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Előszó

Ma ünnepelünk. Kevés olyan Füstölgő szám volt
eddig, amelyik esetében több oldalt szentelhettünk
magyar sikereknek, mint a 2008. júniusiban. Alig
néhány éve még boldogok voltunk, ha lövészeink
az első tíz helyezett közelébe verekedték magukat
nemzetközi versenyeken, ma pedig mind a cowboy,
mind a pontlövészeink alig elégszenek már meg
mással, mint a dobogó legfelső fokával.

Magazinunk e havi számát nekik szenteljük, ma az
ő sikereiket ünnepeljü meg. Tesszük azért, mert a
versenyzők szinte minden terhet maguk viselnek,
úgy készülnek fel nemzetközi versenyekre, hogy
közben helytállnak a „civil” élet más szféráiban is.
A család és munka mellett kell időt, energiát és
lelkesedést szentelniük a történelmi lövészágaknak,
ami valljuk be, sokszor nagyon nehéz feladat.

De 2008 második negyedéve igen is a magyaroké
volt! Helytálltuk, nem is akárhogyan! Megszerez-
tük a hazai történelmi lövészélet első nemzetközi
sikereit!

Gratulálunk Srácok! Nagyok vagytok!
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Magyar sikerek az első krakkói Európakupán

3 arany, 2 ezüst, 1 bronz
MLAIC Friendship, Krakkó 2008.05.21.-05.24.

Egyéni eredmények:

1. helyezések:
Tar Mihály Kuchenreuter replika
Németh Balázs Miquelet original
Németh Balázs Pennsylvania replika
2. helyezések:
Nagy Imre Miquelet original
Tar Mihály Maximilian replika
3. helyezések:
Mészáros Gyula Mariette
4. helyezések:
Nyitrai József Whitworth replika
Nyitrai József Lamarmora replika
Tar Mihály Pennsylvania replika
Tar Mihály Colt
5. helyezések:
Tar Mihály Mariette
Mészáros Gyula Pennsylvania replika

"Megcselekdtük, mit meg-
követelt a Haza..."

...azzal az apró különbséggel,
hogy a magyarok egyrészt
komoly győzelmet arattak a
krakkói MLAIC Friendship
Európakupán, jóval kevesebben
voltak, mint a spártai három-

százak, és nem is hullottak el a
meccs végére, mint az antik
hősök. Viszont éppen akkora
fegyvertényt könyvelhettek el
ezen a gyönyörű májusi hosszú
hétvégén.

Az MLAIC Friendship verse-
nyek az EB és VB után a létező
legkomolyabb megmérettetés
elöltöltő-fegyveres lövészek
számára. A krakkói versenyen
10 európai ország 150 lövésze
vett részt, hogy összemérje
tudásának legjavát, valamint,
hogy közösen emlékezzünk a
2007-ben elhunyt Donald
"Bucky" Malsonra, a Nemzet-
közi ELöltöltő-Fegyveres Lö-

vész Szövetség főtitkárára.

A magyar közös MEFLSZ-
MSSZ válogatott nagy utat tett
meg az elmúlt években. OIyan
15-20 fős első osztályú lövé-
szekből álló bázis sikerült ösz-
szehozni, mely már sikerrel
veheti fel a versenyt szinte

bármely
nemzetközi

megmé-
rettetésen. Az
elmúlt évek

tapasztalatai
mutatták a fejlő-
dést: a 2006-os
Vb-n már két-
szer is ott
voltunk az első
tízben egyéni
számokban, a
2007-es Eb-n
már szereztünk
pontszerző (5.)
helyet is sok
első tízes szerep-
lés mellet, a
2008-as Klapka
Kupán is több
magyar

állhatott dobogóra, az
eisenstadti MLAIC
Friendship versenyen
is szép sikereket ért el
versenyzőnk. És aztán
jött Krakkó. Méltó
megünneplése a hosszú
útnak. Egyéni számok-
ban: 3 aranyérem, 2
ezüst, 1 bronz,
csapatban: 2 ezüst. De
ne szaladjunk még
előre ennyire...

A három napos verseny
első napja minden
esetben gyakorló nap
nemzetközi
dzsemborikon, és ez

most sem volt másképp. Szer-
dán érkezett meg a magyar
csapat Krakkóba, kissé fárad-
tan, mivel az út lengyelországi
utolsó 80 km-es szakaszát
sikerült mintegy 4 óra alatt
megtennünk, köszönhetően a
csúcsforgalomnak, valamint az
örökös lengyel útfelújítások-
nak. Nos, meg kell jegyezzem,
hogy rengeteg hasonlóságot
vélek felfedezni a közmunkák
terén lengyel-magyar viszony-
latban... a szocialista munka-
morál testvérországunkban is
máig dívik.

A szállás is megér egy misét.
Legendás szállásfoglalóként
vagyok nyilvántartva lövészba-
rátaim között, aminek köszön-
hetően minden nemzetközi
verseny első pár napjában
édesanyámat valószínűleg
heveny csuklás környékezi.
Hihetetlen ráérzéssel tudom
kiválasztani a legrosszabb
szálláshelyeket, és ez most sem
volt másképp. Az óváros kellős
közepén sikerült találni egy
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Csapat eredmények:

3. helyezések:
Pforzheim (50m csappantyús puska) – Tar,
Németh, Mészáros

Rigby (100m csappantyús puska) – Tar,
Németh, Balassi

hotelt, ami igazából hostel volt,
és abból sem éppen a sonder
kategória... fürdőszoba a folyo-
só végén, kilátás gangra... vi-
szont kitűnő sörözők voltak
karnyújtásnyi közelségben,
valamint egy kellemes kis jazz
klub is, ahol azért eltöltöttünk
némi időt. Egyébként a lengyel
sör nem a legjobb, de azt is
mondhatnám, hogy kifejezetten
rossz, ha nem szeretném a
lengyeleket annyira. Mert
akárhogy is nézzük, a lengye-
lek imádnak minket, és alig
kellett egy-két vodkát elfo-
gyasztani velük, hogy fennhan-
gon belekezdjenek a "Polski,

Venger dva bratanki i do sabli,

i do sklanki!" mondókába. És
micsoda vodka volt az...
Nos a nemzetközi kapcsolatok
kölcsönös erősítése, és a leg-

fontosabb magyar és
lengyel kifejezések
elsajátítása után
készen álltunk a
gyakorlásra és
versenyre. Másnap
már kora reggel
kilátogattunk a

lőtérre,
hogy

véglegesítsük a
nevezéseket. A lengyel
szervezőkollégák
ekkor még nem
nagyon kapták el a
fonalat, mivel jól le
voltak maradva az
adminisztrációval, de
délutánra már a teljes
profizmus képét
mutatták, a verseny
pedig már a legmaga-
sabb nemzetközi
szintekhez mérhető
színvonalon zajlott.

A lőtér miatt ismét
vérzett a szívünk. 30
db. 50 m-es, és 30 db.
25 m-es fedett, épített
lőállással rendelkező
lőpályák, külön 6 lőállásos
100m-es lőtér fedett lőállások-

kal, fekpadokkal, 3 db. korong-
pálya, két nyílt 50m-es lőtér, és
számos kiszolgáló épület volt
található a hatalmas területen.
Bár lenne csak egy fele ekkora
lőtér hasonló szolgáltatásokkal
hazánkban...

A gyakorló napon szinte min-
denkinek jól ment a lövészet,
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és a csapat tagjai szokatlanul
nyugodtak, jókedvűek voltak,
mindenféle görcsölés nélkül.
Azt hiszem, hogy kialakult már
bennünk egy erős önbizalom az
elvégzett felkészülési munka
eredményeképpen. A megnyitó
során is kitettek magukért a
lengyelek. Jelen volt Nancy
Malson, Bucky özvegye, vala-
mint az amerikai nagykövet is.
A megnyitó fénypontján a
történelmi egyenruhába öltö-
zött lövészek díszsortüzet adtak
az elhunyt tiszteletére. Hazán-
kat Nagy Imre képviselte '48-as
honvéd egyenruhában. A meg-
nyitó külön érdekessége volt,
hogy a nemzeti zászlókat ejtő-
ernyősök hozták a stadionba,
egy rövid célraugró verseny
keretében: lehető legközelebb
kellett földet érniük a futball-
pálya középső köréhez. Mon-
danom sem kell, hogy a ma-
gyar zászló győzött, ami előre-
vetítette a másnapi sikereket.

