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Előszó
Alig estünk még csak neki a 2008-as évnek, máris
itt a második Füstölgő, és az első madarakkal
együtt ismét elérkezett az elöltöltő fegyveres lö-
vészszezon is. Sokak örömére egy kellőképpen
kibővített Füstölgőt vehet kézhez (vagyis inkább
monitorra) a tisztelt Olvasó. Olyan érdekességekkel
találkozhat e számunkban, mint például a Carleton
pisztoly új változatának tesztje, de szeretnénk segít-
séget nyújtani a csappantyús revolver vásárlásában
is, ezért összeállítottunk egy könnyen követhető
cikket arról, mit is nézzünk meg egy régi
hatlövetűn. Folytatjuk az indián történelemmel
foglalkozó rovatunkat is, ez alkalommal az apacsok
életébe, történetébe nyerhetünk bepillantást. Ter-
mészetesen nem hiányozhat az irodalmi rovat sem,
de némi újdonsággal is készültünk: a kulináris él-
vezetek kedvelőinek igazi feketelőporos étkeket
ajánlunk, valamint ezentúl Könyvajánló rovattal is
jelentkezünk havonta.

Jó olvasgatást és értékes kikapcsolódást kívánunk!

A Füstölgő eMagazin szerkesztői
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Örvendetes módon már 4. éve fog össze
Közép Európa 3 országa, hogy közösen
ünnepeljék meg egy országhatárokon
átívelő versenysorozattal a történelmi lövé-
szet iránti, és a történelmi lövészek közti
tiszteletet, barátságot. A gondolat – ahogy
azt már a történelmi lövészsportoknál meg-
szokhattuk – Komáromban gyökerezik,
annak is az északi oldalán. Szlovákiai ma-
gyar és szlovák lövész barátaink éveken át
segítették, támogatták a hazai elöltöltő-
fegyveres életet, amikor hazánk jogi sza-
bályozásai még nem tették lehetővé a hazai
versenyzést.

Az Euroliga versenysorozat három nemzet
összefogásából jött létre: a cseh (morva),
szlovák és magyar lövészek állnak
lővonalba évek óta, hogy egy egész évadon
átnyúló pontgyűjtő sorozatban mérjék ösz-
sze tudásukat. A versenyek színvonalára
jellemző, hogy az eredmények elérik, sőt

néha meg is haladják a nemzetközi
MLAIC nemzetközi világversenyek szín-
vonalát. Külön nehézséget jelent, hogy az
Euroligában nem elegendő egyszer jót lőni,
nem elegendő az egyszeri szerencse. E
versenysorozatban folyamatos jó teljesít-
ményre van ahhoz szükség, hogy a lövész
labdába rúghasson a nemzetközi
mezőnyben, mivel két különálló fordulón
és a döntőn elért eredmények
összességéből áll a lövész végleges ered-
ménye.

A verseny évek óta  a klasszikus verseny-
számokban történik: Kuchenreuter (csap-
pantyús pisztoly 25 m), Vetterli (csappan-
tyús puska 50 m), Mariette (csappantyús
revolver 25 m). A 2008-as évben azonban
a szervezők megállapodása alapján tovább
bővül a pontgyűjtő számok listája. Olyan
számok kerülnek a palettára, melyekben a
hazai lövészek hagyományosan erősek,
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mely számok hazánkban már évek óta lé-
teznek:

-Bem (csappantyús, 13,9 mm feletti
kaliberű hadipuska, 50 m. Hosszú tölcsér
használata, és a cső kihúzása lövések közt
nem megengedett. A fegyverek csak gyári
hadi irányzékkal lehetnek felszerelve)
-Pennsylvania (kovás huzagolt szabad-
puska, 50 m, minden MLAIC szabályok
szerinti kiegészítő használata megengedett)
-Cominazzo (kovás pisztoly, 25 m. A ver-
senyszámban nem ragaszkodunk az
MLAIC szabálykönyvhöz, ezért mind hu-
zagolt, mind huzagolatlan pisztolyok in-
dulhatnak megkötések nélkül)

A verseny hazai két állomása a Kapszli
Kupa (június 7.) és a Ballószög Kupa (júli-
us 5.) lesz. A döntő a már megszokott mó-
don Komárnóban kerül megrendezésre
2008. szeptember 6-án.

FM

A könyvajánló rovat igen friss intézmény
itt a Füstölgő hasábjain, de terveink szerint
eztán minden számban ajánlani fogunk
kedves olvasóinknak egy-egy olyan köny-
vet, mely szegről-végről a történelmi lövé-
szethez kapcsolódik, de hazánkban nem
lehet egyszerűen csak beleolvasni bármely
könyváruházban. A lövészet irodalma
ugyanakkor hatalmas mind angol, mind
német nyelven, s szeretnénk az
érdeklődőknek segítséget nyújtani az In-
ternetes rendelésekhez, hátha elkerülhető a
felesleges csalódás.

Az ajánló első könyve mindjárt egy kivétel
lesz, hogy egyből erősíthessük a szabályt.
Lanny Bassham könyve nem szól törté-
nelmi lövészetről, sőt mondanivalója jóval
túlnyúlik a lövészet fogalomkörén is. Az

író igazi puskás sportlövész, az olimpiai
fajtából. 1972-ben ezüstérmes az Olimpi-
án, 1974-ben világbajnok, 1975-ben beállít
5 új világcsúcsot, 1976-ban megnyeri az
Olimpiát, 1978-ban pedig ismét világbaj-
nok.

A lövészetben szerzett tapasztalatait fel-
használva nyújt segítséget a mentális felké-
szülésben, mely elengedhetetlenül fontos
az eredmények elérésében, de fontos abban
is, hogy hobbinkat színvonalasan, nyu-
godtan élvezhessük hosszú időn keresztül.
Ki ne érezte volna közülünk, milyen, mi-
kor a lőállásban kezd el remegni, izzadni a
kéz, vagy a gondolataink nem tudnak sza-
badulni a teljesítés kényszerétől, esetleg
mindenre figyelni tudunk, kivéve a lövé-
szethez szükséges koncentrációt? Pedig

Könyvajánló:

Lanny Bassham: With winning in mind
X-Press Publications, 1988
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120-as pulzussal tízest lőni lehetetlen, sőt,
120-as pulzussal a lövészetet élvezni is
lehetetlen. Legyen szó rekreációról, vagy
versenysportról, a minőségi lövészet fontos
összetevője a lelki és mentális egyensúly
megtalálása. A szerző gondolatai nem áll-
nak messze a távol keleti zen filozófiától
sem, de sok hasonlóságot mutatnak azzal
az autogén tréninggel is, mely segítségével
a hazai sportlövészek készülnek az Olim-
piákra és egyéb világversenyekre ma is.

Természetesen a könyv igazi amerikai
„paperback” stílusban íródott, amit az eu-
rópai gondolkodásmód néha az „agymo-
sott” jelzővel illetne. Az amerikai „élet-
megváltó, lelkitanácsadó, önmegfejtő, si-
kerhajhászó” gondolati rétegek mögött
azonban ott bujkál az igazi sportlövész
gondolkodásmódja, amely nagyszerű út-
mutatást tud adni a történelmi lövészeknek
is, hogy az a lövedék ne csak gyakorláskor,
hanem versenyeken is a céltábla közepébe
csapódjon.

A könyv 13 USD áron megvásárolható a
legnagyobb Internetes könyváruházakban.
Nem csak lövészeknek ajánlott.

Versenyprogram változások

A márc. 15-i komáromi évnyitó verse-
nyen lehetőség lesz Vetterli számban is
indulni.

Új versenyek az éves listán

A Ballószög Kupa időpontja július 5-re
módosult.

Július 27-én a Zalaegerszegi PLE
lőtérnyitó juliálist tart, mely keretében
elöltöltő-fegyveres versenyzésre is
lehetőség nyílik.

Október 26-án a Zalaegerszegi PLE
elöltöltő-fegyveres versenyt tart az
Erdődi kupa keretében.
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Mindig is bajban voltam az olyan elöltöltő
fegyverekkel, melyek első pillantásra nem
fogták meg a szépérzékemet. Az elöltöltő-
fegyveres lövészetről nehéz nem úgy be-
szélni, mint egy szubjektivitással erősen
átitatott hobbiról, melyben komoly súlya
van annak a tényezőnek, hogy a lövészek
szeretik az ódon hangulatot árasztó öreg
vasak kinézetét is.

De természetesen van másik vonal is,
olyan sportlövészek vonala, akik számára a
kinézet másodlagos a funkcionalitás –
esetünkben a pontosság, kényelem, preci-
zitás – viszont elsődleges. E lövészek vá-
lasztják általában azokat a fegyvereket,
melyeket saját korukban is céllövészetre,
nem vadászatra készítettek. Természetesen
nem lehet e fegyverek létjogosultságát el-
vitatni, hiszen azzal, hogy 19. századi ere-
detik másolatai, már meg is felelnek a
nemzetközi és hazai szabályoknak. E kate-

góriába tartoznak például a Feinwerkbau,
Baumkircher és az Ardesa alsókalapácsos
(underhammer) pisztolyai, és ide tartozik a
Pedersoli cég Carleton Underhammer
pisztolya is.

Kétségtelenül egyik sem egy szép darab,
de vitathatatlan, hogy majd mindegyik
gyártó terméke ott van a nemzetközi lövé-
szet élvonalában. Azt hiszem botorság len-
ne e fegyvereket egy LePage pisztolyhoz,
vagy Mortimerhez hasonlítani, sokkal jobb
nekik, ha maradunk a saját kategóriájuk, a
lyukasztógépek keretein belül. A klasszi-
kus underhammer pisztolyokat egyébként
sok kritika éri, ugyanis a klasszikus alsó-
kalapácsos lakatot pisztolyok esetében nem
nagyon használták. Amikor a Pedersoli cég
fejébe vette, hogy e kategóriában is verse-
nyezni kíván, ezért olyan típust választott,
mely valóban létezett.

