korabeli lö
vedék pontos másával, másrészt rendelkeznünk
kell a legfontosabb külballisztikiai információkkal
is, vagyis ismernünk kell a lövedék torkolati se
bességét, alaki tényezőjét, tömegét, s a röppályá
jának pontos rajzával. Ennek megfelelően nem
elegendő azonos tömegű, azonos szemcseméretű
lőport használni, hiszen egyáltalán nem biztos,
hogy ez ugyan azt a kezdősebességet biztosítja
majd, mint amit a 19. században regisztráltak.
Persze nem ez az egyetlen szempont mi miatt hiá
bavaló feladat egy replika esetében az eredeti
töltettel keresni a pontosságot.

Fontos különbséget jelentenek az
eredeti és replika csövek közti méretbeli is

kialakításbeli eltérések is. Szinte egyetlen gyár
tó csőmérete sem egyezik meg ezredhüvelyk pon
tossággal az eredetivel, ahogy a huzagprofilok is
minden esetben eltérnek. Az amerikai polgárhábo
rú fegyvereinek zöme progresszív huzagmélység
gel rendelkezett, vagyis a csőfarnál, ahol a
gáznyomás nagy, mélyebb volt a huzag, mint a
torkolatnál. A csökkenő huzagmélység lehetővé
tette, hogy a szoknyás Minié lövedék a csőfar mé
lyebb barázdáiba sajtolódjon, majd a csökkenő
barázdamélységet mindig pontosan kitöltve szige
telje a lőporgázokat. A ma kapható replikák csö
vei azonban állandó huzagmélységgel
rendelkeznek, ami jelentős különbség. A gyakor
latban ez azt jelenti, hogy míg az eredeti fegyve
rek csövei könnyen stabilizálni tudják az erősen
alulméretes lövedékeket is, addig a replikák eseté

ben csak akkor számíthatunk sikerre, ha a lövedé
kek a lehető legpontosabban illeszkednek. Ez per
sze azt jelenti, hogy számunkra sokkal fontosabb
kérdés lesz a kenőanyag minősége, mivel a ponto
sabban illeszkedő lövedék esetében a koszolódás
hatása erősebb lesz. Ezért nekünk jobb kenőanyag
kell, mint a marhafaggyú és méhviasz keveréke,
mellyel a 19. századi töltényeket kenték.

Persze más a pontossággal szemben támasztott
elvárásunk is. Elöltöltő hadipuskákkal 50100 m
es távolságra lövünk, s mindkét távolságon az a
célunk, hogy a lövedékek a 10es körön belül,
vagyis 5 cmes szóráson belül csapódjanak be. Ez
nagyon kis szóráskép. Példaképpen azt tudom fel
hozni, hogy a Varsói Szerződés országaiban rend
szeresített SzVD (Dragunov) öntöltő puskáktól 8
cm volt 100 men az elvárás... Mi pedig egy 19.
századi vassal akarunk ennél jobb szórást elérni.
Nem kis feladat bizony.

Eredeti papírtöltények  az eredeti és a replika
fegyverek mást igényelnek



27

Lövedékek
Az elöltöltő hadipuskák furcsa szerzetek. Lát

szólag kivételt képeznek az a szabály alól, hogy
elöltöltő fegyverek esetében csak 1:48” vagy an
nál lassabb huzagemelkedés esetén használunk
kúpos lövedékeket. A hadipuskák ennél szinte
mind lassabb huzaggal rendelkeznek (1:55”,
1:66”, 1:72”, 1:78”), mégis Minié lövedéket lö
vünk velük, nem tapaszolt gömböt. Pedig a hadi
puskák nem is kivételek, csak egy picit
gondolkodnunk kell ahhoz, hogy megértsük a
helyzetet. Ahhoz, hogy tisztázzuk a dilemmát, be
kell vezetnünk egy új mérőszámot, vagyis azt a
tényezőt, hogy hány csőátmérőnyi csőhosszon
fordul meg egyszer a lövedék. Nézzünk egy pél
dát: egy .45ös űrméretű 1:48”es huzagemelke
désű Tryon puska lövedéke 106,6 csőátmérőnyi
csőhosszon fordul egyet.

A hadipuskák azonban ennél nagyobb kaliberrel
bírnak: .54.69” tartományban mozog a csőátmé
rő. Egy .58as 1:66”os huzagemelkedésű hadi
puska cső esetében így 113 csőátmérőnyi
csőhosszon fordul egyet a lö
vedék, ami már nem is
nagy különbség a
106hozképest.

A huzagolás profilja is más, mint a
gömblövedékes fegyverek esetében. A tapa

szolt gömbhöz a legjobb a sűrű, mély barázdák
kal, és tompa élekkel rendelkező lassú huzagolás.
A mély barázda erős fogást biztosít a jó kitöltő és
szigetelő képességű flastromon, míg a tompa élet
nem vágják ki a tapaszt. A kúpos lövedékhez ké
szített huzagolás azonban sekélyebb kell, hogy le
gyen, mivel itt a zömülő lövedéknek kell
tömítenie, nem a vászondarabnak. A huzagok élé
nek pedig élesnek kell lennie, hogy megfelelő fo
gást biztosítson a lövedéken, és forgómozgásra
kényszeríthesse azt.

Szintén nem hagyható figyelmen kívül, hogy
lövedékünk mekkora felülete találkozik a huzago
lással. Minél lassabb a huzagolás, annál kisebb
érintkezési felület kell, míg gyorsabb huzagolás
hoz használjuk a hosszabb érintkező felülettel
rendelkező Miniéket.

Átmérő ellenőrzése  fontos, hogy lövedékeinket a
csőátmérőnek megfelelően kaliberezzük

Az sem mindegy, hogy mennyi kenőanyagot
képesek befogadni lövedékünk zsírzó hornyai. A
kenőanyag puhán tartja a szennyeződést, így biz
tosítja, hogy a lövedékek tisztítani tudják lövészet
közben a csövet. A célunk az, hogy 15 lövést le
adjunk szóráskép romlás, és a találati pont ván
dorlása nélkül. Ez nem is olyan egyszerű. Tehát
hiába találjuk meg a töltetet, ami az első három –
öt lövést egy lyukba hordja, ha utána nyílni kezd a
csoport. A szabályzat pedig kegyetlen a hadipus
kákkal: lövések közt tilos a cső tisztítása. A ko
szolódás jobb minőségű (Pedersoli, Eichelberger,
Hoyt) csövek esetében később fog elkezdődni,
mint a középáras replikák esetében. Ennek oka az,
hogy nem csak az oromzatok polírozására kellene
a cégeknek figyelni, hanem arra is, hogy a baráz
dák mélye is tükrös legyen. A Pedersoli cég pél
dául ennek érdekében a forgácsolásos
eljárással készített huzagolás
esetében is egy ke
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ményfém tüskével simítja el a barázdák alját. A
középáras hadipuska készítők egy egyszerűbb, ke
vésbé precíz, gyorsabb huzagolási eljárást hasz
nálnak, az un. mángorolt huzagolást. Ebben az
esetben a huzagolás egyetlen szerszám segítségé
vel, egy munkafázisban készül el. A folyamat so
rán nincs forgácsolás, a huzagolást egy
keményfém tüskével nyomják a fémbe.