Európa 10 országa küldött
válogatottat, az éremerős or-
szágok közül csak Németor-
szág, Spanyolország és Franci-
aország nem képviseltette ma-
gát. Az erős mezőnyben hazánk
lövészei az összesített érem-
tábla 4. helyét szerezték meg,
ami messze felülmúlta várako-
zásainkat.

Az eredményhirdetések a krak-
kói lövészházban voltak, mely
az óváros központjában talál-
ható. Az épület maga a 16.
század óta a Wawel lövészklub
tulajdonában van, és a kommu-
nizmus évei alatt sem veszítette
el gyökereit, vigyázott hagyo-

mányaira,
értékeire.
A lövészház, mely
egyben
lövészmúzemként is
funkcionál helyt ad a
krakkói lövészek
történeti kiállításának
is, rengeteg díszes
lőtáblával, éremmel,
kupával,
festményekkel.
Furcsa kérdés, hogy
náluk miért
maradhatott meg ez a
hagyomány, és
nálunk miért
vesztette gyökerét
szinte minden
lövészeti ág '45
után... mit csinálunk
mi magyarok más-
képp?

Nagy büszkeséggel
tölt el, hogy része
lehettem a csapatnak.
Nagyon jó érzés,
hogy a hazai
bajnokságban olyan
erős versenyek
vannak már, melyek
kitűnő felkészülést
jelentenek akár egy
ilyen erős
megmérettetésre is,
és hogy a hazai bajnokság
résztvevői is nemzetközi szin-
teket lőnek már. Gratulálok a
csapatnak! Ma ünnepeljünk, de
holnap a sikerekből erőt merít-
ve kezdjük el a felkészülést a
nagyobb dobásra: ismételjük
ezt meg jövőre Valenciában az
EB-n is!

NB
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Az én puskám

Egy tiroli „czélpuska” története
Egy öreg vas újra hadrendbe áll

Szokatlan szerencse, ha egy
lövész egy olyan antik fegy-
verbe botlik, mely nem csak
egyben van, de akár modern
kori versenyzésre is alkalmas.
Azt hiszem, egy 2006-os
csepregi verseny során futottam
bele véletlenül egy Ausztriából
átrándul lövészbe, aki hevesen
árulta antik elöltöltő fegyvereit,
mivel abbahagyta az aktív
versenyzést. Akkoriban egy
.383 űrméretű tiroli
czélpuskám már volt, valahon-
nan az 1860-70-es évekből, így
nem nagyon vágytam másik
puskára, főleg nem egy ugyan
olyan stílusú darabra. A lehető-
ség azonban abszolút egyszeri
volt: az ajánlott puska kisebb
kaliberű (.32) volt, diopteres és
egy számomra akkoriban még
csak szakirodalomból ismert
hamis csőtorkolattal rendelke-
zett. A tiroli puskák azt hiszem
nem éppen a fegyvertörténet
legszebb darabjai, de ennek
ellenére azonnali volt a vonza-
lom.
A cső ad hoc vizsgálata aztán
gyorsan meggyőzött: gyors
huzagolás, tükrös csőbelső.
Jöhet! Bár akkor még rengeteg
problémát kellett megoldani:
csúszott az elsütőszerkezet,
kotyogott a diopter, nem volt
megfelelő inzert az első irány-
zékba, és nem volt megfelelő
kokilla a fegyverhez. Saját

tapasztalataim azt mutatják,
hogy egy új fegyverrel való
összeszokás legalább 6 hónap,
akkor, ha nincs semmi megol-
dandó gond, így viszont két év
lett belőle.
Először is keríteni kellett meg-
felelő öntőformát, ami csak úgy
volt lehetséges, hogy legyár-
tattam hozzá egyet. A minta a
Pedersoli féle hosszú lövedék
volt, melyet arányosan lekicsi-
nyített a kokilla készítő. A
célgömböt módosítottam, hogy
befogadhassa a Pedersoli in-
zerteket, és megszüntettem
közben a diopter kotyogását is
némi fémfelület felforrasztásá-
val. Az elsütőszerkezet már
nehezebb falat volt. A korabeli
gyorsítók igazi ördöglakatok,
komoly tesztelgetés kellett
ahhoz, hogy megfejtsem a
csúszás okát. A gond egyik oka
egy cserélt tengely volt, mely
0,1 mm-rel vékonyabb volt a
kelleténél, a másik ok pedig
egy lenyalódott felület volt az
elsütőbillentyűn. Mindkettő
javítása körültekintést és
precízitást igényelt. Ne feled-
jük, hogy olyan alkatrészekhez
nyúlunk hozzá, melyek csak
igen nehezen pótolhatóak, ezért
mindent csak minimális lépé-
sekben szabad módosítani.

Az első komoly tesztek előtt a
fegyvert természetesen el kel-

lett még vinni a Polgári
Kézilőfegyver- és Lőszervizs-
gáló Kft.-hez, ugyanis semmi
kedvem nem volt ahhoz, hogy
a kezemben robbanjon véletle-
nül. A fegyver vizsgálata után
természetesen el kellett látni a
szükséges beütőjellel is, melyet
a bevizsgáló állomás munkatár-
sai kérésemre a csőkampó egy
nem látható felületébe graví-
roztak lézerrel, így az semmi-
képpen sem rombolja a fegyver
értékét, sőt esetleges eladás
esetén csak emel rajta, hiszen
bizonyítottan biztonságos da-
rab.

Mindezek után jöhetett a lőtéri
teszt. A .321"-re kaliberezett
lövedékek töltése igen egyszerű
a hamis csőtorkolat és a hozzá
való starter segítségével. A
lövedék azonban annyira pasz-
szentos, hogy a csövet nagyon
ki kell takarítani lövésenként,
hogy a töltés könnyű maradjon.
Kezdő töltetnek 24 gr Swiss
FFFg lőport választottam, és
ismét mázlim volt, mert bele-
nyúltam a tutiba. Az első lövést
(a koszoló lövés után) feltá-
masztva adtam le 50 m-re, és
egyből a feketébe ment: 6 órás
9-es. A második lövés már
elbizonytalanított, mert először
egyszerűen nem találtam a
lőlapon. Aztán meg lett. Benne
volt az előzőben... Éreztem,
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hogy a fegyver működni fog,
de azért erre nem számítottam.
Tovább lőttem az 5 lövéses
tesztet, és mind ugyan oda
ment.

A fegyver ergonómiája nem
nevezhető kényelmetlennek, de
mindenképpen kisebb testmé-
retű lövészre készült. A tiroli
pofadékos ágyazás jól pozício-

nálja a fejet, de
azért így is
keresgélni kell
az irányzékké-
pet. Az

agynyakon
kialakított hely

a
hüvelykujjnak

viszont egy
isteni ajándék.
Kiküszöböli a
sütő kéz agyra

markolásából
adódó

indítóhibákat. A fegyver fi-
nomhangolása még váratott
magára, de már az első lövé-
szeteken sikerült vele 95 kör
felett lőni, ami nagyon nem
rossz nemzetközi szinten sem.

A hosszú munka során mindig
egy tényezővel kísérleteztem,
megadva az időt minden vál-
toztatás tesztelésének is. Nem

éppen egy adrenalinbomba
meló, de most jó érzés látni,
hogy ennyi idő alatt egy olyan
versenyfegyver született meg,
mely akár a replikák közt is
megállja a helyét. És ha őszinte
szeretnék lenni, akkor el kell
áruljam nektek, hogy ez a
munka a legérdekesebb az
egészben, ha már készen van,
akkor kezdeném azonnal elöl-
ről.