Ronda és
    finom…

Pedersoli Carleton
Underhammer lyukasztógép



2008. március. II. évf. 2. szám                          7                                               FM eMagazin

A pisztoly már jó pár éve
elérhető a piacon, de valahogy
nem igazán nyerte meg a
lövészek tetszését. Ez részint
köszönhető annak, hogy e
kategória elkötelezett hívei, a
német elöltöltő-pisztolyos
lövészek testületileg a
Feinwerkbau és Baumkircher
cégek mellett tették le a
voksukat. A Pedersoli már
későn érkezett ahhoz, hogy
érdemben bele tudjon szólni
ebbe a piaci versenybe, pedig a
Carleton pisztoly rendelkezik
olyan egyedi előnyökkel, melyek kiemelik
a kategóriájában találhatóak közül, és a cég
sok energiát fordított az elmúlt években
tökéletesítésére is.

A fegyver előnyei

A Carleton legelső ismérve maga az elsütő
szerkezet. A főrugó egy széles laprugó,
mely egyben a sátorvas is. A kakasként
működő ütőtömb lőirányban mozog, a
lőkúp pedig a csőtengellyel azonos irány-
ban található a cső alatt. A lőirányú zár-

mozgás így kiküszöböli a perkussziós ol-
dallakatok kakasának lecsapásából adódó
forgató erőket, így segíti a precíz célzást. A
sütés a billentyű mögött található csavarral
állítható, így a lövész megtalálhatja a neki
legjobban megfelelő erőt. A lövészek
egyik legnagyobb kritikája a fegyverrel
szemben az orrnehézség volt, melyet a cég
egy egyszerű megoldással orvosolt: a mar-
kolat fájába ólmot helyeztek, a csőhosszt
pedig pár centiméterrel csökkentették.  A
biztos fogás érdekében a markolat bordá-
zott, így izzadt kézben sem csúszik.
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A tömegközéppont és a markolatmódosítás
eredményeként a pisztoly rendkívül stabil,
kecses lett. Fogása már majdnem a modern
sportpisztolyok érzetét idézi. Szintén fon-
tos előnye a fegyvernek, hogy az irányzék-
vonal rendkívül hosszú, így igen karakte-
res, stabil célképet ad a fegyver. A nézőke

nem a csövön helyezkedik el, hanem hát-
ranyúlik a markolat fölé. A hátsó irányzék

magasságban állítható egy csavar segítsé-
gével, a célgömb pedig ékpályán üthető
horizontális irányban.

A sütés határozottan törik, a billentyűnek
nincs előhúzása. A sütés utáni túlhúzást is
kiküszöbölte a cég, a billentyű kb. 1mm-es
hátramozgás után megáll. A cső profilja
kerek, majd a tok felőli része oktagonális
forma. A huzagolás 1:18” emelkedésű, a
csőhossz 240 mm.

Nem feledkezhetünk meg a fegyver még
egy fontos előnyéről sem: ára messze a
versenytársak ára alatt marad, szolgáltatá-
sai viszont szinte ugyan azok. Ár/érték
arányban így talán az egyik legjobb vá-
lasztás olyan lövészek számára, akiknek
nem a fegyver kinézete a legfontosabb
motiváció.
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Ajánlott töltet

Kis kaliberű perkussziós fegyverekhez
általában gyors égésű – apró
szemcseméretű – lőport javasolnak. Nincs
szükség nagy visszarúgásra, ezért próbál-
juk a töltetet annyira csökkenteni, ami még
nem megy a szóráskép rovására. Ez ese-
tünkben 10 grain FFFFg körüli tölteteket is
lehetővé fog tenni. A lőpor egyenletes foj-
tását segíti, ha 10-12 grain grízt töltünk a
lőporra a lövedék betöltése előtt. A gríz
segít abban is, hogy a gyors lőpor ne éges-
se meg, ne lyukassza ki a tapaszt. A
gömblövedék mérete lehet 0,350” vasta-
gabb, vagy 0,354” vékonyabb szövetta-
passzal. Kenőanyagnak használjunk
egyszerűen nyálat.

Megfelelően kikísérletezett töltettel a
fegyver szinte alig fog nagyobbat rúgni,
mint egy 22LR kaliberű sportpisztoly. A
fotón látható szórást a Pedersoli gyár
tesztelői lőtték 12 grain 4Fg Swiss lőporral

és vastag tapaszba csomagolt .350-es
gömblövedékkel. A képen 8 lövés szórás-
képe látható.

Lövészet

A pisztollyal lőni nagyon kellemes érzés,
valóban más, mint a hagyományosabb ol-
dallakatos fegyverekkel. A megfelelően
kisúlyozott pisztolyfogásos markolatnak
köszönhetően kitűnően áll a kézben. Hosz-
szú idő óta nem tartottam kezemben ennyi-
re kiegyensúlyozott elöltöltő pisztolyt. Az
előre csapó ütőtömb valóban kevesebb
vibrációt kelt, mint ami elöltöltő-
fegyvereknél megszokott. A pisztoly fogá-
sa kényelmes, igazi sportpisztolyszerű, a
markolat formája érezhetően
ergonómikusabb mint a párbajpisztoly vo-
nalat követő fegyverek esetében.

Németh Balázs
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Az apacs név egy délnyugaton élt,
atapaskan nyelvű népet jelöl, és eredete
meglehetősen vitatott. Származhat a zuni
indiánok nyelvéből  (ápachu = ellenség),
vagy az apátieh szóból is. Így hívták ma-
gukat a javapaik, és lehet, hogy a fehérek
összekeverték a két nevet. De lehet az is,
hogy a spanyol apachurrar, „megsemmisít”
jelentésű igéből származik. Ők saját magu-
kat tinne-ah-nak, vagy különböző átírások-
ban tinneh-nek vagy diné-nek („a nép”)
nevezték magukat. A déli atapaskanoknak
is nevezett apacsok Kanada észak-nyugati
részéről és Alaszkából vándoroltak a mai
Új-Mexikó és Arizona területére. Félig
nomád életmódot folytattak, hosszabb-
rövidebb ideig néhol le is telepedtek. A
kiterjedt matriarchális családokból álló
csoportok alkották a csoportot, a legna-
gyobb politikai szervezetet, mivel minden
csoport külön népnek tartotta magát. Föld-
rajzi szempontból a kanyonokkal szabdalt,
vízfolyásokban gazdag, sűrű növényzettel
borított hegyes
vidéken élő apacsokat
– akik a síkságon is
mesterei voltak a túl-
élésnek –két részre
lehet osztani: keleti és
nyugati apacsokra.
Léteztek még déliek is,
de túl merev határokat
nem érdemes húzni a
különböző népek
között, mivel ugyan-
azokat a csoportokat
vagy altörzseket sok-
szor különféle néven
emlegették. A nyugati
csoportba tartoztak a
fehér hegyek, a San
Carlosok, a pinalok, a
fort apacsok, a
carrizók, az aravaipák,

a tontók, a csibekvák és egyéb népek. A
keleti csoportot alkották a hikariják, a
meszkalérók, a lipanok és a csirikavák. Ez
utóbbiak egy része lovasnép volt, és Új-
Mexikótól délre a mexikói határ mentén
élt.

Az apacsok hagyományosan vadászatból
és gyűjtögetésből tartották fenn magukat,
de délnyugatra érve már a földet is kezdték
megművelni (leginkább kukoricát, babot és
dinnyét termesztettek). Néhány törzs azon-
ban (meszkalérók, hikariják) a síksági in-
diánok életmódját követték, és nem foglal-
koztak földműveléssel, és akárcsak a sík-
sági indiánok tipikben és nem a jellegzetes
vikiapokban éltek. Minden apacs elég ha-
mar megtanult a lóval bánni, amit
elsősorban portyázásaik során használtak
ki, ezért kegyetlen nép hírét keltették ma-
gukról.

A nőknek fontos szerep jutott a család éle-

Legendák nélkül:

Az apacsok története
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tében, saját tulajdonuk volt, és sámánok is
lehettek.