A hadipuska replikák huzagolása sekély, mind
össze 0,006”. Ez kevesebb, mint a fele, mint az
eredeti progresszív huzagolások mélysége a cső
farnál, így jóval kevesebb szennyezőanyagot tud
nak raktározni, mint a 19. század fegyverek
huzagolásai. A feketelőpor pedig koszol rendesen.
Eredeti tömegének 50%a szilárd anyaggá ég el,
melynek egyik része füstként távozik a csőből,
míg másik része feltapad a csőfalra.

Korábban írtam, hogy egyáltalán nem mindegy
esetünkben a lövedék átmérője. Az eredeti Enfield
puskák .577es csövéből .560as átmérőjű löve
dék is pontosan lőhető volt, s magam is pontosan
tudtam lőni eredeti Springfield puskával (.582es
cső) .570es Minié lövedéket. Replikákkal azon
ban nem ilyen egyszerű a helyzet.
Bármilyen gyártó termé
két is választjuk:
esélytelenek va
gyunk,

ha nem a cső űrméretére, vagy az alá
0.001”kel kaliberezzük a lövedéket. A kalibe

rezés azonban nem csak a helyes átmérő beállítá
sa miatt fontos. Minden kokilla rendelkezik némi
ovalitással, amitől nem árt a lövedéket megszaba
dítani. Ezért még akkor is kaliberezzük a lövedé
ket, ha a matrica csak éppen hogy fog valamit
rajta.

A kaliberezés után vagy előtt perszer nem árt a
lövedékek tömegét is megmérni. Ezt kezdjük az
zal, hogy szemrevételezzük a Miniét: ha a felülete
ráncos, már dobhatjuk is ki, mivel a kokilla vagy
az olvadék nem volt elég meleg. Érdemes meg
nézni a szoknya belső csúcsát, itt gyakran alakul
ki zárvány. Ha a szemrevételezés megtörtént, jö
het a tömeg mérés. Csak a +/ 0,5 % tömegszórá
son belülieket tartsuk meg céllövészetre.

Kenőanyagok
Sarkalatos kérdés. Ahogy már azt írtam, ne vár

junk komoly sikereket marhafaggyúméhviasz ha
gyományos keverékétől. Ez a keverék arra
elegendő volt, hogy az erősebben alulméretes lö
vedékkel ember méretű célt találjon el a katona,
nekünk viszont már kevés. Mi egy szakadást aka
runk 100 men tizenötször. Ehhez kell már némi
vegyészkedés.

A kenőanyagnak esetünkben is három szerepe
van: ken, tömít és puhán tartja a lerakódott
szennyeződéseket. Alapvetően elmondható, hogy
jó kenőanyag hozható létre, ha a kúpos lövedé
kekhez használatos kencénket tovább hígítjuk jó
minőségű szintetikus motorolajjal (pl. 5W40 ola
jok). Nagy Imre EB és VB bronzérmes lövésztár
sam készíti a számomra legjobban bevált
kenőanyagot. Ő Méhviaszt olvaszt meg,
majd egy rész méhviaszhoz
kb. 45 rész 0W40

motorolajat önt. Hagyja hülni, ellenőrzi a kenhe
tőségét, s ha kell ismét melegíti, ismét olajat ad
hozzá. A kenőcs állagának köszönhetően nem
tudjuk majd előre kenni lövedékeinket otthon, ha
nem közvetlenül a lövészet előtt kell felvinnünk a
kenőanyagot. Erre a célra legmegfelelőbb a Pe
dersoli cég lövedékkenő szerkezete, de akár kéz
zel is elvégezhető a feladat.

Jók lehetnek erre a célra a puha revolver zsírok
is, bár őszintén szólva még nem láttam olyan lö
vészt, aki ilyen kenőanyaggal igazán kimagaslót
lőtt volna.

http://www.youtube.com/watch?v=yf8sGsboTdI&feature=g-user-u
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5Lőporok
Az eredeti hadi lőporok sokfélék voltak. Még

egyegy nemzet seregei is másmás lőport hasz
náltak különböző célokra, különböző fegyverek
hez. Sőt, az amerikai polgárháború idején az
arzenálok számos privát beszállítótól is vásároltak
lőport, sőt a privát beszállítók komplett tölténye
ket is gyártottak állami megrendelésre. A „katonai
szabványoknak megfelelő hadilőpor” így nehezen
megfogható kategória. Az egyetlen lehetőség
ilyen esetben, ha ismerjük az eredeti fegyver és
töltény ballisztikai görbéjét, van egy eredeti pus
kánk, és az eredetinek megfelelő lövedékünk. Így
kísérletezéssel reprodukálhatjuk a lövedék kezdő
sebességét és pályáját. Persze ennek nem sok ér
telme van. A replikánk ugyanis egészen más
töltetet igényel majd, mivel huzagolása jelentősen
eltér az eredetiitől.

A „Government Powder” szemcsemérete vala
hol a Swiss 1,5 Fg és 2Fg lőpor között volt. Tesz
telhetjük ezt a szemcseméretet replikáinkban is,
de válogatott lövésztársaim és saját tapasztalataim
alapján is a gyorsabb égésű, 3Fg szemcseméretű
porok jobbak a másolatokhoz. E lőporok égését
én tisztábbnak érzem, mint a nagyobb szemcse
méretűekét. A gyors égés, moderált töltettel azt is
biztosítja, hogy a teljes töltet a csőben fog elégni,
és így az egész mennyiség energiája a lövedék
meghajtására használódik fel, a puska „nem köp
ki” egy graint sem felhasználatlanul.

Fontos kérdés, hogy lövedékünk milyen sebes
séggel hagyja el a csőtorkolatot. Én mindenkép
pen azt javaslom, hogy a sebesség ne haladja meg
a 300 m/sot. A zsírzóhoronnyal rendelkező löve
dékek hangsebesség felett nem túl stabilak. Ha a
sebesség ingadozik a hangsebesség körül, azt is
kockáztatjuk, hogy amikor a lövedék áttöri a
hanghatárt megbillenhet, elveszítve stabilitását.
Tehát maradjunk 300 alatt, akkor nem tévedhe
tünk. Az eredeti .58as Minié lövedékek 280290
m/s torkolati sebességgel bírtak, ennél több igazá
ból ma sem kell, még 100 mre sem.

Gyakran kérdezik tőlem, hogy milyen gyártó
lőporát ajánlom az adott fegyverhez. Én 50 és 100
mre is a Swiss porokat ajánlom. 50 men lehet jó
eredményeket elérni gyöngébb minőségű porok
kal is, de 100 men a Vesuvit már nem sok min
denre lesz alkalmas.

Hogyan kezdjem?
A legfontosabb, hogy dokumentáljuk a töltet

kidolgozásának minden mozzanatát. Annyi a vál
tozó, lehetőség, hogy nincs ember, aki vissza tud
emlékezni minden kipróbált porra, kenőanyagra.
A jegyzetelés azonban ne csak a töltetre terjedjen
ki, hanem minden egyéb körülményre is: időjárási
viszonyokra, a töltés módjára, a fegyver feltá
masztásának / beállásnak / befekvésnek módjára.
A kísérlet csak akkor lesz hiteles, ha az egy töltet
hez tartozó lövések mindegyikét azonos módon
kivitelezzük. Ha lelőttünk egy sorozatot, írjunk le
mindent, értékeljük az eredményt. Ha nem jó vál
toztassunk, de mindig csak egyetlen tényezőn. Ha
több dologhoz nyúlunk, elkerülhetetlen a kavaro
dás. Onnantól csak a szerencsén múlik, hogy
megtaláltuk e a helyes töltetet.

