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ELŐSZÓ

Az őszi Füstölgő eMagazinban két fontos cikket hoztunk
terítékre a kedves olvasóknak. Ismét jelentkezünk
hadtörténeti- és fegyverteszt-rovatunkkal is, valamint

folytatódnak Robert Campbell levelei is.
Hadtörténeti rovatunkban Kopka Ferenc ismerteti az antietami

csatát. Az amerikai polgárháború e véres ütközetét két részben
dolgozzuk fel, bőséges térkép-mellékletekkel. A térképek szintén a
szerző művei és nem puszta felújításai meglévő térképeknek, hanem
saját kutatás alapján rajzolta őket. Szerkesztőként nagy
megelégedéssel tölt el, hogy ilyen eredeti anyagot közölhetek!
Fegyvertesztünk alanya az új Pedersoli-féle Enfield, amelyet

Németh Balázs vett górcső alá. A gyártó az Euroarms cég
felvásárlása után sorra jelenti be felújított hadipuskáit, amelyek az
ígéretek szerint pontosabb és jobb minőségű replikái az
eredetieknek, mint bármi eddig. A cikkhez mellékeljük a lövészeti
tesztről szóló videót, az összehasonlítást az Euroarms-replikával és
az Enfield papírtölény készítését bemutató videót is. Sőt, ez
utóbbihoz az eredeti szabályzatból való sablonok is elérhetőek
mellékletként. . .
Robert Campbell levelei már eddig is érdekesek lehettek

mindazok számára, akiket érdekel a XIX. század elej i trapper- és
indiánkultúra. Nos, a szerző most még részletesebb leírását adja az
újta során megismert indiánoknak, amely hasznos lehet, ha az ember
szeretne indiánnak öltözni a következő jamboree-ra. Mindenesetre
ismét egy olyan anyag, amely magyarul még soha nem jelent meg -
most először a Füstölgő eMagazin oldalain olvasható.
Jogi rovatunkban a feketelőpor szállításainak jogi szabályozásáról

- illetve a szabályozás hiányosságairól - olvashatunk.
Megszívlelendő tanács a lőporkezelői engedély megkérése minden
elöltöltős egyesületnél!
Vállalkozó kedvű olvasóinknak jó hír, hogy itt a Csináld magad

rovat, amelyben a ballisztikai zselatintömbök készítéséről
olvashatunk. A mostani hideg időben nem fog hamar megromlani. . .

Kellemes olvasást!
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Lőporkezelői engedély, lőszerelemekszállítása
Egy kelet-magyarországi lövészegyesület kérésé-
re most a lőpor szállításával kapcsolatos szabályo-
zásokat és a lőpor kezelésére feljogosított
személyekkel szemben támasztott feltételeket
vesszük górcső alá. Először is le kell szögezni,
hogy a hatályos jogszabályok erősen hiányosan
fogalmaznak a lőszerelemek szállításával, de még
a lőszerelemek kezelőjével kapcsolatosan is, így
az engedélyezési eljárások során jellemzően nagy
a bizonytalanság. Különösen igaz ez abban az
esetben, ha a hatóság először találkozik a kérdés-
sel.
Sajnos a lőszerelem kezelésével a jogszabályok

egyáltalán nem foglalkoznak, a jogszabályokban
csak arra találunk információt, hogy ki „szerezhe-
ti be” a lőport, és ki kezelhet „fegyvereket”. A
353/2004 kormányrendelet 1 5. § (2) f) szerint:

„ muzeális fegyver működtetéséhez szükséges lő-
szerelem (fekete lőport vagy a fekete lőpor ki-
váltására gyártott lőport) csak sportlövészet
folytatása céljából nyilvántartásba vett sport-
egyesület (a továbbiakban: sportegyesület) ke-
reskedelmi meghatalmazottja részére
értékesíthető; „

Ebből a passzusból megtudjuk, hogy ki szerez-
heti be a feketelőport engedély alapján: sportlö-
vész egyesületünk kereskedelmi
meghatalmazottja. Ez a megfogalmazás több
szempontból is fontos számunkra. Először is azt
jelenti, hogy a a lőpor megszerzésére feljogosított
személynek ugyan azzal az engedéllyel kell ren-
delkeznie, mint az éles lőfegyverek megszerzésé-
re jogosított egyesületi tisztségviselőnek.

Lőszerelem felvétele és szállítása
A 253/2004 Kormányrendelet 37. § (6) bekezdése
fogalmazza meg, hogy az egyesület birtokában lé-
vő lőfegyvereket és lőszereket milyen feltételek
mellett adhatja át a szervezet tagjainak:

„ (6) A sportegyesület a lőfegyverét és a lőszerét
a) a sportegyesület igazolt sportlövőjének
aa) a lőfegyver és a lőszer tárolásának helye és
a sporttevékenység (edzés, verseny) végzésének
helyszíne közötti közvetlen szállítás és
ab) a sporttevékenység (edzés, verseny) végzésé-
nek időtartamára átadhatja, továbbá
b) a sportegyesület tagjának az edzés időtarta-
mára átengedheti. ”

Gondolhatnánk, hogy ez jó, mert ez alá logiku-
san beleérthetjük a feketelőport és a csappantyút
is. Ez azt jelentené, hogy a muzeális fegyverek
működtetéséhez használt lőszerelemek is közvet-
len szállításra ás a sporttevékenység időtartamára
átadható. Vagyis a lövész a verseny napján reggel
felvenné a lőszerelemeket, elvinnél egyenesen a
lőtérre ahol a verseny lesz, ott elhasználná, majd a
maradékot (ha van) visszavinné az egyesületi tá-
rolóhelyre még aznap. Fontos, hogy a szállítás
„közvetlen”, ami mind időben mind térben érten-
dő: a jogi lehetőség aznapra, és csak arra az út-
irányra vonatkozik.
Valóban, a passzus célja az, hogy a lövészek vé-

telezhessenek sporthoz szükséges engedélyköteles
eszközöket az egyesülettől. Van olyan rendőrkapi-
tányság, ahol így is cselekednek: az egyesület iga-
zolt versenyzője szállítólevéllel felvehet lőport és
csappantyút az egyesület tárolóhelyén, akkor is ha
nem rendelkezik kereskedelmi meghatalmazotti
engedéllyel. Sajnos azonban a (6). bekezdés teljes
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szó szerinti értelmezés szerint csak lőszerekre és
lőfegyverekre vonatkozik, lőszerelemekre nem.
Ez azt jelenti, hogy hiába gondolkodik logikusan
a helyi kapitányság, és engedi a szállítóleveles
szállítást, ha a versenyző olyan megyén halad át,
vagy olyan megyében működő lőtérre megy ver-
senyezni ahol ezt másképp gondolják, gondja le-
het belőle.

A kereskedelmi meghatalmazottiengedély megszerzése
A teljesen megbízható megoldás tehát csak az, ha
egyesületünk lőszerelem megvásárlására jogosult
kereskedelmi meghatalmazottja szállítja a lőszer-
elemeket a verseny helyszínére és onnan vissza.
Ennek megfelelően érdemes a lehető legtöbb
egyesületi tagra megkérni ezt a lehetőséget, hi-
szen ez biztosítja az egyesület rugalmasságát. A
kereskedelmi meghatalmazotti engedély azonban
nem egyenlő a lövészetvezetői engedéllyel, mely
feltételeit előszeretettel húzzák rá az engedélye-
zésre a hatóságok a szabályozás hiányosságai mi-
att.
A jogszabályban azonban hiába keressük, hogy

pontosan milyen feltételeknek kell eleget tennie a
kereskedelmi meghatalmazottnak. Mindössze azt
tudjuk meg a 35. § (1 ) bekezdésből, hogy:

„ A szervezet részére kiadott lőfegyvertartási en-
gedélyben fel kell tüntetni azokat a személyeket,
alkalmazottakat (a továbbiakban együtt: alkal-
mazott) , akik a fegyver kezelését (tárolás, ki-
adás, visszavétel) végzik, a fegyvert
használhatják.”