A puska nem csak azért áll
hozzám közel, mert ennyi
munkát fektettem bele. Jelleg-
zetes osztrák volta miatt való-
színűleg sok hasonlót használ-
hattak eleink is sportlövészetre
a 19. században. Talán ez az
egyetlen olyan elöltöltő fegyve-
rem, mely élő kapcsolatot je-
lent nekem a régi lövészkultú-
ra, lövészhagyományok felé.

És, hogy mit tud a fegyver
versenyen? Jelenleg ez a puska
tartja a magyar országos csú-
csot eredeti kategóriában 99
körrel…

NB
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Idén másodszor került megren-
dezésre a fent nevezett verseny
a Honkytonk Rebels olasz klub
szervezésében.

Ezen olasz klubbal az első
kapcsolatot még 2006-ban
vettem fel Philippsburg-ban, az
EB-n. Nagyon barátságos és
nyitott emberek a tagjai, akik-
kel hamar megtaláltam a közös
hangot.

Számos európai versenyen
részt véve sokszor együtt mú-
lattuk az időnket a pályák
meglövése után, nem ritkán
heveny sörözésbe fullasztva
fáradalmainkat. Különösen jó
barátommá vált a klub alelnöke
Andrea Zambiasi alias Kaboom
Andy…. Egyforma vélemé-
nyünk van az európai CAS
életet tekintve, és akkoriban
hasonló problémákkal küszkö-
dött ki-ki az otthoni CAS vi-
szonyokkal. Az első nagy
klubversenyükön még tavaly
vettem részt és elmondhatom,

hogy az is remekül sikerült
és nagyon színvonalas
verseny volt. Ez alapján
örömmel kaptam kézhez
Andytől a meghívást az
idei versenyre, amit a
tavalyi márciusi időpontról
most május elejére tettek a
srácok, ami a múlt évhez
képest esőmentes időjárást
is ígért.

Igyekszem az új hazai klu-
bunkban, a Westwood
Rebels-ben rávenni
társaimat, hogy minél több
európai CAS versenyen
képviseljék ők is hazánk
színeit, így most hárman is
regisztráltunk a versenyre.
Ebből végül ketten
vágtunk az útnak Csapuka
József alias Nut Jack Joe
barátommal és álltunk
lővonalba a 3 napos
versenyen.

Korábbi jó tapasztalataink
alapján most is a Frontier

Videoriport

2. Hangin’ at Crossfire Camp
CAS verseny, Udine

Filmklippek 1:

� Texas Star magyarosan
http://www.kapszli.hu/doc/Movie1.wmv

� Texas Star EB győztes módra
http://www.kapszli.hu/doc/Movie3.wmv

�  A bányász élete
http://www.kapszli.hu/doc/Movie4.wmv

�  Nut Jack Joe a konyhán
http://www.kapszli.hu/doc/Movie5.wmv

� Shotgun Boogie a mosodában
http://www.kapszli.hu/doc/Movie6.wmv

� Pénzfelvét kártya nélkül
http://www.kapszli.hu/doc/Movie7.wmv
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Cartridge kategóriában nevez-
tünk, ami nem más, mint az
itthon megszokott Traditional
kategória, de minden lőszer
fekete lőporral hajtott kell,
legyen. Kicsit piszkosabb,
kicsit büdösebb a nitro poros
lőszerekhez képest, de a lát-
vány és az élmény sokszorosan
kárpótolja az embert a hátrá-
nyokhoz mérten.

A fő versenyszám 2 napon
keresztül 10 jól és ötletesen

tervezett pályán zajlott. Ezek-
ből egyszerre 5 volt felállítva
egy-egy napra. Találkozhattunk
pár számunkra eddig ismeretlen
cél fajtával is. Az egyik ilyen,
mely Joe-nak okozott megle-
petést, a lengő papírcél volt a
puskának. A másik a mindket-
tőnk számára új Texas Star
célcsoport, mely nem más,
mint egy középpontosan forgó
5 karú cél, a karok végén leeső
korong célokkal. Amíg az 5 cél
fent van a karokon, addig a

rendszer egyensúlyban van.
Ahogy elkezded lelőni a
célokat, az egyensúly
megbomlik, és az egész
elkezd forogni abba az
irányba ahol éppen súlyhi-
ány van. Remek élmény
erre lőni revolverrel, de
észnél kell lenni és nem
mindegy, hogy milyen
sorrendben támadod a
célokat, hiszen itt is
érdemes a lehető
legkevesebb mozgással meg-
úszni a célok a leküzdését.

A Texas Star mindkét
napon programon volt,
annyi könnyítéssel, hogy
mindkét revolver, összesen

10 lövése rendelkezésünkre állt
a lelövéséhez. Az esetlegesen
megmaradt lövéseket egy nagy
fémcélra kellett hiba nélkül
kilőni. Nos, az első nap mind-
ketten sikeresen lőttük le a célt,
de a második nap nekem már
sajna nem jött össze, hogy a
jelentősen aláhordó revolve-
reimmel sikeresen számoljak
még a rátartással is, és így két
korong fent maradt a csillagon.
A pályákon voltak még egyéb
vicces és/vagy nehezítő körül-
ményt jelentő elemek is. Ilyen
volt az, amikor egy csillét kel-
lett eltolnunk egy sínpályán,
természetesen benne hosszú
fegyvereinkkel, hogy elérjük a
kellő lövési pozíciót. De volt
olyan pálya is, ami egy kínai
mosodát hivatott felidézni, ahol
a száradó lepedők között kilőve
támadtuk a célokat.

A verseny hangulatát fokozta,
hogy a lővonalra állva egy-egy
ún. ’line’ azaz vicces mondat
elmondásával jeleztük, hogy
kész vagyunk.
A kínai mosodában természete-
sen angolul, ez kb. így hang-
zott: ’ Jézusom, a nadrágom
sárga elől és barna hátul!’

De olasz barátaink kellőképp
háborodott lelkivilágát még
jobban illusztrálja egy másik
’line’ ami így szólt: ’ Vigyázat!
Babot reggeliztem!’
Sajnos extra hanghatásokért
nem járt bónusz jóváírás….

Hiába azonban a legjobb pá-
lyatervek és agyafúrt feladatok,
ha a társaság nem teremti meg
a hangulatot. Ebben azonban a
mi possenkban nem volt hiány.
Több olasz barátunk mellett
egy csoportban lőhettünk
Vestphalian Phil-el, aki 2006
overall és Traditional Európa
Bajnoka volt, vagy épp
Shotgun Boogie-val, aki több-
szörös 49’-es Európa Bajnok.
A sportág amerikai eredetét
idézte fel Marshall Bob Wilcox
senior korú barátunk, aki nyu-
galmazott USA tengerészgya-
logos és mivel jelenleg Néme-

Filmklippek 2:

� Meg ne fogd a szamár farkát
http://www.kapszli.hu/doc/Movie8.wmv

� elHeckito mosogat
http://www.kapszli.hu/doc/Movie9.wmv

� Gyakorló apuciknak
http://www.kapszli.hu/doc/Movie10.wmv

� Showdown…
http://www.kapszli.hu/doc/Movie11.wmv
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tországban él, így könnyedén
jutott el a versenyre.
Ízes, hamisítatlan amerikai,
kicsit rágógumis angolsággal
szinte végig a verseny folya-
mán úgymond felkonferálta az
éppen követező lövészt. Mókás
vagy éppen visszafogottan
obszcén jelzőket adva ránk,
nem kis derültséget hozva
mindenki számára a posse-ban.

És szintén neki köszönhetünk
egy ajándékot és egy történetet
a Vadnyugatról, amit külön
cikkben osztok majd meg ve-
letek.

Részt vettünk még egy szom-
bati díszvacsorán is, ahol min-
tegy 10 fogáson keresztül mé-
lyedhettünk volna el az olasz
konyha élvezeteiben, de sajnos
a tavalyihoz képest a minőség
messze alulmaradt. Hiába, no!