A portyázásokat a helyi csoportok vezet-
ték, és céljuk elsősorban nem a gyilkolás
volt. A férfiak értékét nem a leölt ellenség
száma növelte, hanem az, hogy mennyi
élelmet és lovat tudott családjának szerez-
ni. Az igazi apacs bátorsága – sok más
törzzsel szemben – nem az volt, hogy mi-
képpen forgolódott a csatában, hanem az,
hogy hogyan tudta elkerülni az ellenséget.
Világosan elkülönült tehát egymástól a
portyázás és a háború. Hadiösvényre az
apacsok csak bosszú céljából léptek és a
fegyveres csoportot az áldozat valamelyik
rokona vezette. Nem léteztek tehát a harco-
sok társaságai.1Amikor az Egyesült Álla-
mok 1848-ban annektálta a Délnyugatot,
az apacsok, akikkel már meggyűlt a spa-
nyolok és a mexikóiak baja is, lettek a fe-
hérek legádázabb ellenségei és a legkitar-
tóbb indián harcosoknak bizonyultak.
1861-ben egy fehér földbirtokos igaztala-
nul vádolta meg a fehérek által Cochisenek

nevezett Si-Ka-Se csirikava főnököt azzal,
hogy elrabolta fiait és állatait. Feljelentette
a főnököt a Buchanan-erőd helyőrségénél,
és Bascom hadnagy vezetésével egy zász-
lóalj katona indult Cochise elfogására a
csirikaváknak az Apache Pass környéken
elterülő területére. A hadnagy, alighogy
megérkezett, barátságos tárgyalásra hívta
meg Cochiset. A főnök 1861. február 4-én
testvérével, két unokájával, egy asszonnyal
és két gyerekkel meg is jelent a találkozón.
Cochise visszautasította az ellene felhozott
vádakat, de közben a sátrat, ahol a tárgya-
lás folyt, Bascom emberei körbevették, a
hadnagy pedig közölte Cochisevel, hogy le
fogja tartóztatni. A főnök villámgyorsan
elmenekült, de néhány apacsot a katonák-
nak sikerült túszul ejteni. Cochise harco-
saival egymás után támadta meg a terüle-
tén áthaladó karavánokat, így próbálta meg
elérni társai kiszabadulását. A
csirikavákhoz csatlakoztak a fehér hegy és

                                                
1 Lásd: Indiánok és ősi kultúrák Észak-

Amerikában. Helikon 1993

a mimbreno apacsok is, ez utóbbiakat
Mangas Coloradas, Cochise hetvenéves
apósa vezette. A katonák parancsnokával a
túszok kicserélésére irányuló tárgyalások-
nak még a kísérletei is kudarcot vallottak.
Ekkor Cochise elhatározta, hogy kivégeztet
néhány foglyot, mire Bascom hadnagy
felakasztatta azt a három apacs férfit, akit
Cochise sikertelen letartóztatása után vett
őrizetbe. A Cochise ellen felhozott hamis
vádak végül is az apacsokat legalább 35
évre szembeállította az amerikaiakkal. Az
apacs foglyok legyilkolása után az indiá-
nok két hónap leforgása alatt 150 mexikóit
és amerikait öltek meg.

1861 vége felé az időközben kitört polgár-
háború miatt a hadsereg elhagyta a
csirikavák területét, és helyébe két,
önkéntesekből álló fegyveres csapat
szerveződött. Ezek közül az egyik James

Carlton ezredes parancsnoksága alatt dél-
nyugatra vonult. Carlton katonáival átfé-
sülte a csirikavák egész területét, különö-
sen az Apache Pass körüli részeket.
Cochise és Mangas Coloradas 500, rosszul
felfegyverzett harcost szórt szét a hágó
szikláin és a Carlton katonáinak utánpót-
lást jelentő forrás mentén. Amikor 1862.
július 15-én a 300 főből álló menetoszlop
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keresztülvágott a hágón, az apacsok táma-
dásba lendültek, és meghátrálásra
kényszerítették a katonákat. A csapat
azonban, amikor magához tért a meglepő
támadás után, újra felállt és nekivágott a
hágónak. Ezúttal az ágyúknak
köszönhetően a katonák szétszórták a rosz-
szul felfegyverzett apacs harcosokat, és
elérték a forrást. Másnap reggel Mangas

Coloradas ötven harcos élén egy
lovasosztagot vett üldözőbe. Az összetűzés
során a főnök súlyosan megsebesült, har-
cosai pedig elhagyták a csatateret. Az
Apache Pass körül lezajlott ütközetben 63
csirikava és mimbreno harcos vesztette
életét. Néhány hónappal később az
időközben felépült Mangas Coloradas

fogságba esett, miután elfogadta, hogy
parlamenterként bemegy az amerikai had-
sereg egyik táborába, és Joseph West tá-
bornok parancsot adott kivégzésére. Az
éjszaka leple alatt két őrszem izzó bajo-
nettel megégette az alvó apacs főnök lábát,
és amikor felriadt és menekülni próbált, a
két katona agyonlőtte. Rögtön megskal-
polták, levágták a fejét és megfőzték, majd
koponyáját eladták egy frenológusnak. A
hivatalos verzió szerint az apacs főnököt
szökési kísérlete közben lőtték le. Cochise

viszont 300 harcosa élén még néhány évig
nyugtalanította a Délnyugatot, és csak
1872-ben mutatott
hajlandóságot arra,
hogy egy öreg barátja
közvetítésével talál-
kozzon Howard

tábornokkal. Cochise

népe az Apache Pass
közelében kapott egy
rezervátumot, maga a
főnök pedig 1874 ta-
vaszán hunyt el.

Az Eskiminzin által
vezetett körülbelül
150 főből álló
aravaipa apacsok
csoportja az Aravaipa
patak mellett élt, és
innen kapta nevét is.

1871 februárjában Eskiminzin megpróbált
gátat vetni a katonák folytonos zaklatásai-
nak, amelyek békésen élő népét érték. A
törzsfőnök az Aravaipa és a San Pedro
patakok összefolyásánál található Camp
Grant-be ment, hogy a helyőrség parancs-
nokával, az indiánokkal alapvetően barát-
ságosan viselkedő Royal Whitman had-
naggyal beszéljen. Eskiminzin megegyezett
a hadnaggyal, hogy embereivel az erőd
közelébe települ át, és kukoricát termeszt-
ve tovább folytatják békés életvitelüket. Az
aravaipák tehát átköltöztették falujukat az
erődtől néhány mérföld távolságra, és a
katonák számára is hasznos
együttműködést folytattak az erőd lakóival,
olyannyira, hogy még számos apacs csat-
lakozott hozzájuk.  Áprilisban azonban egy
csapat apacs megtámadott egy Tucson kö-
zelében fekvő helységet, lovakat és egyéb
állatokat raboltak el. Időközben egy másik
apacs csoport viszont megölt néhány
földművest. Tucson ekkoriban 3000 lelket
számláló település volt, lakóinak nagy ré-
szét a polgárháborúban meggazdagodott
szerencsejátékosok, kocsmatulajdonosok,
bányászok és kereskedők alkották, akik
egy esetleges indián háborúból további
hasznot szerettek volna húzni. Közrendvé-
delmi Bizottságot állítottak fel, hogy meg-
védjék a lakosokat az apacsok támadá-
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saitól, de miután egyetlen apacs sem ment
a város közelébe a bizottság tagjai mentek
„ellenséget” keresni. A bizottság tagjai az
áprilisi támadást a Camp Grant-i apacsok
művének tartották, annak ellenére, hogy
közismert volt az arapaivák szelíd lelküle-
te, és biztos volt, hogy nem ők követték el
a támadást, mivel településük közel ki-
lencven kilométerre feküdt az események
színhelyétől. De az alkalom túlságosan is
kézenfekvőnek mutatkozott a bizottság
számára. Tucson lakói nem nézték jó
szemmel azokat a településeket, ahol az
apacsok békésen integrálódtak a fehérek-
kel, mivel ez a helyzet a helyőrségek szá-
mának csökkenéséhez, és a háborús profit
elvesztéséhez vezethetett. Ezért a tucsoniak
felfegyvereztek egy papagó zsoldosokkal
kiegészített, 150 emberből álló egységet,
1871. április 30-án hajnalban megtámadta
az arapaivákat. A faluban körülbelül száz
indiánt mészároltak le, de a halottak száma
144 volt, miután többen belehaltak sérülé-
seikbe, több indián holttestét pedig a falun
kívül találták meg Whitman emberei, akik
túl későn érkeztek ahhoz, hogy megaka-
dályozzák a vérengzést. A túlélők közül a
tucsoniak számtalan nőt megerőszakoltak,
a gyerekeket pedig a keresztény hitre tért

papagóknak adták, akik Mexikóban adták
el őket rabszolgának. Whitman

erőfeszítéseinek köszönhetően a vérengzés
felelőseit sikerült bíróság elé állítani, de az
öt napos per és 19 perces tanácskozás után
az esküdtszék felmentette a vádlottakat.

1873-ban a vérengzést túlélő arapaivákat a
Gila folyó melletti rezervátumba költözet-
ték át. Innen azonban, az elviselhetetlen
körülmények miatt egy év múlva
Eskiminzin vezetésével megszöktek, de
alig négy hónap múlva az arapaivákat a
hatóság visszakényszerítette a rezervátum-
ba.

Tánczos Tamás
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Gyakran lenézett, nem éppen megbecsült
lövedékforma a gömb. Elavult, pontatlan,
energiáját gyorsan elveszti, lassú, körül-
ményes a töltése, hallhatjuk gyakran, ha
modern lövedékformához szokott lövésszel
beszélgetünk. Pedig a valóság ennél sokkal
árnyaltabb, sőt, a fenti kitételek közül sok-
nak inkább az ellenkezője igaz. Nézzük
tételesen, hogy mi is igaz a legendákból.

Az elavult gömblövedék
Valóban a gömb azt egyik legősibb löve-
dékforma, és ebben az esetben nem csak a
tűzfegyverek lövedékeiről beszélünk. Az
ősember első lövedéke a kődarab volt,
melyek használatakor gyorsan kiderült,
hogy a gömbhöz legjobban közelítő dara-
bok ballisztikája a legjobb. A tűzfegyverek
használatának első 400 éve szinte kizáróla-
gosan a gömblövedékről szólt. A
kéziágyúkból erőteljesen alulméretes
gömb, vas vagy kőlövedéket tüzeltek, mi-
ként az első huzagolatlan muskéták is. A
hadi használatban a lövedéket fojtás nélkül
tüzelték, mely gyorsította a töltést, azonban
erőteljesen negatív hatással volt a pontos-
ságra. A modern kori elöltöltős lövészet-
ben alig 0,005” hüvelykkel kisebb szoro-
san tapaszolt gömböt használunk, mint a
sima csövű fegyver furatának átmérője,
vagy a huzagolt fegyver oromzatai közt
mért átmérő. A kovás hadimuskéták löve-
dékei azonban akár 0,03-0,05”-kel voltak
kisebbek, és fojtást sem alkalmaztak. Ez
egyrészt a töltés gyorsítása miatt volt szük-
séges, másrészt pedig a töltés megkönnyí-
tése miatt. A korabeli lőporok ugyanis égé-
sük során eredeti tömegük 50-55%-át
hagyták a csőfalon égéstermékként, ami
igen nehézzé tette a folyamatos tüzelés
pontosan illeszkedő lövedék esetében.