A sebességmérő el tudja árulni, hogy mindig
azonos erővel nyomjuke le a töltetet. Akkor csi
náljuk jól a dolgunkat, ha a lövedékek torkolati
sebesség szórása 45 m/son belül marad.

5 lövéses szórásokkal kezdjük a lövészetet ho
mokzsák feltámasztásról. Az öt lövésből ne ve
gyük figyelembe a legrosszabbat, a maradék négy
alapján mondjuk ki az ítéletet. Ha az öt lövés 50
men összeér, lőjünk végig 15 lövést. Ha szórás el
kezd lőni, akkor kenőanyag gondunk van: koszo
lódik a cső, és így romlik a szórás. Két lehetősé
günk adódik: változtatunk a kenőanyag
összetételén, vagy a mennyiségén. Ha a zsírzóhor
nyok már nem tudnak több kenőanyagot felvenni,
kenjük be a lövedék kúpját is vékonyan.

Ne foglalkozzunk irányzékállítással egészen ad
dig, amíg nincs megfelelő 15 lövéses 50 mes

A hatékony zsírzás eszköze a Pedersoli kézi zsírzó
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szórásképünk. Ha a lőlapon minden lövésünk egy
lyukban van, hozhatjuk a reszelőt.

Hadipuskákra álló 50 mes (Bem/ Lamarmora)
és fekvő 100 mes versenyszám létezik, vagyis
ugyan azt a fegyvert általában két külön számban
is használjuk. A két távolságra állítás igen nehéz
feladat két okból is. Egyrészt az irányzékok rend
kívül primitívek, és állítási lehetőségeiknek közük
nincs az 50 és 100 m között szükséges korrekció
hoz. Másrészt oldal irányban sem lehet őket állíta
ni precíziós módszerekkel, sőt az 50 men középre
hordó lövedék 100 men oldalirányba is ki fog tér
ni, amit irányzékállítási lehetőség híján célpontát
helyezéssel kell majd korrigálnunk.

A távolságok közt váltásnak két iskolája létezik.
Az első esetben lőportöltetet növeljük addig,
amíg 100 men is alsó széle közepére célozva csa
pódnak a lőlap közepébe a lövedékek, mint 50 m
en. Így egy puskához, egy irányzékbeállításhoz
két lőportöltetünk lesz. Ez persze csak akkor jár
ható út, ha a fegyver nem kezd el szórni a növelt
töltettel.

Ha az előbbi módszerre lehetőségünk nincs,
vagy az 50 mes töltet adja a legjobb szórást 100
men is, úgy nincs más lehetőség, mint az irány
zékállítás. No ez kicsit nehezebb, mivel a hadipus
ka nézőkék magassági osztása általában nincs
köszönőviszonyban sem az általunk használt
sporttöltetekkel. Ilyen esetben módosítanunk kell
100 mes lövészethez a nézőke második magassá
gi lépcsőjét, vagyis bereszeljük a megfelelő ma
gasságra. Persze mindezt csak akkor
szabad elkezdeni, ha a 100
mes szórásképünk is megfe
lelően szűk. Felesleges kö
zépre húzni egy feketényi
szórást...

A versenyek ereje
Egy nagy lövészverseny minden szempontból

vízválasztó. Jó esetben intenzív felkészülési idő
szak előzi meg, ahol a versenyző megalapozza fi
zikai, mentális és szakmai felkészültségét, hogy a
versenyen túl tudja majd szárnyalni saját korábbi
eredményeit. A felkészülési időszakban gyűlő
jegyzetek, igazságok igazi próbája a verseny. Itt
minden összeér, ahogy a lőállásból kilépünk már
tudjuk, hogy mi volt jó, vagy mit nem csináltunk
helyesen. Ilyenkor kell leülni, és szintetizálni a ta
pasztalatokat, összevetni az eredményeket az el
várásokkal. A verseny segít abban, hogy
szelektálhassunk a felkészülési időszak téziseiből.

Persze ne gondoljuk, hogy a jegyzetfüzet valaha
is lezárható. Változik mentalitásunk, erőnlétünk,
lövészeti stílusunk, lehet rossz napunk, jó napunk.
A lövészetben mindig minden változik. A jó lö
vész nem az lesz, aki megtalál egy módot ara,
hogy mindig tízest lőjön. Jó lövész az, aki minden
lelki, fizikai állapotra, minden helyzetre rendelke
zik válasszal, aki tudja hogyan álljon be a fegy
verrel, ha előző nap hajnali kettőkor is még
gyereket pelenkázott, vissza tud rendeződni, ha a
lövészetet váratlan esemény szakítja meg, nyu
godt tud maradni, ha lőpor nélkül tölt, és így to
vább...

A jegyzetfüzet így nőni fog sokáig, s mivel a lö
vészember mindig lövészember marad, lezáratlan
lesz. Hisz mindig lehet, és kell is tanulni. ■

A Pedersoli kaliberezőkkel könnyen elérhető a kívánt
átmérő
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Amagyar honvédet nem győzte le az oszt
rák hadsereg. A magyar szabadságharc le
verése csak úgy volt lehetséges, hogy a

császár I. Miklós cártól kért segítséget a magyar
országi helyzet rendezésére. 1849 elején a magyar
és osztrák seregek létszám és képességek tekinte
tében kiegyenlítettek voltak, a tavaszi hadjárat pe
dig a honvédsereg felé billentette el a mérleg
egyensúlyi helyzetét. Az orosz intervenció azon
ban megduplázta a hazánk területén harcoló ellen
séges erők nagyságát, és a 2:1 arányú túlerő
leküzdése már megoldhatatlan feladat elé állította
a magyar hadvezetést.

Az orosz hadsereg erőit kettéosztva támadt Ma
gyarországra: északkeleti irányból Paszkievics
tábornagy vezetésével Galícia felől lépett az or
szágba a főhad, összesen 139 zászlóaljjal, 177 lo
vas századdal, 496 löveggel (összesen: 153 179
fő). Erdély felől Lüders gyalogsági tábornok ve
zetésével további 33 zászlóalj, 47 lovas század és
88 löveg (37 783 fő) támadt hazánkra. 1

A két ellenség közé szorult magyar erők kétség
beesett, hősies ellenállása példaértékű. A magyar
honvéd vereségét nem az osztrák fegyverek okoz
ták, s ezért is érthetetlen, hogy a szakirodalmak
miért nem foglalkoztak kellő mélységgel az orosz
hadsereg fegyverzetével, szervezetével.
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Az 1828M gyalogsági muskéta francia elődjét másolja

Az orosz gyalogság tűzfegyverei
Miklós cár az 1830as évek derekán jelentős

haderőreformot hajtott végre, mely azonban nem
érintette a rendszersített tűfegyvereket. Az orosz
gyalogság kezében ekkor azok a kovás, sima csö
vű muskéták voltak, melyeket még a napóleoni
háborúkban használtak. Az általánosan alkalma
zott muskéta a francia M 1777 gyalogsági puska
másolata volt, és elsősorban külföldi (főleg belga)
gyárakban készültek. A hadvezetés viszonylag ké
sőn kapott észbe, csak az 1840es évek elején ke
rült napirendre a gyújtási mód korszerűsítése,
miközben az európai hatalmak már szinte mind
önálló megoldásokkal rendelkeztek a problémára.