Olaszhonban is vannak a ná-
lunk oly megszokott manager
típusú vendéglátók.

Egyébként a díszvacsora szín-
helye, amely egyben szállo-
dánk is volt, egy igencsak ér-
dekes épület. Az étteremben
csodálkozva vettem észre két
eredeti magyar királyi lobogót
a falakon, az egyiket egy oszt-
rák zászló társaságában. Mint
kiderült, a dolog nem véletlen.
Anno, a régi szebb időkben
bizony itt húzódott a Monarc-
hia határa és a jelenlegi étte-
rem/szálloda akkoriban vám-
házként szolgált. A kissé ösz-
szecsapott díszvacsora után
sűrűn gondoltam a vendéglátós
édesanyjára, akinek felmenői
között egész biztosan akadha-
tott egy vérmesebb lelkületű
magyar vámtiszt, aki itt szol-
gálta a Monarchiát és biztosan

nem vetette meg azon olasz
hölgyek kegyeit, akik ezen a
vidéken éltek. És bár nem kel-
hetnek versenyre hazánk szép-
ségeivel , de a szükség tört-
vényt bont alapon azért egész
gondolatébresztő küllemmel
áldotta  meg őket a sors, ahogy
jelenben élő leszármazottaikat
is.

Vasárnapra még várt ránk né-
hány side-match is.
Az egyik a Chiappa által támo-
gatott Scout Event volt, ami
tulajdonképp kipróbálási lehe-
tőséget adott a cég új, 1876
mintájú Winchester replikái-
hoz. A lényeg, hogy kipróbál-
tam az 50-95 kaliberű fegyvert
3 lövés erejéig. A nem túl erős-
re töltött lőszerrel így is élmény
volt lövöldözni, bár a gyári
állapotú puska finomsága
messze elmaradt a saját, short
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stroke-os és egyéb nyalánksá-
gokkal felszerelt 73-asomtól.

Másik mellékverseny a Top
Gun Shoot-Off volt, ami a
nálunk is megszokott párbaj
volt, csak éppen mindhárom
fegyverfajtával.
10 lövés puska, 5+5 revolver, 2
sörétes + a puska és revolver
hibák tisztázásához ismét sö-
rétes.
Egyébként minden úgy zajlott,
ahogy nálunk is szokott, azaz
összesorsolt párokban, egyenes
kieséses rendszerben.
Első kanyarban Marshallt kap-
tam ellenfélül, akit nem volt
nehéz legyőzni. Szegény a
párbaj után csak annyit mon-
dott, úgy érezte, mintha gép-
fegyverrel lőne valaki a másik
oldalon.
Másodikként Marko Loew
barátom lett ellenfelem, akitől
csúnyán kikaptam egy butaság
miatt. Ugyanis nagy igyekeze-
temben eldobtam egy lőszert az
alsókulcsosból és ahelyett,
hogy sörétessel tisztáztam
volna a hibát, automatikusan
elkezdtem rátölteni, ahogy az
egyébként fő versenyen meg-
engedett. Ezzel aztán meg is
pecsételődött a sorsom és hiába
hibázott Marko is közben, de 1-
2 másodperccel csak lemarad-
tam… A párbajt egyébként
nem nagy meglepetésre
Westphalian Phil nyerte meg.

Végül eljutottunk a díjkiosztó-
ig, amit Marshall Bob Wilcox
előadásában élvezhettünk vé-
gig. Nem kis büszkeséggel
hallgattuk végig Joe-val, ahogy
hosszan méltatta a Frontier
Cartridge kategóriában muta-
tott ügyességünket. Említett
még valamiféle magyar össze-
esküvést is, amit Phil viccesen
megtoldott a ’hungry men’
jelzővel is, de boldogságunk-
ban ezekre a csipkelődésekre
már oda sem figyeltünk.

Hátramaradt a búcsúzás, ami
barátaink nagy számát tekintve
nem kevés ideig tartott és végül

fáradtan, de nagyon boldogan
tértünk a hazavezető útra.
Élményeink ismét nagyon jók
voltak, míg eredményeink a
jövőre nézve adnak nem kevés
bíztatást.

Marshall Bob Wilcox
története

Jim barátunk az udinei díszva-
csora alkalmával félrehívott
engem és Joe-t, hogy elmond-
jon egy történetet és egy aján-
dékkal kedveskedjen. Az ük-
apja, a valódi Marshall Bob
Wilcox történetét mesélte el,
amely így szól:

Bob Wilcox az 1870-es évektől
1906-ig volt az Egyesült Álla-
mok marshallja. A dél-nyugati
területeken szolgált, ahol akko-
riban nagyon nagy méreteket
öltött a bűnözés. Hol 500 mar-
hát hajtottak el, hol egész mé-
neseket, vonatokat raboltak ki,
melyek a bányászok fizetését
szállították és persze virágzott
a bankrablás szokása is. Gyak-
ran fogtak el magányos vagy
pár fős banda bűnözőit, de
nagyon sok bűntettre nem de-
rült fény. Sejteni lehetett, hogy
egy olyan banda tevékenyke-
dik, mely nagyon szervezett és
egész magas körökben is támo-
gatói vannak.  De sokáig csak
sötétben tapogatózhattak és
folyton falakba ütköztek, míg-
nem… Egy napon fülön csíptek
egy tizenéves fiút, amint betört
egy vegyeskereskedésbe. A
helyi seriff persze egyből le-
csukta és éppen a tárgyalását
készítette elő, amikor a fiú
jelezte, hogy beszélni szeretne
egy U.S. Marshall-al, de csakis
védett körülmények között és
négyszemközt. Történetesen
Marshall Bob Wilcox volt
elérhető a környéken, aki a fiút
elvitte egy elhagyott ranch
pajtájába, ahol kihallgatta.

A fiú története megdöbbentő
volt. Elmondta, hogy a legtöbb
bűncselekményt a dél-nyugaton
egyetlen banda számlájára lehet
írni. A banda tagjai között az

egyszerű fegyveres martalóco-
kon kívül nagyon sok seriff,
katonatiszt is akad, sőt még
kormányzó is van köztük. A
társaság teljes titokban és fedve
működik, de, hogy megismer-
hessék és segíthessék egymást
van egy ismertetőjelük. Ruhá-
zatukon mosómedve nemi
szervének csontját hordják.
Innen a banda neve is, a
’Racoon’s pick’ kifejezésből
rövidítve ’Coonspick’ néven
nevezik magukat. Ezen infor-
máció alapján a Marshall-ok
elkezdték megfigyelni minda-
zon embereket, akik ezt a bizo-
nyos csontdarabot hordták.
Hosszú éveken keresztül akkor
csaptak le rájuk, amikor bűnei-
ket elkövették és így a bizo-
nyítással nem kellett sokat
vesződni. Sokukat tűzharcban
lőtték le, de sokat egyszerűen
felakasztottak elfogásuk után.
Ezrével fedezték fel és likvi-
dálták a banda tagjait. A tisztító
kampány évekig tartott, áthú-
zódva a XX. századba is, és
végig Marshall Bob Wilcox
vezette. Őt nagyon magas szö-
vetségi kitüntetéssel díjazták,
de egy emléket is szerzett ebből
a harcból. Az egyik
magasrangú bandatag elfogá-
sakor egy igen szép mosómed-
ve csontot találtak nála, aminek
mérete is tekintélyes volt. A
derék marshall ezt a csontot
ezüsttel vonatta be és élete
végéig az óraláncán viselte
egyfajta trófeaként…..