Korabeli pontosság - muskéták
Ahhoz, hogy ezt a kitételt cáfolni tudjuk,
először is meg kell határoznunk, hogy mit
értünk pontosságon az elöltöltő fegyver
esetében. Az elöltöltő fegyverek használati
eszközök voltak elsősorban katonák, vadá-
szok kezében, nem békés sporteszközök,
mint a modern lövészek esetében. Ennek
megfelelően egészen más elvárások jelent-
keztek, a fegyvereknek elsősorban a prak-
tikus, mindennapi felhasználás terén kellett
megállniuk a helyüket. A sima csövű fegy-
verekkel vívott ütközetekben ritkán haladta
meg a lőtávolság a 30-60 métert, és a mus-
kéták hatékony célzott lőtávolsága is ezek
a határok körül mozgott. A sima cső egé-
szen a 19. század közepéig szinte egyed-
uralkodó volt a hadifegyverek közt, és a
katonák elsődleges feladata sem a pontos
lövés volt, hanem a vezényszóra leadott
nagy tűzsűrűségű tűzcsapás. Nem az ellen-
séges katona megölése volt az elsődleges
cél, hanem harcképtelenné tétele, amihez
elegendő volt egy sebzés is. A természet
ezek után elvégezte a feladat többi részét: a
fertőzések, a sebláz, elvitte a katonát úgy
is. A sebesült katonát viszont legalább egy-
két másik katona támogatja el a csatatérről,
mi még több embert von el az ütközettől,
valamint a sebesültek és haldoklók jajgatá-
sa is erős demoralizáló hatással volt a har-
colókra. A sima csövű muskéta esetében
ezért az elvárt pontosság azt jelentette,
hogy egy átlagosan kiképzett katona 30-60
m távolságon eltaláljon valahol egy ember
méretű célt. Láthatjuk, hogy az elvárás
nem éppen durva követelmény.

Korabeli pontosság –
vontcsövű fegyverek
A vontcsövű (huzagolt) fegyverek
legelőször a vadászfegyverek között je-

Lövedékek és használatuk

A legendák köztünk élnek –
A gömblövedék
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lentek meg. A huzagolás első célja nem a
lövedék megforgatása volt, hanem a cső
tisztán tartása. A cső falába vájt, tengellyel
párhuzamos barázdákban ült fel a kosz, és
így a puska tovább volt használható. A
huzagolt hosszúfegyverek – puskák – hadi
felhasználása is a civil szférából indult el,
és ez a folyamat szorosan összefügg a ten-
gerentúli gyarmatosítással. A német
nyelvterületeken kialakult jellegzetes ko-
vás vadászfegyverek – a Jäger puskák –
elsősorban lassú huzagolású, rövid,
nagykaliberű (0,54-0,80”) puskák kitűnő és
vadászfegyverek voltak, melyek alkalma-
sak voltak minden nagyvad elejtésére az
újvilágban. Az egyetlen gond e fegyverek-
kel az volt, hogy az üzemanyag és az ólom
igen szűkös készletekben állt csak rendel-
kezésre az amerikai gyarmatokon. A tele-
pesek nem engedhették meg a lövedékek
pazarlását – pontos fegyverek volt szükség
-, azon kívül pedig törekedni kellett arra,
hogy a lehető legkevesebb ólmot, lőport
használják egy lövéshez. Az óhazából ki-
vándorolt fegyvermesterek ezért egy sajá-
tos puskatípust fejlesztettek ki, mely egy-
szerre volt pontos, könnyű, és hatékony. A
Kentucky puskák hosszú csövű fegyverek
voltak, vagyis a lőporgázok több ideig
tudták gyorsítani a lövedéket a csőben. 20-
30 cm csőhossz többlet akár 15-20%
többlet energiát is adhat. Pontos puskákra
volt szükség, ezért huzagolt csöveket hasz-
náltak, a kaliber általában kisebb volt 0,30-
0,54”, de a legtöbb fegyver 0,40” alatti
kaliberben készült, mely lövedéke min-
dössze 1/3 annyi ólmot igényelt, mint a
klasszikus európai Jägerek lövedékei. Az
észak-amerikai vadászok közt elvárt volt,
hogy akár 200 m-ig is el tudjanak ejteni
egy közepes testű vadat, és erre puskáik
alkalmasak is voltak. A lövedékek termé-
szetesen tapaszolt gömbök voltak, amit
vasból vagy kőből készült formákból ön-
töttek. A tapasz anyaga változatos lehetett:
szövet, selyem, vagy vékony hasított bőr.
A kis kaliberek miatt természetesen kisebb
energiát lehetett elérni a fegyverekkel, ez
viszont pozitívan hatott a lövészek
lőtudására: az amerikai kolóniák vadászai-

nak halál pontosan kellett célozni ahhoz,
hogy a vadat biztosan terítékre hozzák.

A vontcsövű fegyverek kitűnő hadi fel-
használhatóságának első komoly bizonyí-
téka az amerikai függetlenségi háború volt.
A guerilla taktikákat alkalmazó telepesek
kezében a civil vadászfegyverek kitűnő
gyilkoló eszközök voltak: nagy távolságból
nagy biztossággal iktatták ki a
vöröskabátosok tisztjeit, dobosait, zavarták
utánpótlásukat. A tapaszolt gömblövedéket
lövő huzagolt fegyverek megfelelő hasz-
nálata azonban valóban nagyobb felké-
szültséget igényelt, mint ami egy sorozott,
írástudatlan szegénylegénytől elvárható
volt. A függetlenségi háború tapasztalatai
nagy hatással voltak mind az észak-
amerikai hadsereget támogató franciákra,
mind a konfliktusból vesztesen kijövő an-
golokra. A napóleoni háborúkat már mind-
két fél olyan hadseregekkel kezdte el, me-
lyek sorállományában megtalálhatóak a
laza csatárláncban küzdő, általában huza-
golt puskákkal felszerelt
könnyűgyalogosok. A francia voltigeurök,
és az angol lövészek elsődleges feladata a
zárt alakulatok előtt végzett csatárharc
volt. Kézitusába, ha lehetett nem bocsát-
koztak, de pontos lövéseikkel folyamato-
san zavarták az ellenséges tiszteket, tüzé-
reket, dobosokat, úgy ahogy azt az ameri-
kai telepesektől oly keservesen megtanul-
ták két és fél évtizeddel korábban.

Pontosság ma
Tehát sima csövű fegyverrel 50 m-en
emberméretű szórás a cél, vontcsövűvel
pedig 200 m-en egy pulyka? Az első köny-
nyen reprodukálható, sőt jóval többet is
várhatunk, de a második komoly meló,
annyi szent. Azt biztosan tudjuk, amit egy
18. századi sorkatona tudott, de tudunk-e
annyit, mint egy észak amerikai vadász
ebben az időszakban?
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Pontlövészet sima csövű fegy-
verekkel és gömblövedékekkel
ma
A sima csövű kovás hadifegyverekkel
nemzetközi versenyen olyan lőlapokra
lövünk, amelynek a tízese 10 cm átmérőjű,
célfeketéje pedig 40 cm, vagyis sportlövé-
szeti felhasználásnál azt kell elérnünk,
hogy a 13 lövésből legalább 10 ebben a
mezőben csapódjon be. Mint látjuk ez jó-
val keményebb követelmény, mint ugyan
ezen a távon az ember méretű cél, de ne-
künk nem is kell gyorsan tölteni – a sor-
katonától a percenkénti 3 lövés volt a kö-
vetelmény – nekünk egy lövésre van kb. 3
percünk. Vagyis molyolhatunk a töltéssel
kedvünkre. A nagy kaliberű, hosszú, sima
cső töltése azonban nem is olyan egyszerű,
mint ahogy azt gondolnánk. Először is
nagy jelentősége van a lőpor égési sebes-
ségének. Minél hosszabb a cső és minél
nagyobb a kaliber, annál lassabb lőporokra
van szükségünk, és természetesen annál
nagyobb töltetekre. A javasolt lőpor szem-
cseméret FFg vagy Fg, a töltet pedig szigo-
rúan 70-80 grain felett. Ha nem rúg, nem
harap, nem is ér semmit az egész. Ez az a
fegyvertípus, mellyel hatalmas élmény a
lövészet, de mégis elég belőle 13 lövés
hetente. Fontos, hogy a lőpor fojtva legyen.
E célra lehet használni grízt (30-40 grain)
vagy űrméretes filckorongot. A lövedék
legyen 0,01-0,005”-kel kisebb, mint a
csőátmérő, és ne higgyünk a cső kaliberjel-
zésének, mérjük meg pontosan, hogy mit
kér a fegyverünk. A tapasz vastagsága is
nagyon fontos tényező. Sokkal szorosabb
tapaszokra lesz szükségünk a maximális
pontosság eléréséhez, mint a vontcsövű
puskák esetében. Nem ritka látvány verse-
nyeken, amikor a lövész fakalapáccsal ütö-
geti le a lövedéket, melyet farmernadrág-
ból kivágott tapaszba csomagol.