Még a krími háború idején (185556) is együtt
szolgáltak a csappantyús tűzfegyverek a kovások
kal. Az orosz hadseregre sohasem volt jellemző a
hipergyors haditechnikai fejlesztés. A birodalom
egyetlen lőkupak gyára Szentpéterváron műkö
dött. A gyár kialakítása egy Liegeii hadiipari vál
lalkozó, Falisse nevéhez köthető.

Kovás fegyverek
Az orosz kovás fegyverek egy része hazai gyár

tású, más része import termék volt. A jobb minő
ségű darabok jellemzően importból származtak
belga gyárakból, melyek pontosan másolták napó
leoni háborúk francia gyalogsági fegyvereit. A cá
ri fegyvergyárakban – elsősorban Tulában
–ezeket a másolatokat másolták le. Ezek muské
ták jóval olcsóbbak voltak az import termékeknél,
de minőségük is elmaradt tőlük. J.G. Kohl, angol
utazó így ír a fegyver minőségéről:

„A fegyvereket elsősorban Tulában készítik. Itt
őriznek más nemzetek fegyvereiből is egyegy
darabot. Van itt angol és francia fegyver is,
ezekhez mérik az orosz hadiipar fejlődését. A tu
lai orosz muskéta nagyjából 18 frankba kerül,
felébe, mint az angol fegyverek gyártási költsé
ge, de minőségben erősen alul is múlják az an
gol fegyvereket. Gyakran robbannak fel lövés
közben.” 2

Az orosz mérnökök a francia 1777 M gyalogsá
gi puskát választották, mint a céljaiknak legjob
ban megfelelő fegyvert. A fegyver gyakorlatilag
minden paraméterében megfelelt a francia előd
nek, azzal a különbséggel, hogy a csőrögzítő bi
lincsek rézből készültek az orosz változaton, nem
vasból, mint a francia fegyver esetében. A puska
egyetlen előnye az előddel szemben mindössze
annyi, hogy mind célgömbbel, mind nézőkével
rendelkezett, míg a francia fegyver csak célgömb
bel bírt. A puska űrmérete 7 vonás (17,78 mm)
volt, lövedéke pedig papírtölténybe csomagolt
ólom golyó. A fegyver átesett többször módosítá
sokon. A legnagyobb mennyiségben gyártott vál
tozatai az 1808 M és 1828 M verziók voltak.

A magyarországi hadjáratban igazoltan részt
vettek kovás fegyverek. Arról is rendelkezünk fel
jegyzéssel, hogy a fejletlen haditechnikából adód
hátrány a magyarok ki is próbálták használni a
harcok során. A. Alekszejenko, a 18. gyalogezred
6. századának parancsnoka így ír egy 1849. júliusi
eseményről, mely Komárom vára alatt esett:
„PéterPál napján, június 29.én (= július 11.)
reggeltől kezdve zuhogott az eső. A magyarok
abban a hiszemben, hogy az orosz kovás puskák
a nedvesség miatt használhatatlanokká váltak,
kitörtek a várból. Az osztrák járőrök mulasztá
sát kihasználva délelőtt tíz óra tájban keresztül
vágtak a kukoricáson, elérték az osztrákokat és
az első két zászlóaljat lekaszabolták...” 3

Beszámolók szerint a fegyverek gyakran felrobbantak
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kikopása miatt szükség volt modernebb, jobb mi
nőségű eszközökre is.

Az orosz 1845 M sima csövű gyalogsági puska
ismét csak egy másolat volt. A francia 1840 M si
ma csövű gyalogsági puskát másoltatták belgiumi
gyárakban és másolták Tulában, Izsevszkben is
változó minőségben. A fegyver fő jellegzetessége,
hogy nem hagyományos rugóelrendezésű lakattal
rendelkezett, hanem úgynevezett fordított lakattal,
ahol a főrugó a dió mögött kapott helyet. E kor
szerű lakatszerkezetnek előnye a korábbi változa
tokkal szemben, hogy a lakat hátrébb
helyezkedett el, ezért kevesebb fát kellett kivenni

az ágyazásból a nagy igénybevételnek
kitett csőfarnál, tehát a szerkezet erő
sebb lehetett. Szinén előnye a megol
dásnak, hogy a csappantyú szúrólángja
nem tudott bejutni a lakatlemez mögé,
így a lakatot sokkal kevesebbszer kel
lett kivenni és tisztítani, mint a hagyo
mányos rugóelrendezés esetében. A

fegyver űrmérete árnyalattal nagyobb volt, mint a
korábbi változatok esetében. A cső 7 vonás 1 pont
átmérővel bírt, amely 18 mmnek felel meg. 4

A fegyver lövedéke eleinte gömblövedék volt,
de a kúpos lövedékek térhódításának köszönhető
en a 40es évek végén megjelent egy korszerűbb
lőszer is az orosz szolgálatban, a Nessler lövedék.
A belga tervezésű, 31 g tömegű lövedék 17 mm

A kovás lakatokat a lehető legegyszerűbb módon
alakították át perkusszós gyújtásra

Az 1845M muskéta ismét egy másolat volt

Nesslerféle lövedék

Értelemszerűen egy ilyen vállalkozás sikerében
csak akkor lehet bízni, ha biztos információk van
nak arról, hogy az ellenség fegyvereinek zöme
kovás lakatszerkezettel bír. Ha ez az emléktöre
dék nem is ad pontos képet arról, hogy mennyi
kovás puska állhatott még szolgálatban az orosz
hadseregben, akkor is minimálisan annyit mond
nekünk, hogy egyáltalán nem volt ritka az elavult
gyújtási rendszer.

Lőkupakos fegyverek
Európa nagyhatalmai már az 1830as évektől

keresték módot, hogy hadseregüket a biztosabb
gyújtást garantáló kémiai lakatokra szereljék át.
Nem volt kivétel a cári Oroszország sem, bár a fo
lyamatot késve kezdték el. A cár a kapszlis – lő
kupakos – lakatszerkezetet választotta
hasonlatosan a példaként követett angol és francia
hadsereghez. 1840es évek elejétől kezdték átala
kítani a korábbi kovás muskétákat. A konverzió
két fegyverdarabot érintett: a lakatot és a csövet.
A lakatról levágták a serpenyőt, elhagyták a ser
penyőrugót és a serpenyőfedelet, a kakast pedig
kicserélték egy kalapács formájú kakasra. A csö
vön behegesztették a gyúlyukat, majd a cső tetejé
re új lyukat fúrtak és egy lőkúp betekerésére
alkalmas magot hegesztettek rá. Ez a megoldás
praktikus volt, hisz nem kellett kidobni a
kovás puskákat, de erősen kétségessé
tette a célzás pontosságát, mivel a lövész
orra előtt, éppen az irányzóvonalat ki
fedve csapott le a kakas. E modellek
1808/44, 1828/44 M jelzések alatt sze
repelnek.