Eddig tartott Jim ükapjának
története és ő ezután adta át
ajándékát, ami nem volt más,
mint egy-egy mosómedve
péniszcsontja, amit annak elis-
meréseként adott Joe-nak és
nekem, hogy a versenyen a
’Játék Szellemisége’ szerint
küzdve, sokat dolgozva a pá-
lyákon értük el szép eredmé-
nyünket. A pillanat megható-
dottsága után nagyon büszkén
tűztük kalapunkra az ereklyét
és hordjuk mind a mai napig
rajta.

elHeckito
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Vannak irányított véletlenek.
Úgy esett, hogy egy napos
áprilisi délutánon véletlenül 12
év után összefutottam egy régi
gimnáziumi iskolatársammal,
Kocsi Marcival, aki már akko-
riban sem éppen átlag diáknak
számított. Ez valóban véletlen,
de hogy mi benne az irányított,
az csak most derül ki majd.
Mint azt a Füstölgő kitartó
olvasói már tudhatják, a régi
fegyverek ismertetése mellett
nagy hangsúlyt fektetünk a

korabeli életmód szorosabban
vadászathoz, lövészethez köt-
hető tevékenységek megis-
mertetésére is. Az egyik ilyen
sztár témánk a primitív eszkö-
zökkel történő tűzgyújtás. Mar-
ci barátom pedig kovács, még-
hozzá igazi kovácsmester,
akinek szakterülete éppen a
kora magyar és avar kori szik-
ravetők készítése. Nos ez való-
ban szerencse, ennek köszön-
hetően írhatom most le nektek,
hogy hogyan is lehet gyorsan

biztosan tüzet gyújtani acéllal,
kovával és taplóval. Ha ismer-
jük az alapvető fogásokat,
olyannyira egyszerű a dolog,
hogy azóta a pipámat is szikra-
vetővel gyújtom meg.

Szükséges eszkö-
zök:

1. A szikravető

A szikravető anyaga magas
széntartalmú kovácsoltvas

Már megint egy kis tűzgyújtás

A kova, acél és tapló használata



Füstölgő eMagazin 2008. június13

(acél). Minél keményebbre van
edzve, annál forróbb szikrákat
ad.

2. A kova
A kova lehet fekete kova, de
igazából a szikravető működik
egyszerű dunakaviccsal is.
Mindössze arra van szüksé-
günk, hogy a törött kődarabnak
legyenek élei, melyekkel szik-
rát vethetünk.
3. A tapló
A hazánkban is megtalálható
tapló (süvegtapló, parázstapló)
némi előkészítést igényel. A
gomba réteges szerkezetű.
Felülről lefelé:
-kemény kéreg (na ezt el
kell(ene) távolítani)
-finom, szivacsos réteg (ez kell
nekünk, de csak kb fél-egy
centi vastag!)
 -szivacsos, morzsalékos réteg
(szétmállik a feldolgozáskor -
nem kell)
-csöves spóratartó (nem hasz-
nálható...)

Találtam otthon, egy jó pár
éves, de csak kb. öklömnyi
gombát. A külső kéreg gya-
korlatilag keményfánál is erő-
teljesebb réteg - ezt le kellett
volna faragni. Nagyon macerás,
ezért eltekintettem tőle. (Fris-
sen szedett árúnál biztosan
könnyebb!) A teljesen autenti-
kus avar fokos replikával (to-
mahawk, kisbalta, macséta
vasfűrész is megfelel) felhaso-
gattam a gombát. A belső réte-
geket kivágtam, a maradékot
fakalapáccsal felpuhítottam.
Ezután jött volna a hamulúgos
kifőzés vagy fél napon át. Mi-
vel hamu nem volt otthon, meg
fél napom sem a konyha priva-
tizálására és a lakás szagosítá-
sára, ezért kuktában kevés
kálium-karbonát (hamuzsír)
hozzáadásával főztem a cuccost
úgy háromnegyed órán át.
Minimális szaggal megúsztam
a dolgot.

A kifőzött gomba hamuzsír
tartalma erősen nedvszívó.
Alaposan ki kell mosni, nyom-
kodni. Randa barna leve van...

Újabb fakalapácsos ütlegelés
következik! Ha a vizes taplót
ész nélkül elkezdi kalapálni
valaki, annak családi botrány és
több órás takarítás a következ-
ménye. Viszont, ha két réteg
erős és nedvszívó rongy között
teszi ugyanezt, úgy a járulékos
problémák elmaradnak, a
felmosókendő pedig kimosha-
tó, v. kidobható... Én kimos-
tam.
Szárítás. Sokáig, és melegen. A
kapott leginkább vizes bőr-
foszlányokhoz hasonló anyagot
meleg helyen - nyáron napon,
télen radiátoron, átmeneti idő-
szakban langyos sütőben cél-
szerű végezni. Én a kihűlőben
lévő ólomolvasztó kemence
tetején próbáltam, az első adag
meg is gyulladt! Úgy 180-200
fok környékén! Itt már tudtam,
hogy jó úton járok!
A kapott főzött tapló némi (a
kova élén végzett) bolyhosítás
után nagyszerűen gyullad az
acél szikrájától, és szinte elolt-
hatatlan.
4. A fűfészek
A fűfészek általában száraz
fűből készül. Egyszerűen egy
száraz csomót formázzunk úgy,
hogy fészek formát adjon.
Ennek a közepébe tesszük majd
a parázsló taplót.Nekem a
legkönnyebben a száraz iszalag
lehántott és megpuhított szálas
kérge, száraz virágzata gyulladt
meg. A száraz fű és a kikapált
pázsitfűfélék száraz (földtől
megtisztított) gyökérzete is
könnyen gyullad. Lényeg, hogy
minél vékonyabb szálú legyen
és némileg meg legyen puhítva.
A nyárfakéreg is működik.
Meg sok más kéreg is. Kipró-
báltam: a papírzsepi is nagyon
könnyen lángra kap. Finom
szálas és nagyon száraz legyen
a gyújtós.
5. A gyújtós
Vékony, hasított, száraz fada-
rabkák, melyek könnyen lángra
tudnak majd kapni a fűcsomó
tűzétől. Legyen nagyon száraz!
A tűzgyújtás folyamata
Készítsük ki a szükséges ösz-
szetevőket, hogy kéznél legye-
nek. Kis darab bolyhosított

taplót fogjunk hozzá a kova
tetejéhez. Fontos, hogy a tapló
felül legyen, mert a szikrák
felfelé húznak majd. A szik-
ráztatás akkor jó, ha fentről
lefelé, gyors mozdulattal éppen
csak hozzáérintjük az acélt a kő
éléhez. Nincs szükség arra,
hogy iszonyat erővel kalapáljuk
a követ, csak finoman. Ha jól
csináljuk, max 3-4 szikráztatás
után parázslani kezd a tapló.

Almay Gábor,
Németh Balázs
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Nem túl hálás téma, mégis
fontos. Fontos nem csak azért,
mert meg kell akadályozni,
meg kell előzni minden lehet-
séges személyi sérülést a lőte-
reken, sporttevékenységünk
során, hanem fontos azért is,
mert felelősek vagyunk önma-
gunkért, lövésztársainkért, és a
történelmi lövészsportok jövő-
jéért, megítélésért is hazánk-
ban. Versenyzői pályafutásom
alatt szerencsére nem sok bale-
setet láttam még, és nagyon
megnyugtató, hogy versenye-
inken, rendezvényeinken még
sohasem történt baleset. Közös
célunk, hogy ez így maradjon,
ezért szeretnénk felhívni a
figyelmet két baleseti forrásra,
melyek az alapvető szabályok
betartása mellett könnyen elke-
rülhetőek.
Az első veszélyforrás a szuny-
nyadó parázs. Talán az összes
baleseti forrás közül ez a leg-
gyakoribb. A jelenség igen
egyszerű: a lövés leadása után
szunnyadó szikra marad a cső-
far kamrájában, melyre rátölt a
lövész, és a töltés közben megy
el a főtöltet. Nézzük meg elő-
ször is, hogy mi okozhatja a
jelenséget. A feketelőpor
gyulladása után nagy bizton-
sággal teljes tömegében elég,
amennyiben az égési folyama-
tot semmi sem zavarja meg. Az
égési folyamatot megzavarhatja
több tényező is:
• a gyengébb minőségű

lőporok égése nem annyira
tökéletes, mint például a
Swiss lőporok esetében

• nedves lőpor
• a cső olajnedves maradt,

mivel az első lövés előtt a
lövész nem húzta ki és
nem sütött csappantyút a
lőkúpon (nem lobbantott
felporzó töltetet kovás la-
kat esetében)

• a nedves (pl.: nyálas) ta-
pasz és lőpor között nem
használ grízt a lövész, így
a nedvesség át tudja itatni
a lőport

E hibák mindegyike okozhatja
azt, hogy szunnyadó szikra
marad a csőfarban. Természe-
tesen a szikra lehetősége akkor
is fennáll, ha a fenti négy pont
mindegyikére ügyelünk, ezért
mindenképpen tennünk kell
ellene. Alapvetően három mó-
don tudjuk megszüntetni a
parázs égését a csőfarban:
• Kivárhatjuk a biztonságos

2-3 percet lövések közt. Ez
jó megoldás, de verseny-
körülmények közt nem ki-
vitelezhető.