Pontlövészet vontcsövű fegy-
verekkel és gömblövedékekkel
ma
200 m-en 30 cm-es szórás? Tudunk ennél
jobbat is, de persze erre már kevés cső ké-

pes. 50 m-en azonban garantálható szinte
minden jobb minőségű csőből, hogy a tízes
méretének megfelelő szórás (5 cm) kihoz-
ható a fegyverből. A pontos lövésnek a
fegyveren és a lövészen kívül 8 fontos
összetevője van: lőpor mennyisége és
szemcsemérete, fojtás, tapasz vastagsága, a
szövés minősége, kenőanyag, gömblöve-
dék mérete, és formája.

A lőpor mennyisége és szem-
csemérete
A gömblövedékes töltetek pontos kidolgo-
zása elsősorban a kovás puskák esetében
fontos, hiszen e fegyvernemekben a nem-
zetközi szabályok nem engednek meg más
lövedéktípust, mint a gömböt. 0,50” kali-
berig használjunk FFFg szemcseméretű
port, e felett lassabb égésű FFg
feketelőport. A kívánatos mennyiség
elsősorban a huzagolás gyorsaságától fog
függeni. Minél gyorsabb a cső huzagolása,
annál kevesebb lőport használhatunk, és
minél lassabb, annál többre lesz szüksé-
günk a szóráskép összehúzásához. Vi-
szonyszámként kiindulhatunk a
következőből: egy 1:48”
huzagemelkedésű, 0,45” kaliberű, kb. 1 m
hosszúságú cső 40-45 gr FFFg lőporral fog
a legpontosabban lőni. A kiinduló
lőportöltet kiszámítására létezik egy
egyszerű képlet: 2 X a fegyver kalibere
hüvelykben X a huzag egy teljes fordulatá-
nak hosszúsága hüvelykben.

Példa: fegyver kalibere: 0,45”, huzag-

emelkedés: 1:48”. 2 X 0,45 X 48 = 43,2

grain a kiinduló töltet.

A fojtás
A fojtás szerepe elsődlegesen a tapaszba
csomagolt lövedék elválasztása a lőportól,
másodlagosan pedig a lőportöltet tömöríté-
se és fojtása. Az elsőre főleg akkor van
szükség, ha a tapasz kenőanyaga folyékony
– nyál vagy pl. szintetikus motorolaj – és el
akarjuk kerülni, hogy a lőpor felső rétegeit
eláztassuk. A második szerepkörnek
köszönhetően megközelítőleg azonos gáz-
nyomást, és így lövedéksebességet tudunk
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elérni fegyverünkkel. A fojtás anyaga lehet
kartonpapír, filc, vagy akár gríz is.

A tapasz vastagsága és
szövése
A pontos gömblövedékes lövés elsődleges
feltétele a szoros lövedék-tapasz kombiná-
ció. Meg kell találni azt a legnagyobb ta-
paszvastagságot, mely még sérülésmente-
sen tölthető fegyverünkbe. Ehhez elenged-
hetetlen elvégezni néhány mérést, hogy
lerövidítsük a vég nélküli kísérletezést.
Tudnunk kell hozzá csövünk két fontos
paraméterét: a barázdák közt mért és az
oromzatok közt mért csőátmérőt. Ez
legegyszerűbben egy túlméretes ólomhen-
gerrel oldható meg, melyet félig a torkolat-
ba ütünk gumikalapáccsal. A kihúzott ól-
mon kitűnően megmérhető a két átmérő. A
kettő különbsége adja meg a huzagmélysé-
get, ami fontos lesz a tapaszvastagság ki-
számításához. A másik fontos paraméter a
lövedék tényleges átmérője. Érdemes az
oromzatok közt mért átmérőnél minél job-
ban közelítő méretet választani, de az
oromzat átmérő és a lövedékátmérő közötti
különbség ne legyen több 0,005”-nél. A
tapaszanyagnak használt szövetek termé-
szetesen összenyomhatóak, ezért a tényle-
ges vastagság kiszámításához egy egyszerű
képletet érdemes használni: az oromzatok
közti átmérő és a lövedék átmérőjének
különbségét szorozzuk meg 2-vel, és adjuk
hozzá a huzagmélységet.

Példa: oromzat átmérő: 0,450”, barázda

átmérő: 0,455”, lövedékátmérő: 0,445” .

2 x (0,450-0,445) + (0,455-0,450) =

0,015” az ideális tapaszvastagság.

Természetesen a fenti példa csak egy refe-
rencia értéket ad, nagymértékben függ a
hatékonyság a szövet tényleges össze-
nyomhatóságától. Alapvetően törekedjünk
arra, hogy a lehető legvastagabb tapaszt
használjuk, mert az adja a legjobb szigete-
lést. Fontos, hogy tudjuk olvasni a kilőtt
tapaszokat is. A megfelelően működő
kilőtt tapaszon teljes koszkört láthatunk és

a huzagok sem perforálták, a lőpor sem
égette meg. Ha a kilőtt tapasz ég, füstöl
földet érés után, használjunk más
kenőanyagot, vagy használjunk fojtást. Ha
a tapaszon a koszkör vonalán lyukakat
látunk, három dolgot jelenthet: lehet, hogy
puskánk még túl új, a huzagok nincsenek
„betörve”, túl élesek és vágják a tapaszt, ne
aggódjunk, ez el fog múlni. A lyukakat
okozhatja az is, ha a tapasz anyaga elöre-
gedett, nem jó minőségű, és okozhatja az
is, hogy tapaszunk túl vastag és már a töl-
tésnél szétvágja a huzag. Az anyag
minőségi problémájából adódó lyukadás
könnyen felismerhető: a lyuk szélei ron-
gyosak, míg a másik két esetben inkább
éles vágás látható rajtuk.

A kenőanyag
Abszolút nem lényegtelen kérdés, hogy
mivel kenjük a tapaszokat, hiszen ez befo-
lyásolja elsősorban, hogy mennyi kosz ül
fel a csőre. Ha jó kenőanyagot – és jó
minőségű lőport – használunk, akkor sok
lövésig tudjuk elérni ugyan azt a lövedék-
sebességet és jó szórást. Ha a cső koszoló-
dik, változik a sebesség és így magasság-
ban vándorolni fog lövésünk, valamint nő
oldal irányú szórása is. A legjobb
kenőanyagok általában természetes anya-
gokból készülnek. Koszoló (Vesuvit, KIK-
Kamnik) lőporokhoz inkább zsírosabb
anyagokat javaslunk: marhafaggyú és
méhviasz időjáráshoz beállított elegye.
Tisztább égésű porokhoz (Swiss, Wano) a
legjobb megoldás a tapasz nyálazása. Jó
eredményeket lehet elérni szintetikus mo-
torolajokkal is, de vigyázzunk mivel pró-
bálkozunk, mert a félszintetikus olajok is
komoly, nehezen eltávolítható ráégéseket
okozhat.

A gömblövedék formája
A lövedék méretének kiválasztásáról már
esett szó, de nem csak ez a paraméter fon-
tos számunkra. Egyrészt fontos, hogy a
frissen öntött lövedékeket átmérjük, és
csak az azonos tömegűeket használjuk ver-
senyen. Másrészt fontos, hogy a lövedékek
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ovalitása a lehető legkisebb legyen. Ezt
elsősorban a jó minőségű kokilla haszná-
latával érhetjük el. A kismértékű ovalitás
korrigálására és az öntőcsont eltüntetésére
egyszerű megoldás, ha a lövedékeket egy
fém konzervdobozban forgatjuk 5-10 per-
cig. Az egymáshoz ütődés kiegyenlíti a
kisebb nagyobb eltéréseket, valamint a
lövedék felszínét a golflabdáéhoz teszi
hasonlatossá. A „kráteres” felszín aerodi-
namikája jobb, mint a sima gömbfelületé,
az áramlatok könnyebben válnak le az
ilyen felületről, és így a gömblövedék
röpte stabilabb lesz.

A maximumon a
sportlövészetben
És hogy milyen pontosság érhető el
gömblövedékkel? 50 m-en garantálom,
hogy pontosan ugyan az megtehető vele,
mint akármelyik modern konikális löve-
dékkel. Természetesen ehhez sok időt kell
tölteni a lőtéren kikísérletezve a fegyve-
rünkhöz lehető legjobban megfelelő tölte-
tet. 100 m-en már változik a helyzet. Ilyen
távolságon már a lehetséges hibák hatása
hatványozódik, így jóval nagyobb figyel-
met kell szentelnünk az összetevők
ellenőrzésére, pontos mérésére. Érdemes
nagyobb kalibereket használnunk, mert
ezek nagyobb tömegű lövedékei érzéketle-
nebbek a környezeti hatásokra (szél, pára-
tartalom, hőmérséklet). Nagy távolságú
lövésnél tisztában kell azzal is lennünk,
hogy a gömb gyorsabban veszti energiáját,
mint a hengeres lövedékek, ezért a röppá-
lya is hasasabb. Pontosan ismernünk kell
fegyverünk ballisztikáját, hogy versenyké-
pesek legyünk. Lőtéri körülmények közt
természetesen nincs ezzel gond, hisz van
lehetőségünk a kísérletezésre. A gömblö-
vedékes, lassú huzagolású fegyverekkel
lőtt csúcsok csak minimálisan gyengébbek,
mind 50, mind 100 m-en, mint a konikális
lövedékekkel lőtt csúcsok. Magam is ta-
pasztaltam, hogy a decemberi számunkban
ismertetett Pedersoli Mortimer Target
0,54”-es kaliberű puska 1:72”-es
huzagemelkedésű csöve képes tízes szórást
lőni 50 m-en szabad kézből sőt, feltá-

masztva 100 m-en már sikerült 5 lövésből
egy szakadást is lőni, ami mindenképpen
bizonyítja a fegyverben és gömblövedékes
töltetekben rejlő lehetőségeket.