Tehát az egyesület engedélyében fel kell tüntet-
ni azokat a személyeket, akik kezelhetik a „fegy-

vereket”. Érdekes, hogy itt a rendelet fegyvereket
említ, és nem lőfegyvereket. A kezelés alatt pedig
csak a „tárolást, kiadást, visszavételt” érti.
E passzus alapján vélelmezhető, hogy a lőpor és

csappantyú megszerzésére jogosító engedély és a
kezelésre jogosító engedély külön eljárás, de saj-
nos ezek pontos leírását hiába keressük a jogsza-
bályban, csak találgatni lehet nekünk is, hogy
pontosan milyen feltételeknek kell megfelelnie a
lőpor megszerzésére és kezelésére jogosult sze-
mélynek.
Innentől pedig valamelyest a helyi kapitánysá-

gok kezében vagyunk. Az ő jogértelmezésüktől
fogunk függeni, ami természetesen nem szentírás,
indokolatlan elvárások esetén megtámadható. Je-
lenleg az ország legnagyobb részén elfogadott
rendszer eképpen néz ki:
- a lőpor kezelésére és beszerzésére engedéllyel
rendelkező személytől alkalmazotti engedély
kérvényezését kérik;
- ehhez általában kérnek I. csoportos egészség-
ügyi alkalmasságit;
- a lőport és csappantyút csak az egyesület lőpor-
kezelésre határozatban feljogosított tagja szállít-
hatja a lőtérre, versenyre és onnan vissza.
Fontos leszögezni, hogy az egyesület kereske-

delmi meghatalmazottja nem egyenlő a lövészet-
vezetővel, az egy ettől eltérő engedélyezési
eljárás. Vagyis a lőporkezelőtől nem kérhető lövé-
szetvezetői engedély például, de még feketelőpo-
ros vizsga sem, bár a józan ész ez utóbbit
igencsak szükségessé teszi.
Tehát az általunk javasolt megoldás: minél több

lövészegyesületi tagra meg kell kérni a kezelői jo-
gosultságot, és minél több helyen létesíteni lősze-
relem tárolóhelyet. A lőport és csappantyút pedig
csak kezelésre feljogosított személy szállítsa. ■
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Előzmények
„Most már tudom, mit kell tennem! . . .Ha ennek
papírdarabnak a segítségével sem tudom le-
győzni Bobby Lee-t, akkor akár haza is mehe-
tek.”
George B. McClellan vezérőrnagy

Az uniós főparancsnok, George Brinton McClel-
lan vezérőrnagy követte az ellenséget észak felé.
A 75 ezer fős Potomac Hadsereg kelet felé lezárta
az összes tengerpart felé vezető útvonalat, ám így
Maryland jelentős részét, vele a nyugat felé veze-
tő fő vasútvonalat is átengedte az ellenségnek.
Lee kihasználva az északi hadvezetés bizonyta-
lanságát 55 ezer emberével több ponton egyszerre
tervezett csapást mérni a magukra hagyott északi
helyőrségeken. James Longstreet vezérőrnagyot
Hagerstown, Thomas J. „Stonewall” Jackson ve-
zérőrnagyot Harpers Ferry elfoglalására küldte.

A sors furcsa szeszélye alapjaiban változtatta
meg az események láncolatát. Két északi katona
egy cigarettába rejtett üzenetet talált: az irat Lee
191 . számú Különleges Parancsa volt, amely a
marylandi hadijárat főbb céljait taglalta. A határo-
zatlanságáról híres McClellan most sem hazudtol-
ta meg hírnevét. A parancs hitelességében
kételkedve 18 órán át őrlődött, ám végül meghoz-
ta a döntést: általános támadást rendelt el Lee fő-
erői ellen.
Lee a megváltozott helyzetben azonnal elren-

delte, hogy Longstreet és Jackson csapatai térje-
nek vissza a fősereghez. Időt kellett nyernie, így
maradék erőivel útját állta az északi seregnek az
egyetlen helyen, ahol ekkora létszámhátrányban
sikert remélhetett. A Blue Ridge hegység hágóinál
lezajlott harcokban súlyos veszteségeket szenve-
dett, ám a rengeteg elhullajtott vérrel némi hala-
dékot nyert. A déli sereg az Antietam patak
nyugati partjára, egy Sharpsburg nevű kisváros
közelébe vonult vissza. A kikülönített egységek
végül időben csatlakoztak a fősereghez.

Az Észak-Virginiai Hadsereg, miután 1862. augusztus 30.-án ismét győzelmet aratott Bull Run-nál,
a háború során először uniós területre lépett. Robert Edward Lee tábornok katonái 1 862.
szeptember 3-án már Maryland földjét taposták. A kicsiny, ám annál népesebb állam megszerzése

nagy fegyvertény lett volna a Konföderációnak. Sok önkéntes csatlakozására számítottak és a diplomáciai
téren is fordulatot reméltek: tárgyalások folytak a francia és angol koronával is a Konföderáció
elismeréséről és pénzügyi támogatásról.



8

A haditervek
„Ha McClellan tábornok nem akarja használni
a hadsereget, akkor kölcsön szeretném kérni egy
kis időre.”
Abraham Lincoln

A Sharpsburgtól nyugatra és északra fekvő ala-
csony dombvonulatok rendkívül tagoltak voltak.
Erdők és szántók sűrűn váltogatták egymást, a
vízmosások és kőszirtek tették változatossá a tá-
jat. Az Antietam patak a maga 20-30 méteres szé-
lességével nem jelentett komoly akadályt, de a
sok tereptárgy, az utakat szegélyező kerítések és
fasorok a védekezőket segítették. Az északi erők a
létszámfölény birtokában is sok áldozattal járó
harcra számíthattak.
A déli állások egyetlen gyenge pontját a telepü-

léstől nyugatra hömpölygő Potomac folyó képez-
te. A folyón az egyetlen elérhető közelségű átkelő
Shepherdstown-nál volt, amelyen át több tízezer
katonát képtelenség volt evakuálni. Az áttörés a
déli csapatok megsemmisülésével járt volna - en-
nek Lee is tudatában volt. Az Észak-Virginiai
Hadsereg rugalmas védelemre rendezkedett be: az
északi szárnyat Jackson, a délit Longstreet hadtes-
te alkotta. Lee jelentős tartalékot nem képzett, át-
törés veszélye esetén az éppen nem harcoló
szárnyról tervezte átvezényelni a pihent
csapatokat.

A Potomac Hadsereg 1862. szeptember 16-án
már az Antietam patak keleti partján állt. McClel-
lan utasította Joseph Hooker vezérőrnagy I. had-
testét, hogy intézzen támadást a déli állások ellen.
Az északiakat John B. Hood dandártábornok ka-
tonáinak sortüze fogadta. A vártnál keményebb el-
lenállás hírére az északi főparancsnok beszüntette
az előrenyomulást és a további hadműveleteket
egy nappal elhalasztotta.
Az Antietam patakon három jelentős kőhíd ívelt

át a csata körzetében. A két délebbi igen közel fe-
küdt a konföderációs állásokhoz, így a tüzérsége
zavarhatta a csapatok átkelését. Az északi hídon
az uniós csapatok zavartalanul vonulhattak át,
Hooker csapatai is ezt használták a 16-ai támadás-
kor. Az I. hadtest katonáihoz még aznap este csat-
lakozott Joseph K. Mansfield vezérőrnagy XII.
hadteste a nyugati parton: ennek a két egységnek
kellett áttörni a déliek balszárnyát. A tartalékukat
Edwin V. Sumner vezérőrnagy II. hadteste képez-
te. Az ellenség figyelmét Ambrose Burnside ve-
zérőrnagy IX. hadtestének kellett elterelni a déli
híd ellen intézett rohammal. A középső hídnál
William B. Franklin vezérőrnagy VI. hadteste ké-
pezte a főtartalékot, akinek az áttörés esetén a
végső csapást kellett bevinni az el-
lenségre.

Lincoln és McClellan a csata után  az elnök bizalma
a tábornokban ekkor már régen megingott
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ny hamarosan megmutatkozott és a kékkabátosok
kiszorították az erdőből az ellenséget: a harc im-
már a híres-hírhedett Miller kukoricásban folyt. A
uniós támadást végül a Louisianai Tigrisek néven
emlegetett dandár verte vissza. Az északiakat
visszaűzték a Keleti-erdőbe. Az uniós erők hama-
rosan 3 inches Ordnance huzagolt ágyúkkal tértek
vissza és tűz alá vették a kukoricást - szerencsét-
len Tigriseket darabokra szaggatták az északi
fegyverek. Ricketts katonái ezt követően egészen
a Nyugati-erdőig szorították vissza a konföderáci-
ós csapatokat.
Doubleday embereire alig pár száz méterrel

nyugatabbra a Hagerstown vámút mentén nehe-
zebb feladat várt. A konföderációs állások ezen
részét William E. Starke dandártábornok hadosz-
tálya védelmezte. A kukoricásban rejtőző délieket
gyorsan leleplezte a szuronyaikon megcsillanó
napfény. Az északi tüzérséget előrerendelték és
közvetlen tűz alá vették a területet. A visszahúzó-
dó délieket követve John Gibbon dandártábornok
Vasbrigádja tört előre. Az uniós jobbszárny táma-
dása végül elakadt a vámútnál, és emiatt Hooker
csapatainak vonala jobbra elfordult az eredeti tá-
madási irányhoz képest.