Az átalakított kovás muskéták azon
ban nem minden tekintetben váltották be a hozzá
juk fűzött reményeket. A gyönge minőségű orosz
fegyverek gyorsan koptak ki a szolgálatból, pedig
nem volt jellemző, hogy a katonákat túlgyakorla
toztatták volna, sőt. Visszaemlékezések bizonyít
ják, hogy sok katona a teljes szolgálati idő alatt
egyszer sem sütötte el a fegyverét, még vaktöl
ténnyel sem. A gyönge minőségű fegyverek gyors
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átmérőjű volt, és szoknyával rendelkezett, mint a
későbbi Miniéféle lövedékek. A lövedéktípust a
francia hadsereg is rendszeresítette. A tesztek bi
zonyították, hogy az újítás jelentősen növelte a si
ma csövű muskéták pontosságát, és ezzel
duplájára növelte  nagyjából 300 lépésig terjesz
tette ki  a hatékony célzott lőtávolságot. A löve
dékeket marhafaggyú és méhviasz keverékébe
mártott papírpalásba csomagolták. A kenőanyag
egyrészt szigetelte a lőporgázokat, másrészt segí
tett abban, hogy a cső tisztább maradjon több lö
vés után is, így a cső hosszabb ideig őrizte meg
pontosságát. Az előnyösebb lövedékformának kö
szönhetően csökkenthető volt a puska töltete is. A
8 g körüli kováspuska töltetek helyett e típusok
esetében már csak mindössze 85 szemer (6 g)
puskaporra volt szükség. 5

Nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy melyik
megoldás volt korszerűbb, a lőkupakos, vagy a
gyutacsos. Az egészen biztos, hogy az osztrák
magyar gyutacsos lakat több alkatrészből állt, és a
fedél felnyitása és lezárása lassította a töltési fo
lyamatot. A lőkupak megfogása és lőkúpra helye
zése azonban sokkal több figyelmet igényelt, mint
a töltényhez dróttal rögzített gyutacs magba he
lyezése, s a lőkupak – nyitott mivoltának köszön
hetően – jobban ki volt téve a környezeti
hatásoknak, könnyebben sérülhetett.

A csappantyús lakatszerkezet kezelésének egyik
lehetséges hátrányát bizonyítja Szalay József va
dász főhadnagy súlyos sebesülésének története.
Zászlóalja lőkupakos, kardbajonettes vadászstuc
cokkal volt felszerelve. 1849. június 19én egy
szakasz vadásszal vette fel a küzdelmet kozák
könnyűlovassággal szemben a zabovai szorosban.
Szalay egy rosszul sikerült ellentámadás után sza
kadt el szétvert szakaszától. Így írja le a számára
végzetes párbajt:

„... tanácsosabbnak hittem, a nyitott elejű szekér
szín elébe állani, pár pillanatig kifújtam magam,
s azután kilőtt fegyveremben tettem egy löveget
(lövedéket) és nyomtam le a puska vesszővel.
Hej, ha már akkor hátultöltő fegyverem lett vol
na! A löveg már a helyén volt, amikor hihetőleg,
a széjjel ugratott vadászainkat üldözni egy ko
zák nyargal a két épület közé s habár én rajtam,
a hosszú katona köpeny volt, a derekamra csa
tolt kisebb tölténytáskámmal, kezemben tiszti
kard helyett szuronyos puska...
...lovát felém fordítva, lándzsáját nekem szögez
ve roham reám, én pedig magam védelmezendő,
nehogy ha időm lesz reá, puskám köldökére (lő
kúpjára) lőkupakot tenni, a puskám vesszejét
nagy hirtelen kirántám a csőből és mellém dob
tam, fegyveremet megmarkolva védeni akarám
magam a lándzsa döféstől, de elkéstem mert a
kozák lándzsája a jobb oldalamon szaladt és a
hátamon jött ki...
...végre ott ahol megmarkoltam kettétört a lán
dzsa nyele, az én kezemben maradt darabot ki
rántva oldalamból eldobtam, s fegyveremet
megmarkolva felé szúrtam a kozáknak, de a ko
zák elugratott pár lépést, én meg a tölténytás
kámban nyúltam lőkupakért, ámde a kozák
kardot rántva rohant reám, úgyhogy ismét szu
ronyommal kellett magamat védeni, aztán tá
madtam. A kozák megint elugratott és kiabált,
mihelyst a tás kámhoz nyúltam
már megint a fe
jem felett volt a
kardjával, így tar
tott ez a lovas és
gyalog közti párharc
vagy öt percig...” 6
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M 1843 Liegei stützer(M 1843 Littichszkij stucer)
Az orosz hadsereg első perkussziós gyújtású

fegyverei azonban nem a kovásból átalakított mo
dellek voltak. Az első perkussziós fegyver nem
volt más, mint az angol csappantyús 1837 M
Brunswick puska belgiumi másolata. A puska a
maga korában igen korszerű fegyvernek számí
tott. A lakat fordított rugó elrendezésű volt és
csappantyús lakattal bírt, melyhez a nagyméretű
(6 mmes) kapszlit alkalmazták. A csőfar un. Pa
tent csőfar volt, vagyis a lőkúp nem a cső tetején
kapott helyet, mint az átalakított muskéták eseté
ben, hanem a jobb oldalán, ami segített a célzást.
A 805 mm hosszú, 7 vonás űrméretű cső huzagolt
volt, szokatlan módon mindössze két mély baráz
dával rendelkezett. A huzagspirál emelkedési szö
ge éles volt, egy csőhossz alatt (805 mmen)
fordult a lövedék egyet saját tengelye körül. 7

A csőbe speciális gömblövedéket töltöttek,
mely egy körbefutó övvel rendelkezett. Ez az öv
éppen illeszkedett a huzagolás két mély barázdá
jába, így a lövedék megforgatásához szükséges
mechanikai kapcsolatot a flastrom és a barázdák
ba illeszkedő öv együttesen biztosította. A lövedé
ket flastromba helyezve csomagolták a
papírtölténybe. A flastromon fekete csík jelezte a
körbefutó öv pontos pozícióját, hogy a katona
pontosan illessze a golyót a csőbe.

A megoldás kétségtelen előnyökkel bírt a las
sabban tölthető, flastrommal működő huzagolt

puskákhoz képest, de az övvel rendelke
ző lövedék kedvezőtlen ballisztikai

formája miatt a fegyverek pon
tossága elmaradt a nyugati

országokban rendszeresí
tett vadászstuccokétól.

A külballisztika javí
tása érdekében az
1848ban új löve

A véres macskaegér játékot két másik kozák
lovas döntötte, el, akik földre sújtották Szalayt,
majd kirabolták. Ha Szalaynak gyutacsos fegyve
re lett volna, nem kellett volna külön fogásként a
lőkupakot keresgélnie, hiszen az a töltényhez lett
volna erősítve. Lőképes fegyverrel pedig, talán a
párviadal is máshogy alakult volna.

A szemben álló felek sima csövű gyalogsági
tűzfegyverei között az ilyen kiragadott esetek el
lenére sem fogalmazható meg hatékonyság szem
pontjából különbség. Mindkét (mindhárom)
nemzet közel azonos képességű fegyverekkel

küzdött, egyik puska sem volt ponto
sabb, hatékonyabb a

másiknál.