Vadászati felhasználás
Vadászni hazánkban elöltöltő-fegyverrel
sajnos egyelőre nem lehet, de a Világ szá-
mos országában igen. Az öreg gömblöve-
dék alkalmas volt minden vadfaj vadásza-
tára 400 évig, és alkalmas ma is. Torkolati
energiája egy 0,50”-es kaliberű fegyver
esetében elérheti a 3000 J-t is, ami messze
elegendő szinte minden európai nagyvadra.
Gömblövedékes vadászatnál azonban a
vadásznak maximálisan tisztában kell len-
nie fegyvere, és elsősorban saját képessé-
geivel.

Németh Balázs

Kovás Mortimer puska 50 m, 13 lövés

Kovás Mortimer puska, 100 m, 8 lövés
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Minden autó rendelkezik – az azonosítást
megkönnyítő – rendszámmal. Így aztán
könnyű a nyilvántartások alapján megta-
lálni, melyik autó kié? A tulajdonlás iga-
zolása a régebbi korokban is rendkívül
fontos volt, és így volt ez a Vadnyugaton
is, ahol hatalmas marhacsordákat tereltek,
adtak-vettek, gyakran loptak is. Mivel a
rendszámtábla és a gépjármű-nyilvántartás
még nem volt feltalálva, más módon kellett
a tulajdonjogot igazolni. A szabadon legelő
marhákat a kerítéssel körülvett ranchok
megjelenése előtt tulajdonosaik eleinte
füljelekkel, majd sütött jelekkel, billogok-
kal azonosították. A füljel kezdeti formája
egyszerű volt, a marha füléből meghatáro-
zott formát vágtak ki, ennek rajzát egy
nyilvántartó könyvbe bevezették. Ezt a
gyakorlatot a spanyolok hozták be a mar-
hatartó területekre, az angol ajkú területe-
ken inkább a bőrbe sütött tulajdonjegyeket
kedvelték. Eleinte háromféle, úgynevezett
pontozóvasat használtak, egy egyenest, egy
kis és egy nagyobb félkör alakút, ezek
kombinációit sütötték a marha bőrébe.

Később a dolgot egyszerűsítették, és a bil-
logvasat már a teljes minta szerint, egye-
dileg alakították ki. 1848 után Texasban
már minden billogot regisztrálni lehetett a
megyei hivataloknál, és erről a rancher
hivatalos dokumentumot kapott, ami bizo-
nyította a bejegyzett tulajdonjogot.
Maga a billogozás viszonylag egyszerűnek
látszó művelet volt, a fiatal növendékmar-
hát lasszóval elkapták, ledöntötték a földre,
és a tűzben felizzított billogvasat hozzá-
nyomták a bőréhez, ezzel letörölhetetlenül
beleégették a tulajdonjogot bizonyító
„rendszámot”. Kemény és büdös munka
volt, de elkerülhetetlen. Munka közben
arra is ügyelni kellett, hogy a túl forró vas
nagyon mélyen megégette az állatot, a nem
megfelelően felmelegített billogvas pedig
nem hagyott időtálló nyomot. A megfelelő
billogozóvas egyenletes volt, és csak a bőr
felső rétegét pörkölte meg. A marhák
megjelölését legkésőbb akkor kellett végre
hajtani, amikor az állatokat először hajtot-
ták ki közös területre, illetve amikor útnak
indították az eladást célzó terelésre. Már

Billogvas

A vadnyugat rendszámtáblája
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csak azért is fontos volt az állatok mielőbbi
megjelölése, mert a jelöletlen marha, az
úgynevezett „maverick” befogása nem
számított lopásnak. Annak idején ügyes
cowboyok hatalmas csordákra, komoly
vagyonra tettek szert a maverickek befogá-
sából. Fontos volt a jelölés, a billogozás
azért is, mert gyakran több tulajdonos állt
össze egy nagy terelésre, együtt hajtották a
jószágaikat valamelyik marhaátvevő hely-
re, köztük a legendás Dodge Citybe vagy
Denverbe. Kialakultak a legendássá vált
marhaterelő útvonalak, a Shawnee-ösvény,
a Chisholm-ösvény, a Nyugati-ösvény és a
Goodnigth-Loving-ösvény. Aztán, amikor
az egyre terjeszkedő vasútvonalak behá-
lóztak egész Nyugatot, a nagy marhaterelé-
sek ideje lejárt, már csak a legközelebbi
vasútállomásig kellett eljuttatni a piacra
szánt jószágot.

Napjaink cowboyai már inkább számozott
műanyag táblácskát erősítenek a marha
fülébe, a billogozás tudománya, a ková-
csolt billogvas elkészítése mára a
hagyományőrzők tevékenységi körébe
tartozik. De itthon, a kertünkben is alkal-
mazhatunk billogvasat, egy hagyományo-
san elkészített ebéd, a sült marhaszelet és a
mexikói tortilla tálalásakor.

Tortilla Mega módra
A tortilla a mexikói kukoricalepény, a sze-
gényebb emberek napi élelmezési cikke,
egyszerűen elkészíthető, bár egyes helye-
ken készen is megvásárolható.

Hozzávalók:
30 dkg liszt,
10 dkg kukoricaliszt,
1 kiskanál só,
késhegynyi szódabikarbóna,
0,6 dl étolaj,
2,5 dl langyos víz.

Elkészítése:
Egy közepes tálban keverjük össze a lisz-
teket, a sót és a szódabikarbónát. Adjuk
hozzá az étolajat, majd lassan a langyos
vízből annyit, hogy lágy, rugalmas tésztát

kapjunk. Műanyag fóliával letakarva pi-
hentessük fél óráig. Közben egy száraz,
nem bezsírozott öntöttvas plattnit, vagy
sütőlapot forrósítsunk fel a gáztűzhelyen,
vagy az izzó faszénen. A tésztából először
formázzunk ping-pong labdányi golyókat.
A golyókat belisztezett deszkán nyújtsuk ki
vékonyra, majd amikor a sütőlap már olyan
forró, hogy a rácsöppentett víz táncol a
felszínén, a kinyújtott tésztát
gyűrődésmentesen borítsuk rá. Amikor
elkezd felhólyagosodni, egy lapátka
(spakli) segítségével fordítsuk meg, és a
másik oldalát is süssük meg. A kisült
tortillákat egymásra helyezve, letakarva
tároljuk, amíg mindet ki nem sütöttük. A
tortilla minden mexikói étel, így a csilis
bab, vagy a chili con carne kísérője lehet,
darabokra tépegetve kikanalazhatjuk vele a
babot vagy pörköltet.

A sülthöz válasszunk szép márványosan
zsíros marhahúst, pl. vastaglapockát, ros-
télyost, az még kifizethető. A húst másfél
centi vastag szeletekre vágjuk,
befűszerezzük akár kész mexikói keverék-
kel, akár csak simán őrölt borssal, sóval.
Megkenjük olajjal, és őt is pihentetjük. A
forró grillen mindkét oldalát megsütjük.
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Vigyázzunk, ne süssük túl, ne száradjon ki!
Esetleg egy kis sörrel nem csak a torkunkat
locsolhatjuk, a húsra is permetezhetünk
belőle.

Amikor a hús, illetve a tortilla kisült, saját,
feltüzesített billogvasunkkal mintásra dí-
szíthetjük. Sült hagymát, savanyúságot
kínáljunk mellé. Jó étvágyat!

Némethy Géza

Tanácsok

Válassz revol-
vert!

Az első elöltöltő fegyverem egy Colt re-
volver replika volt, de mi más is lehetett
volna, hiszen a képzeletemet már kezdő
gyermekhős koromban átitatta a western-
filmek hangulata. Nem volt könnyű dol-
gom a választással, mivel mindegyik típus
tetszett. Melyik legyen az? – ez a kérdés
volt maga a nagy dilemma.

A következőkben megpróbálom a teljesség
igénye nélkül összefoglalni, milyen szem-
pontokat érdemes figyelembe venni a vá-
lasztás és válogatás során. Szándékosan
nem szempont, hogy mennyire (mé-
ret)hűen másolja a fegyver történelmi ősét,
mennyire autentikus és az sem kifejezetten
szempont, hogy milyen gyártmányról van
szó. Kizárólag a hangos, füstös és mérhe-

tetlenül élvezetes lövészetnek való megfe-
lelés a cél.

Azt mindenki döntse el maga, hogy melyik
típussal esik végtelen szerelembe. A sze-
relemnek különleges jelentősége van a mi
sportunkban, hiszen ezeket a fegyvereket
nemcsak lövészetre használjuk, ezeket si-
mogatjuk, ápoljuk, szeretgetjük. Számunk-
ra tökéletes!

Ránézésre, optikailag
Pontosan ezért fontos, hogy ne csak funk-
cionálisan, de ránézésre is hibátlan revol-
verünk legyen. Én szeretem a szabályos
formákat, ezért mindig ellenőrzöm, hogy a
cső és a keret/dob együttállása tökéletesen
egyenes-e. Ha egy kicsit felülről nézve
célzunk a revolverrel, ez könnyen
ellenőrizhető. Az apróbb szögeltérés
egyébként egyáltalán nem befolyásolja a
lőkészséget.