A csata kezdete: Hooker támadása
„ Ez maga volt a tüzérségi pokol.”
Stephen D. Lee ezredes

Az északi csapatok 1862. szeptember 17-én nap-
kelte előtt lendültek mozgásba. A haditervnek
megfelelően Hooker I. hadteste mérte az első csa-
pást a konföderáció balszárnyra. Az Északi-erdő-
ben több mint 8600 uniós katona az alábbi
hadrendben sorakozott fel: Abner Doubleday dan-
dártábornok hadosztálya a jobbszárnyon, James
B. Ricketts dandártábornok hadosztálya a balszár-
nyon, míg a centrumban a tartalékot George G.
Meade dandártábornok pennsylvanniai önkéntesei
alkották. A fák fedezékéből kiérve szinte azonnal
tüzérségi össztűz zúdult rájuk. Az uniós lövegek
is gyorsan felfejlődtek és viszonozták tüzet. A tü-
zérségi összecsapás olyan heves volt, hogy az
egyik uniós tiszt csak „tüzérségi pokol” kifejezés-
sel illette.
Az első összecsapásra fél 6 tájban a Keleti-er-

dőnél került sor, ahol Ricketts katonái nyomultak
előre. Velük szemben Alexander Lawton dandár-
tábornok hadosztálya védekezett. Az uniós lét-
számfölén

Északi tüzérek és egy 3" Ordnance tábori löveg
1 0



A kukoricás az elkövetkező órák során tizenöt-
ször cserélt gazdát. Ez a mindössze 250x400 mé-
teres parcella szörnyű események színtere volt.
Egy északi tiszthelyettes visszaemlékezése szerint
a katonák, amikor behatoltak a kukoricásba, leg-
többször alig látták társaikat. A szörnyű csatazaj-
ban a parancsnokaik utasításai sem jutottak el
hozzájuk. A katonák rengeteg halotton és haldok-
lón bukdácsoltak át. A tisztek a további előrenyo-
mulásig általában lehasaltatták az embereket.
Előfordult, hogy a déli tüzérség az erdő fedezéké-
ből tűz alá vette a szántót. Ilyenkor a legnagyobb
veszélyt a kacsázva pattogó ágyúgolyók jelentet-
ték, melyek a vonalban fekvő katonák tucatjait is
széttéphették.

Hood ellentámadása
„Holtan a csatamezőn.”
John B. Hood dandártábornok

Az északi támadás 7 óra tájban elérte a kitűzött
célt, az északi magaslat tetején álló Dunker-temp-
lomot. A térnyerésnek hatalmas ára volt, Ricketts
hadosztálya elvesztette emberei egyharmadát. A
konföderációs erőket ennél is súlyosabb csapás
érte: rés nyílt a védelmükben. Szerencsére a kör-
zetben tartózkodott Hood nagyrészt texasi önkén-
tesekből álló hadosztálya. Az alig 2000 fős egység
negyed 8 körül vetette magát a küzdelembe. A te-

xasiak kivételesen hősiesen harcoltak. Egy anek-
dota szerint éppen a reggeli készítése közben érte
őket a támadási parancs. A morcos katonák az ét-
kezés elmaradásáért az északiakon vettek kemény
elégtételt. A roham váratlanul érte Gibbon erőit,
így a kukoricást ismét sikerült a délieknek vissza-
szerezni. Az ellentámadásban részt vett az 1 . Te-
xasi önkéntes gyalogezred 226 katonája is, ők
érték el a csatatér legészakibb pontját.
Az északiak az arcvonal teljes hosszában a tü-

zérség bevetésével ellensúlyozták gyalogságuk
megingását. 20 perccel az ellentámadás kezdete
után a veszteségek és az egyre több helyen kiala-
kuló patthelyzet miatt Hood kiadta a visszavonu-
lási parancsot. A szürkekabátosok lassan
visszahúzódtak a templom körzetébe, ahonnan az
ellenlökést megindították. A hadosztály vesztesé-
ge elérte a 60%-ot. Amikor a tábornokot az össze-
csapás után egyik tiszttársa megkérdezte, hol van
a hadosztálya, ő mindössze ennyit felelt:

„Holtan a csatamezőn.”

A végzetesen legyengült alakulatot fel kellett
váltani, ezért Lee már korábban elrendelte néhány
alakulat átcsoportosítását a balszárnyra. A déli ol-
dalon helyzet stabilizálódni látszott, ám megnyug-
vásra nem volt ok, mert az északiaknak még
bőven volt tartalékuk. Hooker 7 óra tájban segít-
séget kért a mögötte egy mérföldre álló hadtesttől,
amelyet Mansfield vezérőrnagy irányított.

A Dunkertemplom dombja az ütközet után
11
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Alig hogy elkezdődött a támadás, Mansfield-et
máris halálos sebesülés érte. A pozícióját Alpheus
S. Williams dandártábornok, az 1 . hadosztály pa-
rancsnoka vette át. A XII. hadtesttel szemben
mindössze Hood kimerült emberei álltak, ezért
Lee a centrumból odavezényelt két dandárt erősí-
tésnek. Ennek ellenére a déli védelmet 8 órára si-
került végérvényesen megtörni. A
szürkekabátosok pánikba estek és fejetlenül me-
nekültek a Nyugati-erdőbe. Itt Hood-nak sikerült
rendbe szednie csapatait, így ideiglenesen megve-
tette a lábát.
A Dunker-templom körül tombolt a legheveseb-

ben küzdelem. A tűzharc 9 óra felé kezdett csen-
desedni, mikor Meade az I. hadtest harcképes
csapataival támadásba ment át. A déliek erejét
megosztotta a nem túl erős, de határozott ellenlö-
kés. Végül Hood erői nyugatabbra hátráltak a
Nyugati-erdőben, így a harcokban némi szünet
állt be. A csata ez idáig egyáltalán nem alakult jól
az unió számára, de még mindig a kezükben volt
a kezdeményezés. A támadás folytatásához friss
egység bevetésére volt szükség, ezért McClellan
elrendelte a II. hadtest előrenyomulását.

Az uniós támadás folytatódik
„Majdnem olyan jó célpontok voltunk, mint egy
fészer.”
John Gould százados

A XII. hadtest körülbelül 7200 nagyrészt tapaszta-
latlan újonca fél 8 körül lendült mozgásba. Mans-
field a csatamezőre érve szembesült az elkeserítő
ténnyel, hogy az I. hadtest teljesen szétszakado-
zott és képtelen lesz komoly támogatást nyújtani
számára. Az alakulatnak alig maradt épkézláb tá-
bornoka, amikor Hooker és Ricketts is súlyosan
megsebesült. Mansfield elhatározta: nem tervez
tovább nyomulni, mint amely Hooker célpontja is
volt.
A problémákat súlyosbította a rendkívül rosszul

megválasztott formáció, amit a harc megvívásá-
hoz alkalmazott. Csapatait századoszlopban, zárt
tömegben küldte a csatamezőre. Egy uniós tiszt
elmondása szerint majdnem olyan könnyű célpon-
tot jelentettek a déli ágyúknak, mintha egy pajtát
kellett volna eltalálni. A hagyományos kétsoros
helyett tíz sor mélységben tagolt alakzatokban
szörnyű pusztítást végeztek a déli fegyverek.