A fordított lakatszerkezet modern és előremutató
megoldásnak számított
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déktípust kezdtek használni a fegyverekhez. A kú
pos formájú lövedékről eltűnt a körbe futó öv, he
lyette csak két illesztő szemölcs szerű szárny
maradt meg, melyek a barázdákba illeszkedtek. A
lövedék hegyes formát kapott, aminek következté
ben tömege is jelentősen nőtt (megkö
zelítőleg 50 gra). A lövedék átmérője
15,8 mm volt, hossza pedig 30 mm volt.
A hosszabb lövedéket a gyors huzagolás
hatékonyan tudta stabilizálni, így a mo
dern forma tovább növelte a fegyver ha
tékony célzott lőtávolságát. A lövedék
orosz elnevezése Kulikovféle lövedék
volt.

A Liegei stützereket szarvaskés formájú kard
bajonettel látták el, melyek oldalfegyverként is
használhatóak voltak. A fegyver korszerűségére
bizonyíték, hogy precíz, nagy távolsá
gokra is beállítható irányzékokkal sze
relték őket. Az első változatok,
melyekkel elsősorban gömblövedékeket
tüzeltek leveles, 200 – 300 lépés közt
állítható felcsapható irányzékkal bírtak.
A kúpos lövedékekre történő áttérés
után azonban az irányzékokat is korsze
rűsítették: precízen állítható svájci min
tájú hosszútávlövész irányzékot szereltek a
fegyverekre. A nagyobb állítási tartományra szük
ség is volt, hiszen a nehezebb lövedék
nek köszönhetően a röppálya íveltebb
lett, a katonának szélesebb tartomány
ban kellett állítania nézőkét hosszú lö
vések esetén. Az új nézőke 200 – 1200
lépés közt volt hangolható.

A fegyver töltővesszőjét is korszerű
sítették 1848ban: a töltővessző végét
úgy alakították ki, hogy az pontosan il
leszkedjen a lövedék orrkiképzéséhez, így a kato
na nem tudta elverni a lövedék csúcsát, nem
romlott a kilőtt lövedék ballisztikai alaki tényező
je. 8

1848ban intenzív teszteknek vetették alá az új
lövedéket, hogy összehasonlítsák hatékonyságát a
korábbi gömbformával. A finn gárda lövész zász

lóaljaknak osztották ki az új fegyvereket
és lövedékeket, akik 300 – 600 lépés kö
zötti távolságokon lőttek célba a régi és
új lövedékkel. A teszt eredménye meg
győző volt: a 9000 kilőtt kúpos lövedék
ből 7423 találta el a célokat, míg
ugyanennyi gömblövedékes lövés eseté
ben csak 6142 volt a találatok össz
mennyisége. 9

Az új típusú lövedéket 82 szemer (5,8 g) puska
porral töltötték és 330 m/s torkolati sebességet ért
el.

A Liegeben gyártott puskatípusból
mindössze 25 000 darabot állítottak
szolgálatba. Nincs arról információnk,
hogy milyen mennyiségben került beve
tésre a magyarországi hadjáratban. Az
importált fegyverek nagy többségét P. J.
Malherbe & Cie gyártotta.

A korszerű puskákat jól képzett – el
sősorban finn területekről sorozott – va

dászzászlóaljak katonái kapták. A magyarországi
hadjáratban az orosz vadászezredek színe java

részt vett. Minden gyalogos hadosztály
második dandárja 22 vadászezredből
állt. Magyarországra 17 vadászezred ér
kezett Paszkievics vezetése alatt, míg
Erdélybe további 6 vadászezred Lüders
parancsnoksága alatt. 10 A vadászezre
dek négy zászlóaljból álltak, a zászlóal
jak pedig 44 századból. Egyegy
zászlóalj papíron 1055 főből állt, de rit

ka volt a teljes állományra töltött zászlóalj és ez
red.

1837M Littichkij stucer  angol eredeti belga másolata
az orosz hadsereg finn vadászainak fegyvere

Brunswickhuzag

Az eredeti lövedék

Kulikovlövedék



„A golyó ostoba, a bajonett hős.” Alaxeander Szuvorov
Az orosz hadművészet túl sokat nem változott a

napóleoni háborúk óta. Alexander Szuvorov híres
mondásának komolyságát igazolják a visszaemlé
kezések mind magyar, mind orosz oldalon. Az
orosz katona kiképzése bizony hagyott sok kíván
nivalót maga mögött. A sorgyalogság katonái
örülhettek ha egy évben 10 töltényt kaptak gya
korlatozásra, s azt sem célba lövésre használták
fel, hanem a sortüzek gyakorlatoztatására. Ha
nem volt elegendő a gyakorlatozás, akkor agyag
ból gyúrt lövedékkel szerelt vaktöltényeket hasz
náltak, nem éles lőszert. Olyan esetet is
rögzítettek a visszaemlékezések, mely szerint volt
olyan katona, aki 25 éves szolgálata során egyszer
sem sütötte el a fegyverét. A vadászzászlóaljak
katonái ennél jobb helyzetben voltak, több lehető
séget kaptak a gyakorlásra, de ennek ellenére is
ismerünk olyan leírásokat, mely szerint egy zász
lóalj vadászai meg sem tudták tölteni fegyvereiket
a csatatéren.

A magyar katonát az orosz erők döntő csatában
le nem győzték. Az orosz intervenció idejére Ma
gyarországot a Honvédség önerőből tisztította
meg az osztrák katonáktól. Az ellenség stratégiá
ja, harcászata, haditechnikája, kiképzése, ember
anyaga nem volt jobb minőségű, mint a
honvédsereg esetében. Nem volt híján a cári had
sereg a szükséges bátorságnak sem.

A magyar katonát a hatalmas számbeli fölény
gyűrte le, de az országba beözönlő kétszázezres
orosz hadsereg előtt így sem egy szétvert, mene
külő hadsereg tette le a fegyvert, hanem egy harc
ra kész, rendszett haderő. Így ír erről I. Drozdov
főhadnagy, a világosi fegyverletétel egy orosz
szemtanúja:
„A gyalogosok tisztelegtek, szomorúan levették
magukról felszerelésüket, és puskájukat gúlákba
állították. A katonák búcsúzás közben sírtak, és
megcsókolták zászlójukat. A huszárok leszálltak
lovukról, átölelve, zokogva búcsúztak el tőlük.
Karabélyuktól ugyanilyen keserűséggel váltak
meg.
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Az orosz Liegeii puska képességei szempontjá
ból a császárikirályi kamráspuska 1842 M és
1849 M változatával állítható szembe. A kamrás
puska 1842 M változata tapaszolt gömböt tüzelt,
huzagolt csővel és kamrás csőfarral rendelkezett.
Irányzéka is hasonló volt, mint az orosz huzagolt
puska 1848 előtti változata esetében. Az orosz
puska esetében 1848tól, az osztrákmagyar fegy
ver esetében 1847től től kezdték el használni a
kúpos lövedékeket. Mindkét puska szinte azonos
kaliberrel bírt, és mindkét fegyverhez karbajonet
tet rendszeresítettek. Az osztrákmagyar fegyver
ellenben kisebb töltettel működött, melynek kö
szönhetően kisebb torkolati sebességre volt képes
lövedéke, ezért röppályája íveltebb volt. A kam
ráspuska 1849 M változatának nézőkéje azonban
sokkal könnyebben, gyorsabban, praktikusabban
állítható harctéri körülmények közt, mint az orosz
vetélytársé.