Hasonló kategória a dobrekesztő időzítése.
Ez is könnyen ellenőrizhető, mindössze
lassan fel kell húzni a kakast a kattanásokat
figyelve. A pontosan működő dobrekesztő
a forgótár erre a célra kialakított mélyedé-
sében jön fel. A pontatlanság eleinte kis,
később akár folyamatos karistolást hagy a
dob felszínén, ami egészen addig szintén
csak optikai kérdés, amíg a kakas felhúzott
állapotában a forgódob stabilan rögzített.
Az igényesebb gyártmányok esetében a jó
időzítés nem lehet kérdés – bár éppen a
Ruger Old Army-ja esetében többször is
láttam körben csíkos forgótárakat.

Érdemes ellenőrizni a töltőkar akadály-
mentes működését is. Főleg Remington
modelleken találkoztam apróbb szorulá-
sokkal, ami kényelmetlenebbé teheti, meg-
nehezíti a töltést.

Egy fokkal igényesebben
Ha nem csak örömlövészkedünk, hanem
versenyzés is a cél, akkor bizony a jó sütés
talán a legfontosabb technikai paraméter.
A revolvert felhúzva és célzás közben las-
san elsütve érezni fogjuk a sütés jellegét.



2008. március. II. évf. 2. szám                          22                                               FM eMagazin

Túl kemény sütéssel könnyebb lerántani a
fegyvert lövéskor. A hosszú, nyúlós
elsütőbillentyű út szintén nem túl kényel-
mes. A legrosszabb talán az, amikor a ka-
kas és az elsütőbillentyű érintkező felületei
olyan szöget zárnak be, hogy a billentyű
elhúzásával először még hátrébb feszítjük a
kakast. Túl kemény sütés esetén gyana-
kodhatunk erre a hibára. Ezek a problémák
természetesen némi fegyvermesteri be-
avatkozással tökéletesen orvosolhatóak és
a legigényesebb gyártók ezt eleve meg is
teszik. A Remington revolverek pedig ele-
ve rendelkeznek ezzel az opcióval, ugyanis
a markolat elülső oldalán található csavar
állításával változtatható a kakasrugó, így
az elsütés ereje is.

Ha már a sütésnél tartunk, fontos megem-
líteni a kakas-keret viszonylatot is. Egyes
revolvereknél sajnos tapasztalható, hogy a
kakas elsütéskor belever a keretbe – erről a
kakason megjelenő köríves csíkok is árul-
kodnak. Ez az apró ütés némiképp eltéríti

célzáskor az irányzóvonalat, tehát köny-
nyebben mellélőhetünk.

A csőnyílás, azaz csőkorona szabályossá-
ga, sértetlensége alapvető feltétele a pontos
lövésnek. Ha ezzel probléma van, akkor a
lövedéket hajtó gáz a sérülés helyén lefúj
majd a csőből, és a leggondosabb célzás
ellenére is eltéríti majd a lövedéket. Erre
érdemes nagyon odafigyelni, de fegyver-
mesterrel egy ilyen jellegű probléma is
tökéletesen kezelhető.

Az utolsó, szabad szemmel elvégezhető
vizsgálat a cső és a dob együttállásának
ellenőrzése. A kakas teljesen felhúzott ál-
lapotában a csőbe világítva meglátjuk, ho-
gyan illeszkedik a dobfurat a csőhöz. Ha
félholdat látunk, akkor a lövedék nem köz-
pontosan jut majd a csőbe, így torzul sza-
bályos formája, amitől persze majd sza-
bálytalan röppályát ír le és nem a célzott
ponton csapódik a célba. A kisebb félhol-
dat nagymértékben korrigálja a cső indulá-
si oldalán lévő átmeneti kúp.
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Állandóság és precízió lövés
közben
Akkor lesz pontos a lövés, ha minden
tényezője lehetőség szerint állandó. A lö-
vész, az időjárás, a hely mind változik,
ezért érdemes a technikát elvinni a csúcsig,
hogy abban ne legyen bizonytalanság,
változás. A revolveres lövészet talán az
egyik legnehezebb versenyszám, mivel
abban van a legtöbb technikai tényező. 6
dobkamra, 6 lőkúp és a nyitott keretes re-
volverek esetében még ott van a csőtartó
ék is. Megrögzött Colt rajongó vagyok, de
saját bőrömön is tapasztalva be kell ismer-
nem, hogy a zárt keretes Remingtonokkal
és Rogers & Spencerekkel nagyságrendek-
kel eredményesebben lehet célba lőni és itt
nem csak a mozgó kakasba száműzött hát-
só irányzékokról van szó.

A Coltok esetében szinte kizárt, hogy a
dob-csőfar rést ugyanakkorára tudjuk be-

állítani tisztítás után. A hézag mérete va-
lójában nem érdekes, sokkal inkább folya-
matos méretváltozása okoz problémát.
Legnagyobb igyekezetünk ellenére gya-
korlatilag minden szétszerelés során meg-
változtatjuk a csőben a gáznyomást, tehát
mindig kicsit máshova fog hordani fegyve-
rünk még tökéletesen beállított töltettel is.
Ettől persze a Coltok még kiváló fegyverek
– továbbra is személyes kedvenceim!

A dobfuratok egymáshoz viszonyított
átmérőjének eltérése, szabálytalansága a
következő, amely nagyban befolyásolja a
gáznyomást, így végül a találatot. A revol-
ver dobja töltés közben kaliberezi a löve-
déket, tehát eltérő méretű dobfuratok ese-
tében a golyók méretei is különbözőek
lesznek. Nem is kell folytatni, hogyan hat
ez a gáznyomásra. Amennyiben lövészet
közben 1-2 lövés folyamatosan máshol
csapódik a lőlapba, akkor valószínűleg
ezzel a problémával állunk szemben.
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Ilyenkor érdemes megfigyelni és megjelöl-
ni, melyik dobkamrából megy rossz helyre
a találat. Fegyvermester kiválóan orvosolja
a problémát.

Deformált lövedékhez, így gyenge szórás-
képhez vezetet a cső átmeneti kúpjának
szabálytalansága. Amennyiben
tuningolásra adjuk fejünket, illetve revol-
verünket, ezt mindenképpen érdemes meg-
nézetni a fegyvermesterrel, már csak azért
is, mert a jól beállított átmeneti kúp nagy-
ban javítja az esetleges dob-cső együttál-
lásból eredő pontatlanságot.

Ugyanide tartozik, bár inkább csak bosz-
szantó tényező, ha a csappantyúzás helyett
szerencsétlenkednünk kell. A jó lőkúpra
mindenféle erőlködés nélkül felhelyezhető
a csappantyú és ott is marad. Sajnos, ez
egy tipikus revolver probléma. A túl vastag
lőkúpra ha rá is megy a kapszli, egyáltalán
nem biztos, hogy elsőre el is sül – egy bi-
zonytalan pont. Ha túl keskeny a lőkúp,
akkor viszont a csappantyú leeshet lövés

közben, ezért célszerű azt kicsit összelapí-
tani felhelyezés előtt. Ez mindenképpen
olyan felesleges pepecselés, ami elront-
hatja a lövés ritmusát, ezért célszerű kiik-
tatni a rendszerből. Részemről a Pedersoli
lőkúpokat preferálom, bár a Hege és a
Feinwerkbau revolverek lőkúpjai szintén
tökéletesek. A Remington modell lőkúpja
kompatibilis az Uberti Colt és Remington,
valamint a Ruger Old Army revolvereinek
lőkúpjával, a R&S modellek lőkúpja pedig
az Euroarms R&S-éivel. Igaz, hogy a
lőkúp furata csak 0,7 mm, szemben az
Uberti 1 mm-s, vagy a Ruger 1,2 mm-es
furataival szemben, de nekem felfúrás nél-
kül is tökéletesen működik minden revol-
veremben, nincs gyújtási problémám.

Az előzőekben alapvetően feltételeztem,
hogy a pontosan beállított svájci lőporos
töltetet használunk. A dobkamrákat fel-
töltjük grízzel, vagy valamilyen fojtással,
hogy a lövedék közvetlenül a dobfurat tor-
kolatából jusson be, a lehető legkisebb
sebességgel a cső átmeneti kúpjába, ezáltal
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megtartva szabályos formáját és a találati
pontosságot. Szintén alapfeltételnek tekin-
tettem a megfelelő kenőanyag használatát,
amely állandóan tartja a csőben a súrlódás
és a lerakódott szennyeződés mértékét.

Ami eddig kimaradt
A szerelmen és az eddigieken túl azért van
pár szempont, ami segít a megfelelő revol-
ver kiválasztásában.  Fontos, hogy a fegy-
ver jól álljon a kezünkben, ne legyen gör-
csös a fogás, legyen kényelmesen elérhető
az elsütőbillentyű, stb. Ezekre mind ráér-
zünk kézbevételkor.

Minden típusnak megvan a maga jellegze-
tessége. A Remingtonok állítható irányzé-
ka, rugóereje és kontúros irányzékképe, a
Coltok gyönyörű formája, elképesztő
feelingje, koszolódással szembeni igény-
telensége, a R&S-ek modern fegyvereket
idéző erősen döntött markolata és fura
irányzékképe, a Rugerek robosztussága,
megbízhatósága és pontossága – hogy csak
a legelterjedtebbeket említsem - mind-
mind választási szempont, egyéni ízlés és
preferencia kérdése.

Ha kifejezetten pontlövészet a cél, akkor
célszerű gyors huzagolású csővel szerelt
fegyvert vásárolni. A gyors huzagolású
csövek kisebb töltet esetén, azaz könnyeb-
ben uralható visszarúgással is szűkebb szó-
rásképet produkálnak. Míg a normál – ál-
talában 1:32-es huzagolású igénylik a na-
gyobb, 21-24 graines lőportöltet a
megfelelő pontosság eléréséhez, a gyor-
sabb 1:20-as csövek 15-18 grainnel produ-
kálják a legszűkebb szórásképet – ez
egyúttal gazdaságossági megfontolás tár-
gyát képezi, hiszen takarékosabb lövészetet
tesz lehetővé. A leggyorsabb huzagolást a
Pedersoli, az Euroarms/Lothar Walther, a
Feinwerkbau R&S és a Hege Army Match
revolverein alkalmazzák – nem véletlenül
ezek, főleg a két utolsó fordulnak elő leg-
nagyobb számban a nemzetközi versenye-
ken.