Burnside hídja a háború előtt, később az ütközet
szimbólumává vált
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Sumner áttörési kísérlete
„Hajtották az ellenséget, mint a birkákat.”
John G. Walker dandártábornok

A II. hadtest élen haladó hadosztálya, melyet John
Sedgwick vezérőrnagy vezetett, 9 órakor érkezett
a csatamezőre. Az egységgel tartott Sumner is, aki
személyesen irányította a manővert. A három dan-
dárt különálló oszlopokba rendezte, hogy minél
gyorsabb menetet tudjanak végrehajtani. Máig
nem tudni, mi lehetett Sumner igazi célja. Több
történész úgy véli, lovassági kiképzése során ta-
nult módszereket akarta átültetni a gyalogsági
harcászatba. A demoralizált délieket üldözve
gyorsan át akart törni a Nyugati-erdő fedezéké-
ben, majd élesen délre fordulva átkarolni az ellen-
ség balszárnyát. Feltételezhető, hogy a gyors
áttörés okozta meglepetés erejében bízott, ezért
küldte a csatamezőre katonáit a leggyorsabb moz-
gást biztosító formációban.
William H. French dandártábornok hadosztálya,

amely szintén a II. hadtest részét képezte, alig fél
órával maradt le Sedgwick mögött. Sumner meg
sem kísérelte felvenni vele a kapcsolatot és utasí-
tást sem adott a tábornoknak, hogy fedezze felvo-
nuló csapatai szárnyát. French így önállóan
manőverezve inkább dél felé nyomult. A II. had-
test két hadosztálya között terjedelmes rés nyílt,
mely egyre csak nőtt.
A konföderációs balszárnyon már alig volt harc-

képes egység, Hood, Lawton és Jones csapatai
csaknem megsemmisültek a napkelte óta tomboló
harcokban. Lee-nek meg kellett erősíteni balszár-
nyát, így bevetette egyetlen tartalékát Lafayette
McLaws vezérőrnagy hadosztályát. A jobbszárny-
ról John G. Walker dandártábornok hadosztályát
vezénylete Hood megsegítésére. Ez egy igen koc-
kázatos döntés volt, mert Burnside hadtestével
szemben mindössze egyetlen gyenge hadosztály
maradt.
A menetoszlop fél 11 tájban közelítette meg a

déli csapatokat. A védtelenül vonuló hadosztályra
pusztító muskétatűz zúdult. A meglepetés ereje
sok egységet annyira megbénított, hogy csak a
menekülésre tudott gondolni. Mások viszonozták
a tüzet, de a fedezékből tüzelő ellenségben kevés
kárt tehettek. Szörnyű és egyenlőtlen tűzharc
folyt. Alig fél órás mészárlásban a hadosztály
csaknem felmorzsolódott. A kékkabátosok fej-
vesztve menekültek észak felé, és a déliek „úgy

hajtották őket, mint a birkákat”. Az uniós tisztek
csak fél mérföld után tudták rendezni a sorokat. A
2200 elesett vagy megsebesült északi katona mind
a hibás vezetés számlájára írható.
Franklin VI. hadteste 10 óra felé az Antietam

nyugati partján volt. Az északi tartalékot a II. had-
test támogatására rendelték, de Sumner nem enge-
délyezte számukra az ellentámadást. Franklin
teljesen elképedt, mikor megtudta, hogy egységei
tétlenül várakoznak. Helyesen úgy vélte, mostan-
ra a délieknek már nem maradt tartalékuk, így pi-
hent erőkkel egyszer, s mindenkorra el lehetne
dönteni az ütközetet. Dühösen McClellan-nél fel-
lebbezett, de a főparancsnok Sumner-rel értett
egyet.
A harcok északon még fél 2-ig folytatódtak, de

már csak kisebb csatározásokra került sor. Az uni-
ós csapatok végleg megszerezték a Hagerstown
vámúttól keletre fekvő területeket, de a Nyugati-
erdő nagy része még mindig déli kézben maradt.
A reggel óta tartó csatában csak ezen a néhány
négyzetkilométernyi dombvonulaton 13 ezer ka-
tona hullatta vérét. ■

Folytatjuk!
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A ballisztikai zselatin egy nagyszerűen
használható munkaeszköz, ha képet
akarunk kapni egy-egy kilőtt lövedék

valós képességéről, működési mechanizmusáról. A
zselatintömb – ha jól készítik el – hellyel közzel
szimulálni tudja az elő szövet ellenálló képességét,
és a kapott lőcsatorna átmérőjéről, formájából,
hosszából, jellegéből következtetéseket tudunk
levonni arról, hogy egy vadászlövedék mit is
csinál, miután behatolt az elő szövetbe.

Hozzávalók
Egy 14 kg-os tömb elkészítéséhez a következő
összetevők szükségesek: 1 2 liter 70 fokos víz, 3
kg étkezési zselatin, és 5 ml ásványi olaj . Az
utolsó összetevő elsőssorban azért szükséges,
hogy az elkészített tömb ne kezdjen penészedni,
rothadni.

Hogyan készítsük el?
Először is einstandoljuk az asszony legjobb
felmosóvödrét, mely legalább 15-16 l víz
befogadására képes. Feltöltjük 70 fokos vízzel,
majd fúrógépbe fogható festékkeverő segítségével
keverni kezdjük a vizet, miközben óvatosan
szórva hozzáadjuk a zselatint. Legalább 10 percig
keverjük az anyagot, hogy a zselatin részecskék
teljesen feloldódjanak. Ha ezt nem tesszük meg,
úgy opálos lesz a megkeményedett tömbünk. Ha
elkevertük a a zselatinport, adjuk hozzá a
maradék összetevőt, majd ismét keverjük.

Milyen forma legyen?
Az elkészített elegyet formába önthetjük. Jó
kérdés, hogy milyen és mekkora legyen a forma.
Javaslom, hogy a célfelület legalább 15x15 cm-es
legyen, a hossz pedig 60 cm. Ez már elég sokféle
lövedék megfogására alkalmas lesz, ha a közepét
el tudjuk találni. Legjobb, ha megfelelő méretű
műanyag virágládát használunk formának,
melynek belső oldalát szilikonspray-vel fúj juk át,
hogy a kész blokk kiszedhető legyen majd
könnyen.

Hogyan használjuk fel?
A formába öntött zselatin kb. 24 óra alatt
keményedik meg teljesen, de érdemes még 12
órát ráhúzni, hogy biztosak legyünk a
dolgunkban. A nagykönyv szerint 1 5 fokra hűtve
kell felhasználni. A kész tömböt mindig
közvetlenül a golyófogó elé helyezzük el, mivel a
közeg eltérítheti a lövedéket, és az akár a lőteret is
elhagyhatja.

1 7

"Keverjük csomómentesre!"  maga Horváth Rozi sem
csinálná jobban.

http://youtu.be/603BeONRa7I


Zselatint persze nem csak egyféle recept alapján
készíthetünk, így a kapott közeg tulajdonságai is
változóak lehetnek. A zselatintömb tehát egzakt
mérésekre csak akkor alkalmas, ha van
összehasonlítási alapunk. Tehát ha egy elöltöltő
lövedék képességeire vagyunk kíváncsiak, csak
akkor lesz beszédes a kísérlet, ha mellette
készítünk egy referencia lövést egy olyan
lőszerrel, lövedékkel, melyhez hasonlítani
akarunk. (pl. érdekes kísérlet egy elöltöltő
lövedék hatása egy modern vadászlőszer
lövedékének hatásával szemben)

Mit vizsgáljunk?
Sok minden vizsgálható a meglőtt zselatintömb
segítségével. Mérhető a behatolási mélység, a
sebcsatorna és a bemeneti (esetleg kimeneti)
nyílás átmérője, vizsgálható az időszakos
sebcsatorna mérete (ha közben egy nagy
sebességű kamerát állítunk a tömbre), vizsgálható
a sebcsatorna formája, a lövedék deformálódása, a
sebbe vitt szennyezőanyag. De mindennek akkor
van értelme, ha ezt hasonlítani is tudjuk
valamihez.

Mi legyen a használt zselatinnal?
A meglőtt tömb kívülről még nem túl beszédes.
Ahhoz, hogy plasztikus képet kapjunk a fent
nevezett tényezőkről, érdemes metszetet készíteni
hosszanti irányban. Vágjuk végig a lövés vonala
mellett 2-2 cm-rel a tömböt. Ha a kapott metszet
mögé erős fényforrást teszünk, szépen
kirajzolódik majd a sebcsatorna, fotózhatóvá
válik. A zselatin könnyen vágható gázlángon
felmelegített késsel.
Egy-egy tömb elkészítése kb. 4500 Ft-ba kerül

jelenlegi zselatin árakon, ezért kicsit pazarlás
lenne kidobni a maradványokat. Szerencsére a
zselatin visszaolvasztható bármennyiszer, így nem
kell megválnunk a költséges technikától, jó
szolgálatot tehet majd még új formába öntve. A
visszaolvasztáshoz nem javasolt, hogy egy
fazékban egyszerűen kezdjük melegíteni, mert
könnyen leég az anyag. Inkább egy nagy lábosba
töltésünk vizet, helyezzünk bele egy kisebbet, és
úgy kezdjük a hőmérsékletet emelni. Ha nincs
elég nagy lábosunk, ne keseredjünk el. Egy 10 kg-
os tömbhöz 3-5 kg-os adagonként is

melegíthetjük a zselét, csak közben a már
folyósított anyagot tartsuk melegen. (például
öntsük bele egy forró vízben álló vödörbe.)