• Kihúzhatjuk a csövet ned-
ves (nyálas) tisztítótapasz-
szal minden lövés után. Ez
a módszer megmozgatja a
levegőt a csőben, tehát
oxigént ad az égésnek, és
így meggyorsítja a szuny-
nyadó szikra kialvását.

• Szilikoncsövön keresztül
fújjunk levegőt a csőtor-
kolatba, hogy gyorsítsuk a
szikra kihunyását.

Mindhárom módszer biztonsá-
gos, és jó megoldás. A harma-
dik lehetőség esetében sokan
azt a megoldás választják, hogy
a csőtorkolatba közvetlenül
fújnak levegőt. Én ezt nem
tartom szerencsés megoldásnak
- bár biztonságosnak biztonsá-
gos - mivel ilyenkor megszeg-
jük azt a szabályt, hogy a fegy-
ver csöve nem mutathat élőlény
felé, ezért mindenképpen a
szilikoncső használatát javas-
lom.
• Az elöltöltő-fegyveres

lövészet első három sza-
bálya a biztonság, bizton-
ság, és még egyszer biz-
tonság, ezért néhány apró
további szabály betartásá-
val ténylegesen nullára re-
dukálható a balestek lehe-
tősége:

• A lövés leadása után egy-
ből húzzuk félállásba a ka-
kast, hogy a gyúlyukon ke-
resztül levegő áramolhas-
son a csőfarba. A cső ki-
fújása, kihúzása közben
természetesen legyen fé-

lállásban a kakas, ahogy
töltés közben is.

• A töltővessző és a fegyver
töltés közbeni helyes meg-
fogásának elsajátítására
fordítsunk fokozott fi-
gyelmet: a töltővesszőt
mindig marokra fogjuk,
soha ne tenyerünk közepé-
vel nyomjuk le a töltetet.
Ha a vesszőt tengely
irányban marokra fogtuk,
akkor esetlegesen elinduló
töltet esetén is csak egy-
szerűen kirepül majd ke-
zünkből. Ha fegyverünket
kézből töltjük, figyeljünk
arra, hogy soha ne forog-
junk vele, a torkolat soha
ne hagyja el a biztonságos
irányokat.

A második fontos veszélyforrás
a lőpor nem megfelelő kezelé-
séből adódhat a lőállásban.
Szabályzatunk legelső és leg-
szigorúbb szabályai vonatkoz-
nak e kérdésre, de fontosnak
tartjuk, hogy a Füstölgő ha-
sábjain is kiemeljük a legfonto-
sabb pontokat:
• A lőállásba lőport vinni

csak zárt fiolákban, és kis
kapacitású felporzó flaská-
ban lehet. Komoly ve-
szélyforrás, ha a szunnya-
dó parázsra teli flaskából
töltünk, ezért ennek min-
den lehetőségét ki kell zár-
nunk.

• A csappantyús doboz min-
dig legyen lefedve a lőál-
lásban, hogy esetleges
szikrák ne gyújthassák be a
gyúelegyet.

• A felporzóflaskába csak
annyi lőport tegyünk,
amennyi a pillanatnyi lö-
vészethez szükséges.

• A felporzó flaskát mindig
takarjuk le a lőállásban!

Nagyon fontos, hogy ha a ko-
vás fegyver elcsetten, a felpor-
zást soha ne kezdjük meg
azonnal. Ki kell várni az egy
perces biztonsági időt, hogy ha
késleltetett gyújtás történik, ne
jöhessen létre veszélyhelyzet.

Biztonság, biztonság, biztonság
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bajok már előző
este kezdődtek. A
hosszas üldözés
közben lova
elvesztette az

egyik patkóját, így Pat
O’Connor lassítani kényszerült,
nem akarta tönkretenni lovát a
köves, szabdalt tájon. Pedig
sietett volna, egy négyfős csa-
pat nyomát követte. Már „csak”
négyfős, mert ötödik tagjuk
talán már el is van földelve a
Kopasz-dombon. Tegnapelőtt
érte utol először a díszes társa-
ságot, de a körülmények nem
voltak kedvezőek, és persze az
esélyei is rosszak voltak, egye-
dül állt szemben öt emberrel.
Csupa válogatott prérikódorgó,
hármuk fejére vérdíj is van
kitűzve, és ő ezeket a vérdíja-
kat a saját zsebében szerette
volna tudni. Pat O’Connor
ugyanis ebből élt, jó pénzért
felkutatta a körözött bűnözőket,
és vagy elfogta, vagy lelőtte

őket, aszerint, hogy a köröz-
vény és a körülmények alapján
mi látszott célszerűbbnek. Nem
volt lelkifurdalása egy-egy
halálos végű lövöldözés után,
és bankszámlája egyre gyara-
podott. De most nem érezte
magát szerencsésnek. A teg-
napelőtti találkozás a létszámot
ugyan csökkentette, viszont
mialatt O’Connor a helyi serif-
fel és a halottkémmel a hivata-
los ügyeket intézte, a négy
csirkefogó megint előnyre tett
szert. Szerencsére tudta, merre
igyekeznek ilyen veszett tem-
póban, a Mogollon hegység
szurdokaiban akarnak elrejtőz-
ni előle. Jó lett volna utolérni,
és harcra kényszeríteni őket,
mielőtt elérik a hegyeket, de
lova miatt lassítani kényszerült.
Késő délután poroszkált be a
faluba, és azonnal a patkolóko-
vácshoz ment. Ott azt is meg-
tudakolta, hol vacsorázhatna
meg rendesen, és hol kaphat
kényelmes ágyat is. A patkoló-

kovács bőséges felvilágosítás-
sal szolgált:
- Ha szórakozni akar az úr,
akkor a Cairo Saloont ajánlom,
este Lulu Beach énekel és
táncol, a játékteremben lehet
pókerezni, megy a rulett is. A
szalon fölött szobák vannak,
még lányt is kaphat, de - hal-
kította le hangját a kovács, - ha
nyugodtan és jót szeretne va-
csorázni, tiszta, csendes szobát
akar, akkor menjen az özvegy-
hez. Innen balra a harmadik
ház. A lovát újrapatkolom és
ellátom, ne legyen rá gondja.
- Hajnalban indulnék tovább, -
mondta O’Connor, és pénzt
adott a kovácsnak. Míg a főut-
cán ballagott, azon töprengett,

hova is menjen. Vonzotta a
rendes étel, a tiszta ágy, de
mégis inkább a Cairóba ment,
hírekért, na meg pár korty
whiskyért. A csapostól meg-
tudta, a négy jómadár már
délután elhagyta a várost, és
egyenesen a hegyeknek tarta-
nak. A köztük levő távolság
megint nagyobb lett, és hajnal
előtt nem indulhat útnak. Hogy
feszültségét oldja, megivott két
pohárral, és indulni akart az
özvegyhez vacsorázni, amikor
ismerősbe botlott.
- Pat, vén cimbora, de rég nem
láttalak! - csapott a vállára egy
nagydarab fickó.
- Meg van annak már hat éve
is, - válaszolta O’Connor, - te
mihez kezdtél ezalatt?
- Sok mindent csináltam, de
most enyém ez a mulató! Az úr
a cég vendége, - fordult a csa-
poshoz, - ne legyen soha üres a
pohara! Így aztán a régi barát-

Pat
O’Connor
rossz
napja
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ság csapdájába esve már nem
gondolhatott a jó vacsorára és a
pihenésre. Régi katonatársával
felelevenítették közös emlékei-
ket, és sok kis pohár ürült ki
hajnalig.