Az eddigiekben leírt, minden vizsgálati
szempontnak megfelelő revolver nem ol-
csó mulatság (Feinwerkbau R&S, Hege
Army Match, Pedersoli), viszont azok már
a gyártás során átesnek azokon a fegyver-
mesteri beavatkozásokon, amitől valóban
megfelelnek valamennyi ellenőrzőponton.
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Általában persze az összes gyártó fegyvere
megfelelőképpen pontos lehet – itt fontos-
nak tartom megemlíteni a történelmi
előddel nem rendelkező, de roppant meg-
bízható és masszív Ruger, valamint a rit-
kán fellelhető, de rendkívül pontos Santa
Barbara revolvereit – legtöbb esetben már
a gyárból kikerülve, de különleges igény
esetén némi fegyvermesteri tuning után
biztosan. Nekem is volt olyan Uberti
Remingtonom, amely a dobfuratok dörzs-
árazása, az átmeneti kúp és a csőkorona
felszabályozása után egyetlen lukat lőtt 25
méteren. Ha pedig nem a nemzetközi vagy
a hazai porondon történő fényes szereplés
a cél, hanem csak egy mámorító durrogás,
akkor gyakorlatilag bármelyik revolver 9-
esen belüli szórást produkál megfelelő
kézben.

Végül újra vissza kell térnem a szerelem
kérdésére, mivel változatlanul ez határozza
meg talán legtöbbünk választását. Ennek
az érzésnek a kiváltására az Uberti autenti-
kus revolver replikái a legalkalmasabbak –
ez persze továbbra is egyéni ízlés kérdése –
hiszen megfelelően precíz szerkezet és
működés mellett ők fordítják a legtöbb
energiát az igényes külső megjelenésre.

Melyik legyen az?
Talán sikerült némi segítséget nyújtani a
választásban, ha nem is olyan frappánsan,
ahogy annak idején barátom és egyben
mentorom is tette az első vas kiválasztása-
kor. Ő tudta a konkrét, hibátlan választ:
„Nem az a kérdés, hogy melyiket, hanem
az, hogy milyen sorrendben!”

Mészáros Gyula

Márc. 15. – Komáromi évadnyitó
verseny versenyszámai

Csappantyús pisztoly /Kuchenreuter/ 25 m
Csappantyús revolver /Mariette / 25 m
Csappantyús puska /Trapper/ 50 m
Elöltöltő hadipuskák /Bem/ 50 m
Kovalakatú puska /Pennsylvania/ 50 m
Augustin csap. puskák 50 m
Augustin csap. karabély /min. 5 fő/ 25 m
Augustin csap. pisztoly /min. 5 fő/ 25 m
Modellágyú /precíziós löv./ 25 m
Vetterli (MLAIC szerinti 50 m szabadpuska)
50 m

A nevezés 8:30-kor kezdődik a Komárom
VSE komáromi lőterén. A versenyen
lehetőség nyílik az Augustin fegyverekre kiírt
nemzeti versenyszámokban történő verseny-
zésre is.

Várunk minden érderklődőt!
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gész nap tépte a szél a már
amúgy is rongyos zászlót.
Nicholas Bim ezredes egyik
kezével a kalapját fogta – hogy el

ne vigye az újra feltámadó szél – a másik
kezét lefoglalta a vesszőfonatos üveg.
Széltől fátyolos tekintete végigjárt a
raktárerőd rozzant épületein. Mindenütt a
pusztulás, leromlás jegyei. A raktárak te-
tejét már felbontotta a szél, a falakból tég-
lák hullottak ki. A raktárosok később ezek-
kel a kihullott téglákkal és a patakmeder
köveivel rögzítették a kátrányos papírral
foltozott tetőt. A szakadt kerítés már ön-
maga karikatúrája, nem véd az már
semmitől. Ember, állat egyaránt ki-be jár-
kálhat rajta, de az emberek megszokásból a
kapun közlekedtek, a kecskék inkább a
kerítést részesítették előnyben. Bim igye-
kezett az őrség épületébe visszajutni,
mielőtt őt is felkapja és elviszi a szél, mint
tavaly a tüzelőtároló tetejét. Az épületben
végigment a hosszú folyosón az irodájába.

Az ajtónyílás mellett (ajtó már nem volt,
egy különösen kemény télen mindet eltü-
zelték a katonák) tábla adta tudtul, hogy
ebben a helyiségben található colonel
Nicholas Bim, commanding officer of a
gun, Fort Isbeg parancsnoka. Egyik tréfás
kedvű beosztottja még a
„Főparancsnokság” táblát is felszögelte az
ásító ajtónyílás fölé. Lassan kihámozta
magát nehéz kabátjából, megkereste bá-
dogbögréjét, és a fonatos üvegből teletöl-
tötte. Melegen, és persze kávéval jobb len-
ne a házi főzésű whisky, de kávé már két
hónapja nincs, és a tüzelővel is takarékos-
kodni kell, este tíz előtt nem lehet begyúj-
tani, így intézkedett. Addig majd a hideg
szesszel próbálja magát melegíteni. Leült a
sakktábla elé, de nem állította fel a bábu-
kat. Elege lett a magányos sakkozásból,
elege lett a számkivetettségből. A
raktárerőd csak tizennégy mérföldre volt a
nagy folyó kanyarulatánál épült várostól, a
központi erődtől, mégis egész más, zord

Alkony
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világ. Bim átkozta magában a gyáva polgá-
rokat, akik miatt a raktárerődöt ilyen mesz-
sze kellett építeni mindentől. A város lakói
nem akartak lőszerraktárt házaik,
mezőgazdasági területeik közelében, és el
is érték céljukat, a kis Fort Isbeg raktárerőd
otthonaiktól messze épült fel, ott már nem
zavarta őket. Belekortyolt a jéghideg
whiskybe és megborzongott. A szél nem
gyengült az alkonnyal, talán még erősebb
is lett. A lenyugvó nap vérvörösre festette
a láthatárt, de Bim nyomorúságos irodájá-
ból nem láthatta, ablaka egy elvadult bo-
zótosra nézett. Újra ivott. Az erős, kaparós
szesz kezdte kissé átmelegíteni, de tovább-
ra is összekuporodva ült a sakktábla előtt.
A bádogbögrébe nézett, de a whisky fel-
színe alatt a múltat látta.

Látta magát a West Point katonai akadémia
kitüntetett kadétjaként, aztán Dél fiatal,
ambiciózus tisztjeként, amint elkezdődik
karrierje. Az elegáns ifjú tiszt Washing-
tonba került a kormány szolgálatába, és
egyre feljebb lépett a ranglétrán. Látta ma-
gát esküvőjén, a rendkívüli szépségű Sarah
Burton oldalán, amint a kivont kardok sor-
fala alatt kijönnek a templomból. Előtte állt
az élet, a karrier, a hatalom és pénz. Aztán,
a déli államok elszakadást követően 1861
januárjában Jefferson Davis elnök hívására
Richmondba ment, és a déli kormány
tisztje lett. Fort Sumter lerombolásakor
még csupa tűz és lelkesedés volt. Rövid
ideig titkos diplomáciai szolgálatot is telje-
sített Mason szenátor mellett Európában.
Ezalatt felesége, a gazdag yankee család-
ból származó szépség, gyermekeivel együtt
elhagyta, és hazaköltözött Északra, többet
nem is látta, nem is hallott felőlük. Később
visszatért a harcoló csapatokhoz, de a kez-
deti kisebb győzelmek után egyre nagyobb
vereségekben volt része. Ott volt
Vicksburg elesténél, és Chickamaguánál –
ahol Dél 18000 embert vesztett – nehéz
sebesüléssel fogságba esett. A katonai kór-
házból félig gyógyultan megszökött, és
szolgálatra jelentkezett Lee tábornoknál.
Újabb és újabb beosztásokba került, egyre
magasabbra hágott a ranglétrán, százados,

őrnagy, aztán ezredes lett. Innen már közel
volt a vég, és 1865. április 9.-én
Appomattoxnál ő is letette a fegyvert. A
fegyverletétel után még szerencsésnek
mondhatta magát, mert rövid fogság után
rangját tartva megmaradhatott a hadsereg
kötelékében, most már az Uniós zászló
alatt. Múltja miatt azonban mellőzték, egy-
re alacsonyabb beosztásba került, és most
itt végzi lélekölő szolgálatát egy elhagya-
tott raktárerődben, pár nyomorúságos
őrkatona parancsnokaként. Bealkonyodott.
A szolgálatos őrparancsnok égő fáklyával
végigjárta az erődöt, és meggyújtotta az
előkészített lámpákat. A rezgő lámpafény-
ben minden még kopottabbnak és remény-
telenebbnek látszott. Bim ládájából
elővette kadétkora Colt Navy-jét, és a
fegyver díszes gravírozását nézegette. Ke-
ze szinte öntudatlanul mozdult az öreg láda
felé, lőport, golyót és csappantyút vett elő,
és automatikusan megtöltötte a revolvert.

Az alkonyatnak a revolver dörrenése vetett
véget. Colonel Nicholas Bim ajkán mo-
sollyal feküdt a sivár padlón. Ő már meg-
szabadult Fort Isbegből.

Némethy Géza, 2007.
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