Hogyan tárolható az elkészített zselatintömb?
A zselatin nagyszerű gombatáptalaj , így nem

megfelelő tárolás esetén, még hozzáadott
fertőtlenítőszer esetén is egy-két hét alatt elkezd
penészedni szobahőmérsékleten. A legjobb ezért,
ha behűtve tároljuk. Mivel egy-egy tömb nem
kicsi, érdemes a zselatinos teszteket az őszi-téli-
tavaszi időszakra napolni, mégiscsak egyszerűbb,
mint kedves nejünk összes főztjét kilakoltatni a
hűtőszekrényből.A tömb állaga is változik
szobahőmérsékleten: elkezd a külseje kérgesedni.
Ez az állag a vizsgálatok szempontjából nem
kívánatos, a kérges tömb viszont éppúgy
visszaolvasztható. ■

A felkockázott, használt zselatint gyorsan olvasszuk
vissza, még mielőtt valaki megkóstolja.

A virágláda megfelelően nagy és hosszú, így jó
választás. Őzgerincformát is használhatunk.
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Az Enfield puskák rövid története
Az 1850-es, 60-as években rendszeresített brit
elöltöltő hadipuskák családjának tagjai máig az
egyik legkeresettebb gyűjtői- és sportfegyverek az
elöltöltő lövészek világában. Nem véletlen ez, hi-
szen a korszak, és az elöltöltő rendszerű hadifegy-
verek érájának egyik legsikeresebb, legismertebb
családjáról van szó.
A család első tagja a P53 huzagolt puska volt,

mely 39”-es csőhosszal, 1 :78”-es huzagemelke-
déssel és 0,577” űrméretű csővel rendelkezett. A
klasszikus gyalogsági puska mellett már 1856-ban
elkezdték gyártani a puska gyorsabb huzagolású
kétpántos változatát is. A rövidebb csövű fegyver
többféle ragadványnévvel is megtalálható az iro-
dalmakban: sergeant's rifle, two bander Enfield,

naval pattern Enfield, stb. . . A P58 modell 33”-es
csövével jó egyensúlyú fegyver volt és sok szere-
pet töltött be a hadseregben: őrmesterek fegyvere
volt, különleges feladatokat ellátó csapatok fegy-
vere volt és ezt a fegyvert alkalmazták legna-
gyobb számban a brit önkéntes zászlóaljak is,
melyek az 1850-60-as években alakultak azzal a
céllal, hogy amíg a reguláris hadsereg az anyaor-
szágon kívül harcol, addig se maradjon védtelen a
szülőföld. 1 :48”-as huzagemelkedéssel és 5 prog-
resszív mélységű huzagjával máig az egyik leg-
pontosabb elöltöltő hadipuska.
A fegyvertípus végigharcolta 1853-56 között a

krími háborút, az 1857-ben kitört szipoj lázadást,
és több mint 900000 példányát használták az
amerikai polgárháborúban is mindkét oldalon.
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Az papírtöltények készítése egyszerű: a feltüntetett
linkeken videót és elkészítési útmutatót talál

Az eredeti Enfield töltény
Az Enfield töltény szerkezet és töltés szempontjá-
ból a Lorenz töltényekkel áll szoros rokonságban.
A talpán álló lövedék a papírtöltény aljában he-
lyezkedett el. A lövedék - Pritchett-féle 530 gra-
ines .568” átmérőjű szoknyás Minié lövedék –
nem rendelkezett zsírzó hornyokkal. A kenőanya-
got a papírtöltény papír palástjára kívülről vitték
fel, a papírpalást pedig a lövedékkel együtt került
betöltésre a csőbe, ez teremtette meg a szigetelést
lövéskor. Az amerikai polgárháborúban sokszor
okozott problémát az amerikai .580-as csövek és a
brit .577-es csövek közti űrméret különbség. Az
amerikai puskák ugyanis ki tudták lőni az ameri-
kai és brit töltényeket is, az Enfieldekbe viszont
csak teljesen tiszta cső esetében lehetett betölteni
az amerikai töltényeket. Az Enfield töltényeket
így jobban szerették a katonák, mivel azok amo-
lyan univerzális töltényként üzemeltek. A Prit-
chett-féle Minié lövedék szoknyájának
expanzióját egy csonka kúp formájú fa betéttel se-
gítették.
A töltény konstrukciója keveset változott a pus-

ka szolgálata idején. A papírhüvely három részből
állt: két lapból feltekert lőporfiolából és a külső
palásból. Az elkészítéséhez két szerszám kellett:
egy űrméretes kerek profilú fa rúd, melyre a pa-
lástot tekerték, valamint egy kisebb kúpos kialakí-
tású szerszám, mellyel a papír lezárást lehetett
formázni. A papírfiolát nem elhajtották a töltény
elkészítése után, hanem elcsavarták.
A kész töltényre ezután vitték fel a kenőanya-

got: 0,8” magasságban 6 rész faggyú és 1 rész
méhviasz olvadt elegyébe mártották a lövedék fe-
lőli végét. A mai szemmel nézve igen kemény ke-
nőanyagra elsősorban azért volt szükség, mert a
puskával főleg meleg éghajlaton hadakoztak.
A szipoj lázadás után olyan kenőanyagot is

használtak, mely csak méhviaszból állt, hogy a
faggyút, mint állati eredetű zsiradékot, mely az
egyik „casus belli” volt a lázadás kitörésekor eli-
minálják az elegyből. Ez értelemszerűen csak me-
legebb éghajlaton működhetett.
Az Enfield puskákból kilőtt lövedékek kezdőse-

bessége mai szemmel nézve igen csekély volt,
mindössze 260-290 m/s közötti.

A Nusserree zászlóalj  a későbbi 1. Ghurka Zászlóalj
1857 körül, Enfield puskákkal
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Az Enfield töltény elkészítése
Az újoncoknak precízen kellett elsajátítaniuk a
papírtöltény készítés fogásait. Erre nem is első-
sorban a reguláris hadseregben volt szükség, hi-
szen ők a legtöbb esetben készen kapták a
töltényeket. Nagyobb jelentősége volt ennek az
önkéntesek esetében, akik jóval kevesebb közpon-
ti javadalmazáshoz jutottak hozzá, sőt a legtöbb-
ször fegyverüket is maguk vásárolták meg. A
katonákkal vagy önkéntesekkel úgy gyakoroltat-
ták a tölténykészítést, hogy lőportöltet helyett ho-
mokot használtak.
A töltény elkészítéséhez szükség van egy löve-

dék átmérővel azonos méretű fa rúdra, mely egyik
végén Minié lövedékhez hasonló szoknyával ren-
delkezik. Kell egy kúpos farúd is, mellyel a papír-
töltény végeinek visszahajtását fogjuk végezni, és
kell egy kis tölcsér és egy lőpormérő a lőpor be-
töltéséhez. Sem ragasztóra, sem fonálra nem lesz
szükségünk.
Kezdjük az „A” jelű téglalap feltekerésével a

műveletet. Ennek vége essen egybe a farúd végé-
vel. Ha megvan, tekerjük fel rá a „B” jelű trape-
zoidot úgy, hogy a papír vége túllóg kb. 0,75
cm-rel a farúd végén. Ha megvagyunk, hajtsuk
vissza a papírt a farúd bevágásába, és nyomkod-
juk azt helyére a kis kúpos fadarabbal. Illesszük a
lövedék csúcsát az elkészített bemélyedésbe, majd
helyezzük a komplexumot a „C” jelű papírra úgy,
hogy a lövedék feneke mögött még kb. 0,75 cm
papír túllógás legyen.. Tekerjük fel szorosan,
majd hajtsuk vissza a túllógó papírt a lövedék
szoknyájába. Egyengessük el a formázórúd segít-
ségével.
Húzzuk le az elkészített papírhüvelyt a farúdról,

majd töltsük be a lőport. A lőpor szintjének belső
lőporkamra felső széléig kell érnie. Tekerjük el a
papírfiola száját, és kissé nyomkodjuk a lőporra,
hogy szép hengert kapjunk. A töltény kész a lubri-
kálásra. Olvasszuk fel a kenőanyagot és mártsuk a
töltény lövedék felőli végét az elegybe. Vigyáz-
zunk, hogy ezt ne túl mélyen tegyük, hogy a lőpo-
rig ne érhessen el a kenőanyag. Ha ezzel
megvagyunk, a töltény elkészült.

A lakatlemezen az eredetinek megfelelő beütők
találhatóak  nincs szükség defarbingra...