Hajnalban zúgó fejjel és forgó
gyomorral ült fel az újrapatkolt,
kipihent lóra.
- Látom, az úr nem az özvegy-
nél éjszakázott, - jegyezte meg
a kovács gúnyosan. - Nem is
tudja, mit hagyott
ki!
- Talán egyszer
megtudom, -
morogta O’Connor,
és megsarkantyúzta
lovát. A csípős haj-
nali szél jót tett zúgó
fejének, és már
sajnálta a kihagyott
vacsorát. A
nyeregtáskából
néhány kétszersültet
vett elő, azt kezdte
rágcsálni. A sós
kétszersült kissé
megnyugtatta
gyomrát, és
egyenletes tempót
tartva ügetett
tovább. Déltájban
már a hegyek
lábához ért, a
nyomok a Mogollon
hegység belsejébe
vezettek. Mintha bealkonyodott
volna, a hatalmas fák összezá-
rultak fölötte, és lovának dobo-
gásán kívül csak a levelek
susogása hallatszott. Csodála-
tos, szép vidék volt, az erdő
vadban gazdag, a patakokban
pisztrángok villantak, és az
előhegység dombjain hatalmas
füves legelőkön vadlovakat is
látott. Pat O’Connor mindig
ilyen tájról álmodozott, és most
megtalálta. A nyomok viszont
útelágazáshoz vezettek. A
fejvadász megállt, hogy meg-
vizsgálja a nyomokat. Eltartott
egy ideig, amíg kibogozta a
történetet. Két ló és egy ember
jobbra, két ló és három ember
balra ment. Az üresen haladó ló
erősen sántított, a másik kettő
közül az egyik kettős terhet

cipelt. O’Connor utánuk eredt.
Nem törődött az egyedül lo-
vaglóval. Gyorsan haladt, de
szeme folyamatosan pásztázta
az utat és a két oldalt. Rá kel-
lett jönnie, kedvezőtlen hely-
zetbe került. Az út mellett
hatalmas fák között szekér-
nagyságú mohás sziklák voltak,
megannyi fedezék az orvlövé-
szeknek. Egy pillanatra meg-
állt, megvizsgálta fegyvereit,
Az övén, szépen díszített mexi-

kói bőrtokban két Colt Army, a
nyereg mellett egy duplagolyós
puska és egy hatalmas Walker.
Na, meg a kabát alatt végső
esetre egy apró Philadelphia
Derringer. Mindent gyorsan
átnézett, a Walkerről hiányzott
két csappantyú, azokat pótolta.
Óvatosan haladt, időnként
megállt és hallgatózott. Az út
két oldalán, mint két bástya, két
hatalmas szirt meredt az égnek.
Éppen azon gondolkozott, mi
vár rá a sziklák mögött, amikor
ismerős hangot hallott, egy
revolver kakasának kettyenését.
O’Connor azonnal megug-
rasztotta lovát, így az első
lövés célt tévesztett. Közben
egy másik fegyver is megszó-
lalt, a bal oldali szirt tetejéről
lőttek rá, egyelőre eredmény-

telenül. De hol lehet a harma-
dik? - töprengett, miközben
igyekezett átjutni a két szikla
között. Hatalmas dörrenéssel
megszólalt egy puska, és
O’Connor lova felbukott. Saj-
nos a kétcsövű puska a ló alá
szorult, így csak a Walkert és a
lőszeres táskát tudta gyorsan
leemelni, és amíg ellenfelei
újra töltöttek, fedezéket kere-
sett. Egy hatalmas, hármastör-
zsű fa állt ott, előtte két sziklá-

val. Itt már jó helyen volt,
egyedül a szirttető aggasztotta.
Most nagyon hiányzott a puska,
ami a döglött ló alatt maradt.
Amint beugrott az egyik kő
mögé, megint megszólaltak a
fegyverek. A szirttető felett
árulkodó füstfelhő pontosan
megmutatta legveszélyesebb
ellenfelének helyzetét. A
Walkert feltámasztotta sziklára
- hogy a kemény kövön ne
ugorjon meg a cső, alágyűrte a
kesztyűjét - és amikor egy
barna bőrmellény kivillant a
füstből, azonnal tüzelt. A ,44-es
golyó letaszította ellenfelét a
szikláról, aki kezét-lábát törve
gurult lefelé. Mikor elült a
lezúduló kövek zaja, az össze-
tört embert jajgatni kezdett.
O’Connor, hogy megszabadítsa
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szenvedéseitől, kissé felemel-
kedett, és gondosan célozva
végzett vele. A következő
golyót a puskás ember felé
küldte, de célt tévesztett, a
Walker nem kapáslövésre való.
Gyorsan letette, előkapta övé-
ből a kisebb Armyt, amikor a
vállában hatalmas ütést érzett,
és kihullott a fegyver a kezé-
ből. Amíg összeesett, még két
golyó elérte, az elejtett fegyver
pedig eltűnt egy hasadékban.
O’Connor épen maradt kezével
kínlódva elővette a másik
Coltot. Most már nagyon kell
vigyáznia, mert sérült kezével
nem tudja fegyverét újra tölte-
ni. Átgördült a másik kő mögé,
és óvatosan kilesett. A puskás
ember éppen végzet a töltéssel,
és visszatolta a töltővesszőt a
cső alá. Hát bizony, ő túl mesz-
sze van a Coltnak, de hol a
másik? Ág reccsenése hallat-
szott, és Pat fordulásból tüzelt.
Az első lövés célt tévesztett, de
szerencsére a válasz is. Elho-
mályosuló tekintettel, csak
ösztönére és gyakorlatára tá-
maszkodva még két golyót
küldött a felbukkanó alak felé.
A második lövés valósággal
letaglózta ellenfelét, aki - amíg
összeesett - még egyszer meg-
húzta a ravaszt, és átlőtte
O’Connor lábát. A négy sebtől
rohamosan vesztette el erejét,
és csak a legnagyobb erőfeszí-
téssel tudott újra a puskás em-
ber felé fordulni. Ebben a pil-

lanatban eldördült a puska és a
fejvadász az újabb találattól
beesett a három fa tövébe, és
nem mozdult többet. A puskás
ember fegyverét lerakva, pisz-
tollyal a kezében rohant a fák
felé, hogy bevégezze, amibe
belekezdett. Öt lépésre a fáktól
megállt, hogy kilihegje magát.
Nem vette észre, hogy
O’Connor kezében még ott van
a felhúzott Colt Army. Ahogy
lövésre emelte pisztolyát, Pat
utolsó erejét összeszedve - a
megmaradt két golyóval -
mellbe lőtte, majd elájult. Ki
tudja, mennyi ideig volt esz-
méletlen. Egyszer csak durva
kezek kezdték kiforgatni zse-
beit, előkerült a negyedik ha-
ramia is, aki friss lovakat ho-
zott a többieknek. Mikor látta a
holttesteket, szép módszeresen
elkezdte kifosztani őket, elvég-
re miért hagyná veszni az érté-
keket, ne a körzeti seriff gaz-
dagodjon meg cimborái pénzé-
ből. Így talált rá O’Connorra is,
akit a legnagyobb lelki nyuga-
lommal szintén ki akart zsebel-
ni. Hogy könnyebb dolga le-
gyen a zsebekkel, forgatni
kezdte a földön az elernyedt
testet. O’Connornak minden
önuralmát össze kellett szednie,
hogy el ne árulja, még él.
- Csak a Derringert elérjem! -
fohászkodott magában.
- A mindenit, ez már döfi! -
kiáltott a gazfickó örömében,
amikor megkaparintotta Pat

vastag tárcáját.
Elengedte a testet,
ami lassan átfordult,
és mohón
lapozgatta a

bankjegyeket.
Ekkor érte a lövés a
két szeme között, és
O’Connor újra el-
vesztette az
eszméletét.