Azonos problémára két eltérő választ fogalmaz
meg a két puska, de a maga korában mindkettő
hatékony tűzfegyver volt. E fegyvertípusok közül

sem lehet egyértelműen kiválasztani, hogy
melyik volt fejlettebb a másiknál.

A fegyver precíz svájci mintájú irányzékot is kapott
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Ezután Rüdiger gróf törzsének kíséretében Gör
gey seregeihez lépett, s üdvözölvén őket, meg
kezdte szemléjüket. Kimondhatatlanul megindító
volt e rendjét megőrzött, erős, harcképes sereg
nek látványa. E sereg ugyanis néhány hónapja
oly félelmetes volt Ausztria számára, s most itt
áll fegyvertelenül, magát sorsának megadva, és
mint halálraítélt, várta az ítélet végrehajtását.”
11

Álljunk meg egy pillanatra a „fegyverletétel”
kifejezésnél. A szabadságharc végét a hazai termi
nológiában sokkal gyakrabbal jelöli a „világosi
fegyverletétel”, mint a „szabadságharc bukása”,
„szabadságharc leverése” kifejezések. Értelmezé
sem szerint nagyon helyesen, hiszen a maga bús
komorságában is jelzi, hogy az orosz betörése
után, kétszeres túlerővel küzdve is is volt mit le
tenni, és volt szervezett, harcképes hadsereg is,
mely saját döntés alapján letette a fegyvert. Talán
ennél nagyobb bizonyíték nem is kell arra, hogy
megértsük, milyen kiváló tetteket hajtottak végre
a hazáért szolgálatot teljesítő hazafiak, legyen szó
akár katonákról, akár civilekről. ■
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Magyar hadifogjok a szabadságharc bukása után
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A MÁSODIK LEVÉL
SZIKLÁSHSG, GREEN RIVER, 1833. JÚLIUS 10.

Kedves testvérem!
Utam most a Clumbia folyó eredetétől a Yellow

Stone bejáratáig vezet, ahol a folyó a Missouriba
torkollik. Fogalmad sincs arról, hogy mennyi ag
godalommal és fáradtsággal teli egy ilyen út. Vi
szont annyi hasznunk van ebből, hogy csapatunk
olyan indiánok lakta területen vág át, akiknek a
barátsága csupán attól függ, hogy elővigyázatos
ságunk és ellenállóképességünk mikor dacol el
lenségességükkel.

Uticélunkat elérve majd hajón küldjük hód
prémjeinket St. Luisba és a közelben valószínűleg
építek egy erődöt és kereskedőállomást nyitok.
Tegnap a shoshonee azaz a Kígyó Indiánok egy
csapatával és törzsfőnökükkel, „Vas Csuklószorí
tóval” találkoztam. Ahogy az már ilyenkor lenni
szokott, pipáztunk, beszélgettünk és mindeközben
rájöttem, hogy az új barátom rendkívüli nagykö

veti és meghatalmazotti, valamint teljhatalmú mi
niszteri minőségben akar engem foglalkoztatni a
Hollókhoz indított küldöttségben, akiknek a terü
letén át akarok haladni.

Bármennyire is hozzászoktam már ahhoz, hogy
az indián főnökök milyen körültekintőek és agya
fúrtak, még soha nem találkoztam az esethez ha
sonló politikai ravaszság méltóbb bizonyítékával.

Vas Csuklószorító nemrégiben lépett apja, Petti
coat örökébe, mint nemzetségük vezére. Úgy tű
nik, hogy a nézetletérés a Kígyók és a Hollók
törzsei között tovább nőtt. No nem olyan komo
lyan, hogy az azonnali, nyílt háborúhoz vezetett
volna, csak elegendő volt ahhoz, hogy kétségessé
tegye, valaha képeseke találkozni barátokként.

Az volt a küldetésem célja, hogy kiderítsem a
Hollók szándékát, és ha az ellenséges, akkor a
megfelelő ellenállásban segíteni nekik.

Némi bevezető tárgyalás után a törzsfőnök be
szédet intézett hozzám, amiben összefoglalta vég
ső utasításait. Ez időben készítettem jegyzeteket,
így most átadom neked a lényegét.
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A bölcs tömörség és gondolatok világossága
talán pirulásra kényszerítene néhány szószátyár
szónokot (olyanokat, akiket te is ismersz), de pá
ran közülük talán hitelesebben át tudnák adni
ezek jelentését.

„Írj levelet a Hollóknak”  mondta a törzsfő
nök. "Két részből álljon. Mondd el nekik, hogy
embereim tudni akarják a szándékaikat. Alig vár
juk, hogy háborút kezdhessünk a Feketelábúakkal
(közös ellenségeik a Hollóknak és a Kígyóknak).
Nem szándékozunk harcolni korábbi barátaink és
szövetségeseink  a Hollók  ellen, és nem szeret
nénk megosztani erőinket azzal, hogy néhány
harcoló csapatot otthon tartsunk megvédeni
asszonyainkat. Nem, mi a Hollók barátai kívá
nunk lenni, csatlakozni hozzájuk a Feketelábúak
ellen, elszívni a békepipát, kereskedni és házas
ságra lépni velük. Ha egyetértenek ezzel, örülünk
és szeretni fogjuk őket mint szomszédot, barátot,
szövetségest.

Visszautasíthatják a Hollók a békeajánlatot, de
akkor a Kígyók ezt kihívásnak veszik.

Hát csak jöjjenek. Sok hős van közöttünk, akik
soha nem ismerték a félelmet.

Mint ellenségeinket, olyan kegyetlenséggel fog
juk várni őket, amilyen szívélyesen köszöntöttük
volna őket, mint barátainkat.

Nem félünk. Még mielőtt a hó leesne idehívjuk
barátainkat,a Shians, Aripahoes, Utaws és Nava
hoes törzsekből és porrá zuzzuk őket.

Ez legyen a levélben. Oszd azt két részre.
Ha elfogadják a békét, akkor semmisítsd meg a

másikat. Ha nem, akkor add át nekik hadüzene
tünket és mondd meg nekik, hogy jöjjenek. Nyolc
évvel ezelőtt, amikor először láttuk Hosszúkést,
háborúztunk a hollókkal. Sokukat megöltük. Olya
nok voltak a kezeink között mint a gyerekek. Bará
tod, Hosszúkés, békét ajánlott. Bőséges
ajándékokat adott. Beleegyeztünk a békébe és az
óta elástuk a csatabárdot. Mi most is a békét kí
vánjuk. Legyen a válaszuk őszinte, egyenes. Béke
vagy háború, nekünk ugyanaz, csak mondják meg,
melyiket választják.”

Nagy figyelemmel és a hatalmas csodálattal
hallgattam ezt a rövid szónoklatot. Ha ismernéd a
törzsek helyzetét, minden mondatban láthatnád a
ravasz stratégiát és a tökéletes politikai ügyeske
dést.

A Kígyók nagyon nyugtalanok, aggódóak vol
tak a Hollókkal vívandó háború következményei
miatt. Ők nem akartak ezzel a nemzetséggel hábo
rúzni és ami a Feketelábúakat illeti: még az indián
is jól tudja veszélyes a gyöngeséget beismerni,
vagy kérni mint jótéteményt. Tudják, hogy ez
csak a fegyvert a kézben tartva lehetséges.