A létrás irányzék és a csőbilincsek tekintetében is
pontos másoljat a fegyver.

Az ágyazás olajozott dióból készült  szemben a más
gyártók által használt egzotikus fákkal.
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A Pedersoli Enfield
A Pedersoli Enfield megszületését hosszú fejlesz-
tési munka előzte meg. Gyűjtők, hadtörténészek,
hagyományőrzők, lövészek vettek részt a fejlesz-
tőmunkában a cég felkérésére, hogy olyan fegy-
ver születhessen meg, mely nem egyszerűen csak
pontos mása az eredeti Enfield puskáknak, hanem
egyben kitűnő, maximálisan pontos sporteszköz
is.
Én is nagyon kíváncsi voltam a fegyverre. Volt

szerencsém figyelemmel kísérni a projektet a leg-
első fázistól. A fegyver piacra dobását olyannyira
erős várakozás előzte meg, hogy a cég nem hibáz-
hatott: a leendő vásárlók nagyítóval, mikroszkóp-
pal készültek, hogy fogást találjanak az új
replikán, mellyel a cég nem kisebb célt tűzött ki
maga elé, minthogy megelőzze elismertség terén
a máig kitűnő reputációval bíró, de már nem gyár-
tott Parker-Hale Enfield puskákat.
Az első példányt az idei VB-n vettem át Pforz-

heimben. Már aznap este végigtapizta az egész
csapat, ott helyben megállapítottuk, hogy kényel-
mes kis vas lesz ez. A fogása, érzete egészen kö-
zel van az eredetihez, köszönhetően a más
gyártókhoz képest autentikusabb faanyagválasz-
tásra, valamint az eredeti cső külső profiljának
pontos másolásának.

Az ágyazás
Az ágyazás olajozott dió. A tusa anyaga és formá-
ja olyannyira megegyezik az eredetivel, hogy tö-
megeltérés alig érzékelhető. Az eredeti tusaforma
pontos másolása azt is jelenti, hogy a fegyverrel
könnyen lehet irányzékképet rendezni. Az Euro-
arms puskák esetében az agyhát igen magas volt,
íz az irányzékok alap állásában igen nehéz volt
megfelelően rendezni a célgömböt és nézőkét. A
kicsit nagyobb tusaletörés miatt a Pedersoli fegy-
veren ez a probléma nem tapasztalható.

A cső
A lövész szempontjából ez a legfontosabb alkat-
rész. Ez a fegyver lelke. Tudom, hogy sok gyűjtő-
nek, hagyományőrzőnek az apró részletek is
nagyon fontosak, de én elsősorban lövésszemmel
tekintek a fegyverre. A fegyvercső külső profilja
is követi az eredeti formát. A csőfartól vékonyo-
dik, majd a középrészt elhagyva ismét kissé vasta-
godni kezd, A kialakításnak köszönhetően a
fegyver kitűnő egyensúllyal bír. A cső és az ágya-
zás pontos kialakításának köszönhetően a fegyver
mindössze 3600 g, 600 g-mal kevesebb, mint az
Euroarms replika.

Az ágyazáson az eredeti szerződött gyártó beütője is
megtalálható.

A cső a progresszív huzagmélység kivételével pontos
másolata az eredetinek.
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A huzagolás is az eredetit idézi: az 1 :48”-es
emelkedés, az .577”-es űrméret (méréseim alap-
ján inkább .578”), az 5 huzag, és az azonos szé-
lességű oromzatok és barázdák az eredeti Enfield
puskákat idézi. Az egyetlen paraméter, amit a cég
költséghatékonysági okokból nem másolt, az a
progresszív huzagmélység, vagyis az, hogy a hu-
zagolás a csőfarnál mélyebb volt, mint a torkolat-
nál.
A cső mind a barázdákban, mind az oromzato-

kon szinte fényesre polírozott, így e fegyvernél
jóval később lép fel a koszolódás miatti szóráskép
romlás, ami bizony sok borsot tör a lövészek orra
alá más replikák esetében.

A lövedékek
A fegyver tesztelését a Pedersoli 631 graines
.577”-es Miniével kezdtem. Ezek a lövedékek
tiszta ólomból öntve .575-576”-esek, így volt egy
félelmem azzal kapcsolatosan, hogy nem lesznek
igazán jók a csőhöz. Tapasztalataim szerint az
eredeti progresszív huzagmélységű fegyverek ér-
zéketlenebbek voltak jóval a lövedék átmérőjére,
mint a mostaniak. Eredeti Bridesburg (Spring-
field) puskám csöve .581 ”-es, mégis pontosan lö-
vi az .575”-ös lövedékeket. A reprodukciók
azonban inkább azt szeretik, ha a lövedék ponto-
san az oromzatok közti űrméretre van kaliberez-
ve, vagy az alá ez ezred hüvelykkel. A Pedersoli
lövedékeket így kénytelen voltam .575”-re kalibe-
rezni. Persze azért előkészítettem a Lyman
575213PH öntőformámat is, mivel tudtam, hogy
ez az öntőforma .578-579”-es lövedékeket ad,
melyek vígan kaliberezhetőek .578”-re.
Ha komoly tesztelésbe kezdek, mindig megmé-

rem a lövedékeim tömegét, és csak azokat tartom
meg céllövészetre, melyek +/- 1 ,5 % tömegeltéré-
sen belül maradnak. Az összes többi megy vissza
az öntőtégelybe.
Eddig minden Pedersoli hadipuskával jó tapasz-

talataim voltak 3Fg Swiss lőporral, ezért elhatá-
roztam, hogy ezt az első tesztnapot ennek a
lőportípusnak szentelem. A tölteteket előre kimér-
tem 0,1 grain pontossággal.
A puha zsírt, amivel a Miniéket kenem Nagy

Imre barátom készítette. Méhviasz és szintetikus
motorolaj egyszerű keveréke. Soha nem hagyott
még cserben, legyen szó akár esős, akár csontszá-
raz, meleg nyári napról. A jó kenőanyag kulcsfon-

A tesztlövedékek: Pedersoli 631577 és Lyman 575
213PH miniék.

Használjunk lágy zsírt! A kenőanyag puhán tartja a
szennyeződést és tovább marad fegyverünk tölthető.

tosságú, mivel sem az MLAIC szabályok sem az
NSSA szabályok nem teszik lehetővé, hogy a ha-
dipuskák csövét lövészet közben tisztítsuk. Olyan
zsír kell tehát, mely folyamatosan puhán tudja tar-
tani a szennyeződéseket.
A koszképződést a következő paraméterek be-

folyásolják:
- a használt lőpor minősége és mennyisége. Ter-
mészetesen tisztán égő, jó minőségű porral ér-
demes csak kísérletezni. Ezen a ponton nem
biztos, hogy érdemes spórolni.
- a kenőanyag hatékonysága.
- a cső polírozása a barázdákban és oromzatokon.
Ha a polírozás nem megfelelő minőségű, úgy a
koszréteg gyorsabban fog felépülni, a kosz pe-
dig deformálja a lövedéket, megváltoztatja a
belballisztikai viszonyokat.
- az időjárás: száraz, meleg napokon gyorsabban
épül fel a kosz, mint hűvösebb, nedvesebb idő-
szakokban. A jó kenőanyag megállja a helyét
minden időjárásban.



Lövészet az Enfielddel
A fegyver sütése kicsit kemény az én ízlésemnek,
bár megértem ha a gyár „biztonságos” sütéssel
szállítja a fegyvert, hisz azt nem csak céllövészek,
hanem a hagyományőrzők is vásárolják szép
számban. Lyman sütéserőmérővel 3200-3500 g
közötti értékeket mértem.
A lövészetet 40 grain Swiss 3Fg lőporral és az

.575-re kaliberezett Pedersoli lövedékkel kezd-
tem. Az első – olajos – lövés magas lett, de a töb-
bi szépen azonos csoportba ment. A csoport még
nem volt tízesen belül, így elégedett nem voltam
vele. Csökkentettem a töltetet 36 grainre és a cso-
port kissé összehúzódott. Ezzel a töltettel 7 lövést
adtam le a tervezett 5 helyett, mivel nem figyel-
tem arra, hogy lövészet közben az egyik csőrögzí-
tő pánt meglazult. Az így ellőtt lövések jobbra
magasabbra mentek. A pánt visszaigazgatása után
a többi lövés már ismét a csoportba ment. A szó-
ráskép csökkent kicsit, így a sikeren felbuzdulva
még lej jebb vittem a töltetet, most 30 grainre. No
ez már nem volt elég arra, hogy a lövedék beleda-
gadjon a huzagolásba. A csoport drámaian kinyílt.
A Pedersoli .575-ös lövedékkel a legjobb szórás a
9-esnél kicsit jobb volt, de ennél jobban már nem
volt fejleszthető.
Ettől a fegyvertől én lyukat-lyukba lövő pontos-

ságra számítottam, ezért tovább folytattam a kí-
sérletezést. Átálltam a Lyman 575313PH
lövedékre, melyet eredetileg is Enfield puskákhoz
terveztek. Ennek a lövedéknek a szoknyája vasta-
gabb, így több port igényel ahhoz, hogy megfele-
lően beledagadjon a huzagolásba. A 36 grain
Swiss 3Fg kevés is volt ehhez, nem adott a löve-
dék kielégítő eredményt. Felemeltem a töltetet 40
grainre és láss csodát, a puska elkezdett lyukat-
lyukba lőni.
A puska szórása jóval a tízes mérete alá csök-

kent 50 m-en, és biztos vagyok benne, hogy tisz-
tességes sport sütéssel még ez az eredmény is
felezhető. Aznap majdnem 40 lövést lőttem el a
fegyverrel, és semmilyen gondom nem volt a ko-
szolódással. Ez bizonyítja, hogy a kenőanyag tö-
kéletesen működik, a cső polírozása pedig
megfelelő. A fegyver tisztítása is pofon egyszerű
volt: alig volt szükség néhány tapaszra, hogy a
cső tiszta legyen.

Első próba: 40gr Swiss 3Fg + Pedersoli lövedék +
olajos cső

Második próba: 36gr Swiss 3Fg + Pedersoli lövedék +
egy laza csőpánt

Harmadik próba: 36gr Swiss 3Fg + Lyman lövedék 
itt nem elég az alacsony töltet
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Hogyan tovább?
A fegyver következő feladata a 100 m-es táv meg-
hódítása lesz, hiszen ez az igazi megmérettetés
egy jó elöltöltő hadipuskának. Ehhez még beszer-
zek néhány lövedéköntőformát. A legfrissebb in-
formációim alapján már a Pedersoli gyártja a
kifejezetten e csövekhez méretezett Minié formá-
kat is. Ez lesz a következő tesztalany.
Aztán pedig jöhet az új Pedersoli Zouave, Cook

& Brother és a Mississippi tesztje. ■

Negyedik próba: 40gr Swiss 3Fg + Lyman lövedék.
A klasszikus Lyman 575213PH ismét bizonyított.

A Lyman cég öntőformája .578579 méretű miniét önt,
amit .578ra kalibereztünk.
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CARRIAGE OF BLACK POWDER BY BALÁZS NÉMETH 7
In Hungary, black powder and priming caps are regarded as cartridge elements, and in order to this, they
can't be sold to natural persons. The sole solution is authorizing a member of a shooting association (which
is as a legal person capable of purchasing cartridge elements) as "commercial licensee". There is no
regulation which prohibits the authorisation of all members with this license.

ANTIETAM - THE BLOODIEST DAY BYFERENC KOPKA 11
The battle ofAntietam - also known as the battle of Sharpsburg, mostly in southern states - was fought on
September 17, 1 862. After pursuing Confederate General Robert E. Lee into Maryland, Union Army Maj.
Gen. George B. McClellan launched attacks against Lee's army, in defensive positions behind Antietam
Creek. At dawn on September 17, Maj . Gen. Joseph Hooker's corps mounted a powerful assault on Lee's
left flank. Attacks and counterattacks swept across Miller's cornfield and fighting swirled around the
Dunker Church. Union assaults against the Sunken Road eventually pierced the Confederate center, but the
Federal advantage was not followed up.
It was the bloodiest single-day battle in the American history. Ferenc Kopka's article not only gives fine
insight of the battle, but new and very detailed maps helps the understanding of that day. The article is
divided into two parts - the second will be published in the next issue of Füstölgő eMag.

DIY - THE MAKING OF BALLISTIC GELATIN BYNÉMETH BALÁZS 15
Ballistic gelatin is not just fun to play with, but can be very effective testing the effect of different
projectiles. It is the key to study terminal ballistics and very easy to make: one just needs 3kg gelatine, 1 2l
hot water, and 5ml engine oil. Mix them good and fill a mold with the mixture. After been fired at, it can be
used again: fritter the block and re-heat it. Keep it in a cold place, otehrwise it can grow mouldy!

THE NEW PEDERSOLI 2-BAND ENFIELD AND IT'S LOADS BY BALÁZS NÉMETH 23
After the acquisition of Euroarmps Spa., Pedersoli changed the design for the reproductions of the famous
civil war-era rifled muskets. The new 2-band Enfield is much better quality replica of the original musket.
This rifle was waited for so long by the shooters. : the request was not only a rifle that is capable of putting
the bullets into the same hole, but they also cried for an accurate, authentic copy, that they don't have to
“defarb” for another few hundred bucks.
The article covers the new features of the rifle, as the reproduction of the original markings, the bands, the
barrel length and shape and the wood quality. You can easily find the comparison video as attachment in the
article. Also, the making of paper cartridges is presented in the article and in our YouTube channel.
The testshooting shows that this rifle is capable of very tight group sizes - the best load was Lyman
575213PH projectile, calibered to .578 and using beeswax+engine oil soft wax on the bullet, and the
powder charge was 40 grains of Swiss 3Fg black powder. However, the test will be continued at 100m
ranges, and we will testfire other new Pedersoli muskets as well. Keep on reading!
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A NEGYEDIK LEVÉL

FORT WILLAIM, 1 833.DECEMBER 8.
AYELLOW STONE FOLYÓ TORKOLATÁNÁL, MINT-

EGY 2000 MÉRFÖLDRE ST. LUISTÓL

Kedves testvérem!

Gyakorta kérted, hogy adjak neked leírást azokról
az indiánokról akik között megfordultam, főleg az
első benyomásaimat illetően. Bevallom, egészen
mostanáig nem igazán tudtam elkülöníteni az első
látásra szerzett benyomásaimat a közelebbi isme-
retség során kialakulóktól. Igazad volt, az első be-
nyomás a legmegfelelőbb azoknak, akik a valódi
indián jellemre kíváncsiak.
Miután ideérkeztünk, mintegy harminc wigwa-

mot megtöltő, bölénybőrbe öltözött Assenaboine
indián érkezett American Fur Company erődjébe,
hogy kereskedjenek velünk. Dolguk végeztével az
éjszakát velünk töltötték szálláshelyünkön. Mivel
szombaton jöttek, több időm volt arra, hogy meg-
figyeljem a közöttük és általam már korábban is-

mert indiánok közötti különbséget, ami az újon-
nan szerzett barátaim hátrányára vált, ahogy majd
azt te is láthatod.
Úgy egy mérföldre lehettek tőlünk amikor felfe-

deztük őket, éppen egy szakadékból jöttek elő,
ahol azért álltak meg, hogy kifessék magukat mi-
előtt a „Hosszú kések”- ahogy minket, amerikaia-
kat neveznek - előtt megjelennének.
Úgy hatvanan lehettek, mindannyian a toma-

hawk könyörtelen fogatói, halálos nyílvesszők ki-
lövői és jaj az általuk üldözött menekülő
ellenségnek,- az őz bár kissé fürgébb de a kutya
sem olyan kitartó mint a nyugat ezen erős fiai,
akik olyannyira becsülik a lovat, hogy csak a va-
dászat zsákmányával terhelik meg. Megjelenésük
mondhatni pompás, imponáló volt. Képzelj meg-
ad elé hatvan harcost, amint egymás mellett ha-
ladnak, némelyikük a harci sas tollával és
élénkvörös posztóval csodásan feldíszített lán-
dzsával, míg mások nem kevésbé mutatós pörö-
lyökkel – amik mondhatni elég szörnyűek -
mindannyian fegyverekkel vagy íjakkal, nyilak-
kal.
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Amikor hallótávolságon belül voltak, egy ének-
be kezdtek amellyel a fehér emberek táborába ér-
kezésük miatt érzett megelégedettségüknek adtak
hangot, énekeikben általában az alkalomhoz illő
szavakat illesztettek, amit egyikük előreénekelt,
majd a többiek kórusban folytatták. Amikor 200
yardon belül voltak megálltak, énekük megszűnt,
a vezérük hat lépésre kilépett a sor elé és középtá-
volságban azonnal felsorakozott mögötte három
vagy négy harcos, akik rangsorban követték őt. A
megállásuk jel volt nekem a közeledésre, a tolmá-
csommal együtt hozzájuk léptem, kezet nyújtot-
tam az öreg harcosnak, amit ő erősen megragadott
és így kiáltott:

Hou!