Búcsúzóul megígértem a törzsfőnöknek, hogy
megírom és eljuttatom a levelet, két részre osztva
azt, kívánságának megfelelően és remélve, hogy
sikerül békét teremteni a két nemzetség között.
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A HARMADIK LEVÉL
FORT WILLIAM, 1833. NOVEMBER 16.

Az elmúlt öt hétben annyira lefoglalt a téli szál
láshelyünkkel való foglalatosság, hogy elmarad
tam a szokásos havi levelemmel. Ugye, még soha
nem építettél erődöt? Hát akkor adj hálát az ég
nek, mert soha még semmi nem okozott nekem
ennyi bajt, bosszúságot mint ez. Néhány nap már
elegendő lesz, hogy a körletünk külső részeit be
fejezzem, a hűtőház és az élelmiszerraktár kivéte
lével. A belső részeket majd akkor fejezzük be, ha
időnk engedi. Az erődünk 130x150 lábnyi, erős
építésű, csupán egy, jól őrzött bejárattal, belül a
házainkkal és raktárainkkal.

A kereskedést alig indítottuk el, de mi és az el
lenfeleink is keményen küzdünk érte: ez a fajta
korteskedés még leghangosabb politikusaitok bár
melyikét zavarba hozná. Az áskálódás, a veszte
getés mindennapos dolgok. Az indiánok érzik
fontosságukat és igyekeznek erősíteni azt.

Legutóbbi látogatóim között volt a Creek indiá
nok törzsének egy csoportja, Sonnant vagy más
néven a Kereplő névre hallgató törzsfőnökükkel
együtt, aki az átlagosnál magasabb és nagyon fi
gyelemreméltó a megjelenése. Ha ránézel egy in
diánra, általában a szeméből megpróbálod
kideríteni a jellemét, de ennek a törzsfőnöknek a

szemei ellenálltak minden alapos vizsgálatnak.
Olyan mélyen beágyazódtak a magas pofacson
tok, a minden képzeletet felülmúló karvalyorr és a
hatalmas, bozontos szemöldök közé, hogy nincs
ember, még a ti imádott, csillogó városotokban
sem, aki megmondhatná a színét, anélkül, hogy az
indiánok által nem tűrt pillantást vetnének rá.
Ugyanakkor az én újdonsült barátom Sonnant, a
lelked mélyére tud nézni anélkül, hogy feltűnést
keltve nézne rád.

Homloka feltűnő volt, csakúgy mint a koponyá
jának alakja: anélkül, hogy koponyatudós lenne
bárki, azonnal ennek a fejformának tudná be e
férfi kérlelhetetlen gyűlöletét és azt, hogy halálos
bosszút áll azon, aki az útját állja.

Fején hatalmas hajtömeg, kontyba fogva, na
nem úgy mint „fehér barátaink” közötti szépsé
geknél (akik legyenek áldva), mert itt az a kü
lönbség, hogy a haj mind a sajátja volt.

A teljes mellkasa és két erős karji kék csíkokkal
tetovált volt, amik nagyon szabályosan helyez
kedtek el, és valójában jóképű volt, miután jó
megnézted, csak első pillantásra ítélhetted el azt
az ízlést, aminek tetszik az ilyen rettenetes és
gusztustalan díszítés.

A törzsfőnök könnyed és méltóságteljes léptei
bizonyították, hogy vezetésre született.
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Ruházata egyszerű, kényelmes volt. Fejétől a
térdéig bölénybőrből készült köpönyeget viselt.
Lábszáraira simuló bőrnadrágot hordott, míg lábát
egyszerű mokaszin védte.

Sonnantnak  vagy másképpen a Kereplőnek,
ahogy én hívni fogom őt  hét fiútestvére van,
mindannyian kisebb beosztásban a törzsben. Be
folyásukhoz hozzájárult az ő vad bátorsága és az,
hogy ő elkötelezett azért a nagy befolyásért, amit
már megszerzett a törzsön belül. Több felesége is
van, közülük a legfiatalabb, az alig 15 éves is az
őt elkísérők között volt és nyilvánvalóan nagyon
büszke volt a férfira, aki ura és parancsolója. Lát
szott, hogy a törzsfőnök teljes egészében tudatá
ban van fontosságának. Bár volt egy hibája, ami
lényegesen csökkentette a tőlem elvárt tiszteletet:
mégpedig mély megvetése azoknak a törvények
nek, amit a mértéktartó közösségek vezettek be,
amik közül  szégyen ránézve  ő egyet sem fog
betartani. Más szóval, ő egy részeges állat.

Akármilyen is volt, sőt, ő jött el meglátogatni
engem, beszéltünk a politikáról, vagy az üzletről
(amik nálunk rokon értelmű kifejezések). Amikor
békét kínálunk a népeknek, akkor a kereskedői
hasznunkat szem előtt tartva tesszük ezt, amikor
háborút (amit egyébként soha nem teszünk), az
indítékaink egyformán önzőek. Csak megköszön
ni tudom magamnak a józanságot, hogy nem áru
sítok alkoholt, és nagyon elítélem a „tüzes víz”
használatát a rézbőrűekkel.

Valójában ilyen a világ, minden kísérlet ellené
re, hogy eltitkolja ezt. Az önérdek érvényesül, és
az egyetlen különbség a gyakorlatbanvan: a bar
bár és a civil életben az, hogy amit az előbbi so
rán méltányoltunk, az utóbbiban elrejtjük az
indítékot.

Pipáztunk, beszélgettünk, majd úgy fejeztük be
a találkozást, ahogy az hasonló esetekben lenni
szokott, én némi dohányt, lőszert és cinóbervörös
festéket adtam, cserébe a sok kedvező ígéretért.
Majd ő némi erős innivalóért könyörgött, mivel ő
hozzá volt szokva, hogy úgy igyon, mint „fehér
apái”. Egy pint bort rendeltem neki és kíséretének
(ami elegendő lett volna, hogy te és én becsíp
jünk) amikor is, lám csak, a vén bűnös egy húzás
ra ledöntötte az egészet. Mulatságos volt látni a
társait, ahogy azok könyörögve nézték őt ezalatt,
és nagyon jelentőségteljesen szagolva az üres ku
pát. A Kereplő azonnal nagy feltűnést keltett és
nagyon kellemetlen volt a fecsegése. Én némi tü

relmetlenséggel elcsendesítettem a helységet és
határozottan elutasítottam a további ital iránti ké
rését, majd elhagytam a házat. Az öreg fickó,
(már közel hatvan telet élt meg) jó hangulatban
lépkedett át a helységen, kezeit az oldalához tart
va (a bölény köpenynek nincsenek zsebei) tartva
magát ahhoz, hogy ő is főnök és „varázsló”, és
úgy kell járnia min az ő apja (érts ezalatt engem)
tette.

A vén gazember elég öreg volt ahhoz, hogy a
nagyapám lehessen. A viselkedése és megjegyzé
sei rendkívül mulatságosak voltak. Az elárusítók
és az emberek annyira jót mulattak azon, hogy
egy újabb rekord fűződött a nevéhez. Ő nagyon
elégedetten távozott, örök barátságot fogadva,
amit úgy kell érteni, addig fog tartani, amíg van
borom és különböző árucikkem, amit tudok neki
adni, cserébe a bőrért és hódprémért. ■

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.