Itt kell megjegyeznem, hogy az indiánok között
nem ismert a „Jó reggelt! ”, „Hogy s mint?” kö-
szönések, vagy egyéb a közöttünk megszokott,
képtelen köszöntés, ám ha kipróbálod az ő „Hou”
kiáltásukat, úgy ez jobban oldja a szívszorító ér-
zést, amit egy baráttal való találkozáskor érzünk,
mint a mi üdvözléseink. A vezér nemes megjele-
nésű, olyan termetre mint Mr. Sublette, az indián
vezérektől már megszokott módon viselkedett,
akik a földi halandók között a legjobbak közé so-
rolják magukat.

Kértem őt, tartsanak velem. Mikor nekiindultak,
minden fegyvert elsütöttek a levegőbe, éneküket
folytatták és csak akkor hagyták abba, amikor
kört alakítottunk hogy pipáinkat elszívhassuk.
Most ugyanaz a rangsor volt megfigyelhető mint
menetelésük során: az egyszerű indiánok a kör
külső részén, a harcosok beljebb, míg a vezetőjük
a középpontban volt. Én a vezérrel szemtől szem-
ben helyezkedtem el, balomon a tolmáccsal. Élve-
zetes volt pillantást vetni a tarka-barka csoportra.
Öltözetük egyszerű volt, még tartott a nyár és
hogy a naptól védjék magukat bölénybőr öltözé-
kükkel. Nem hordtak inget, nadrágjuk csakúgy
mint mokaszinjuk egyszerű volt - kivéve azt a né-
hányat, aki befestette nadrágját: egyik szárát pi-
rosra míg a másikat feketére, annak megfelelően,
hogy milyen hőstettet vitt véghez.
Nadrágjuk mindkét oldalán hosszú rojtok lóg-

tak, némelyik szőrrel volt díszítve: ez képezte
egyszerű öltözéküket. Mindannyian ki voltak fest-
ve: néhányuknak az orra hegyét kivéve az arca pi-
ros volt, míg mások cinóbervörösre festették az
arcukat, homlokukra és arcukra szürke foltokat
festettek, míg néhányan fehérre festették szemü-
ket és arcuk többi részét pirosra, megint mások
négernek tűntek, olyan feketére festették magu-
kat. Ezen utóbbiak megjárták már a háborút és
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megöltek néhányat az ellenség közül, így elisme-
résül megengedték nekik, hogy megkülönböztes-
sék magukat azoktól, akik nem szereztek
dicsőséget a veszély ösvényén. Ez a megkülön-
böztetés kijár feleségeiknek és lányaiknak is, akik
még következetesebbek ennek a rítusnak a betar-
tásában. Mindenki ízlésének megfelelően festi
magát, ahogy azt te biztosan gyakran megtapasz-
talod, látva a csinos lányokat Philadelphiában –
elnézést a hasonlatért.
Miután elszívtunk néhány, kinekinukkal kevert

pipát és teljes csöndben élveztük a füstöt, beszé-
det intéztem hozzájuk. Lényegében arról beszél-
tem: azért jöttünk ide, hogy erődöt építsünk és
kereskedésre lépjünk velük, az egyetlen célunk,
hogy hasznukra legyünk – és majdnem azt mond-
tam, saját magunknak is - szóval idejöttünk, azzal
az egyetlen céllal, hogy javítsunk életkörülménye-
iken. Elmondtam, hogy sok-sok áruval vannak te-
le csónakjaink és remélem hajlandóak lesznek
velünk kereskedni és barátságunk ezáltal megerő-
södik.
Megajándékoztam őket 300 tölténnyel, 60 pré-

selt dohánytömbbel, egy tucat késsel és más fém-
áruval - amiket előhoztattam a siker érdekében,
beszédem vége felé. Elmondtam nekik, hogy ezt a
szerény ajándékot jövőbeni kapcsolatunk letétje-
ként fogadják el. Bejött a tervem, vezetőjük az el-

ismerés hangját hallatta, amit társaié követett, az-
tán azt mondta: ők szegények. Megköszönte az
ajándékokat, csakúgy mint a hozzáintézett szava-
kat és biztosított arról, hogy azok nem az egyik
fülükön be és a másikon ki. Nem! Szavaimat a bal
karjuk alatt hordják majd a szívük mellett. Telje-
sen izgalomba jött a tartós barátság ígéretétől. Az
ajándékok a lábai előtt voltak, de még érintetle-
nül. Majd az ellátásukért felelős indián segítségé-
vel szétosztották az ajándékokat annak
megfelelően, hogy ki milyen helyet foglal el a
rangsorban. Magának semmit nem tartott meg,
amivel nagyszerűségét és befolyását mutatta. Az
indiánok közt a főnökök így szereznek népszerű-
séget: ha ő kitünteti magát a háborúban, és nagy-
vonalú népével, akkor örökké megmarad emléke
a hatalmas főnökök sorában. Amint megkapták
részüket felálltak és wigwamjaikba mentek, amik
ez időre megérkeztek.
Uraikat tiszteletreméltó távolságban követték a

nők is indián sorban, minden család között né-
hány rúdnyi távolsággal. A legfőbb feleség vezet-
te őket, majd következett a többi, akiket férje
szintén kitüntetett a szeretetével. A kutyáik követ-
ték őket egész nap. A kutyák vállaira kis nyerget
erősítettek a nyakuk alatt átvetett szíj jal, hogy
erősen és külön tartsa őket, erre a nyeregre raktak
50, 60, vagy 80 font súlyt, amit ezek a szerencsét-
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len állatok vonszoltak egész napon át. Mit monda-
nál, látva egy 2-3 éves gyermeket akit odaszíjaz-
nak egy ilyen batárhoz? Láthatóan éppúgy élvezik
az utazást, mint a mi hasonló korú lurkóink egyi-
ke, aki bricskán vagy kocsin utazhat. . . A szegény
kutyák vonítása, és az asszonyok szitkozódása
olyan kellemetlen zajt csapott, hogy hogy megelé-
gedve láttam amikor végre kiválasztották a tábor-
helyüket, és az indián asszonyok dolguk után
néztek, lerakodtak a kutyákról, felállították a wig-
wamokat, fát gyűjtöttek, vizet hordtak és végül –
mindannyian egyetértve – leültek a szűk félóra
alatt felállított sátraik édes illatú padlójára. A nők
ruhája helyzetüknek teljesen megfelelő volt. Anti-
lopbőrből készült ruha, ami csak térdig ért, így le-
hetővé téve járást. A kapcsokat a tarajos sül
tüskéiből készítették. Nadrág, amely ugyanebből
az anyagból készült üveggyöngyökkel díszítve,
valamint egy bölénybőrből készült köpeny vagy
takaró, amivel betakarják magukat napközben il-
letve éjszaka alváskor: ez volt minden amire
szükségük volt.

Sem a férfiak, sem a nők nem gondozták a haju-
kat, hosszan, gubancosan hordták, ami elég ocs-
mány.
Bár az Assenaboine indiánok faluja az én sze-

memben szűkölködött díszítésekben, mégis jól
nézett ki. Szebb, mint ahogy azt elképzelnéd, és
szebb annál is, mint amit manapság a múzeumok-
ban szokás megcsodálni. Néhány wigwamon
medve, farkas, kutya, ló képmása látható, míg né-
hányra vérző sebű férfiakat festettek. Tanácsolom,
hogy kerüld el az ilyen sátrat, mert abban dühös
ember lakik, ám tízből kilenc esetben mégis ő a
legnagylelkűbb és vendégszeretőbb akit valaha is
ismertél.
Amikor a wigwamok elkészültek, azok olyan

valaha volt napokra emlékeztettek, amikor szép
legelőt láttam, elbűvölő hegyi patakkal, vagy le-
gelőt, ami biztonságot jelentett a szarvasnak és ló-
nak a portyázó ragadozó elől. Láttam magam
előtt, hogy egy óra múltán, mint valami csoda,
már itt áll egy kétezer wigwamból álló falu, ahol a
sátrak kecsesebbek és arányosabbak, mint a ti há-
zaitok. ■

A levelek eredeti leg 1 836. november 1 .-e és

december 6.-a között jelentek meg a

National Atlasban és a Tuesday Morning

Mail-ben, Philadelphiában. 1 955-ben

„Robert Campbell levelei a Sziklás

Hegységből” címmel kerültek újra kiadásra.