A testekkel
megrakott szekér
megállt az özvegy
háza előtt.
- Mary! -ordított a
bakon ülő ember. -
Ezeket a hegy

lábánál szedtem össze. Az
egyik még él, O’Connor, a
híres mesterlövész. Hamarosan
itt lesz a doktor, már üzentem
érte. A többit meg viszem a
seriffhez, örülni fog nekik.
A csinos özvegy a kocsis segít-
ségével becipelte a véres, te-
hetetlen testet az egyik vendég-
szobába. Mary gyorsan feltett a
tűzre vizet melegedni, tudta,
hogy a doktornak elsősorban
forró vízre lesz szüksége.
- Öt golyót szedtem ki a fickó-
ból, - mesélte a doktor a seriff-
nek este az irodában, - Nem
biztos, hogy megmarad, habár
szép szál, erős legény, és az
özvegy gondosan ápolja.
- Tudod, doki, nagy kár lenne,
ha nem élné túl. A behozott
rablókért szinte egy vagyon jár
neki. Azt pedig nem viheti
magával a túlvilágra, - gyújtott
pipára a seriff.
- A pénz nem minden, - vála-
szolt a doktor, - szegénynek ma
nem volt jó napja, akkor
mondhatja igazán szerencsés-
nek magát, ha ezt az öt sebet
túléli.

Némethy Géza, 2007.
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Másfél kiló ólom, 169 gramm

lőpor – Rogers&Spencer telje-

sítményteszt

A cél
Bizonyára mindannyiunknak
megfordul a fejében egy-egy
műszaki eszközükkel kapcso-
latban a kérdés: mennyit bír,
mire képes, hol van a teljesít-
ményének a vége?

Az ésszerűség és biztonság
határai között ez azt gondolom
teljesen természetes emberi
kíváncsiság. Legutóbb a nem-
rég beszerzett Rogers &
Spencer elöltöltős revolverem
kapcsán gondolkodtam el ezen,
és a gondolatot, mivel éppen a
lőtér felé tartottam, gyorsan
elhatározás, majd tett követte.
Arra voltam kíváncsi, hogy
autentikus körülmények között,
mindenféle modern kiegészítőt
mellőzve mennyi az a lövés-
szám, amit szétszedés és tisztí-
tás nélkül egyhuzamban le
lehet adni a fegyverrel addig a
pontig, amíg a fegyver szerke-
zete a szennyeződéstől, elégett
lőpor maradványtól már nem
használható tovább.

Az eszköz

Mint azt a Rogers & Spencer
revolverekről Németh Balázs
cikkében már részletesen ol-
vashattuk
(http://www.kapszli.hu/publicat
ion/aharmadik.php), a fegyver
technikai megoldásai alapján  a
R&S revolver gyakorlatilag a
perkussziós szolgálati revolve-
rek 19. századi evolúciója
csúcsának tekinthető. Az al-
kalmazott műszaki megoldások
a cikkben részletesen elolvas-
hatók, a teszt szempontjából a
fontos az, hogy a fegyver a
kialakításának köszönhetően

lényegesen kevésbé érzékeny
az elégett lőpor okozta szeny-
nyeződésekre, mint kortársai.
 Magam egy Euroarms gyártá-
sú Lothar Walter csöves R&S-
el rendelkezem, és azt már
korábban is tapasztaltam hogy
Colt revolveremmel összeha-
sonlítva (1860 New Army)
sokkal finomabban jár a fegy-
ver szerkezete nagyobb lövés-
szám után is. Ezt a tényt állí-

tottam egy alapos nyúzópróba
elé.

A teszt
A tesztre egy Váchoz közeli
lőtéren került sor, a fegyver a
fent említett Euroarms R&S
Match revolver volt. A töltés-
hez használt szlovák gyártmá-
nyú FFFg feketelőpor, ami
meglehetősen változó szem-
cseméretű. Ebből töltetenként

Nyúzópróba,

avagy 108 lövés egy
Euroarms Rogers & Spencer revolverrel

Fotó: Heckler
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24 graint, emellett S&B csap-
pantyút, illetve .454-es kaliberű
ólomgolyót használtam. Ren-
des körülmények között egy
cm vastag filcfojtást, illetve
kenőanyagot is használok (kéz-
krém), ezeket azonban most
mellőztem. Ahogyan régen
használták – csak lőpor, ólom
és csappantyú!

A teszt összesen 3,5 óráig tar-
tott . Egy-egy dob kilövése és
az újratöltés között pár perces
biztonsági szünetet tartottam
hogy lehűlhessen valamennyit
a fegyver, mivel a nagy igény-
bevétel miatt a fegyvercső és a
dob folyamatosan forró volt,
egy tűzforró dobba pedig nem
tartottam volna bölcs dolognak
rögtön belezuttyantani a követ-
kező adag lőport, kevés lelke-
sedést éreztem egy kezemben
felrobbanó fegyverhez azon a
szép vasárnapi délutánon. :)
Az első 5-6 dob kilövése után
már érezhetően nehezebb volt
az ólomlövedékeket a töltőkar-
ral belepréselni a dobba, ké-
sőbb ez néha már kínszenvedés
kategóriáját is elérte, mindkét
tenyeremen különböző válto-
zatos színű foltok és bőrkemé-
nyedés alakult ki másnapra.
Úgy 10 dob után a dob forgatá-
sára alkalmanként kézzel rá
kellett segíteni, mert a kakassal
ez már nem ment mindig zök-
kenőmentesen, a töltőkar pedig
kifejezetten nehezen járt már.
Nagyjából ekkor már az újra-
töltéskor folyamatosan pergett
ki a fegyverből a korom és a
lőpor maradvány. 15 dob ma-
gasságában aztán zuhogó eső-
vel ajándékozta meg az időjá-
rás a lövészeket – szerencsére a
fedett lőállásokban ez nem
okozott különösebb gondot, a
hűvösebb időben legalább a
fegyver is gyorsabban hűlt.

Azonban a 18. dob kilövése
után az elsütőszerkezet
betonkeményen megállt le-
eresztett pozícióban. Se félál-
lásba-, se teljesen felhúzni nem
lehetett. Ennyi volt, minden
látszat szerint a fegyver 108

lövés leadása után megadta
magát az összesen felhasznált
kb 2592 grain lőpor okozta
szennyeződésnek. (Nem mellé-
kesen pedig a teszt alatt kb 1,5
kg ólmot küldött el a golyófogó
irányába)

Hazatérve egyik első dolgom
volt az alaposan igénybe vett
fegyver tisztítása. A némi
Brunox-szal megtámogatott
szétszerelés közben egy meg-
nyomorított csappantyú esett ki
a fegyverből – ez volt a bűnös!
Nem a lőpormaradványok, a
szennyeződés kényszerítette
megállásra az öreg harcost,
hanem egy elkódorgott csap-
pantyú miatt állt be az
elsütőszerkezete. Ha ez nem
történik – mondjuk az itthon
lőtereken szinte hozzáférhetet-
len RWS csappantyú haszná-
latával -, akkor a fegyverrel
könnyen elképzelhető, hogy
napestig lődözhettem volna
különösebb problémák nélkül.
Ez a kis teszt ismét fényesen
bizonyította az R&S revolverek
kiválóságát, kitűnő konstrukci-
óját, amivel kortársai közül
magasan kiemelkedik a meg-
bízhatóság tekintetében is.

Toto

Nem csak marha-
húst és babot et-
tek!

A westernfilmekből, regények-
ből jól ismerjük kedvenc hő-
seink étrendjét. De tényleg
ismerjük? Hiszen sokan leg-
feljebb két ételt tudnának meg-
nevezni: a marhasztéket és a
babot. A bab rendkívül elterjedt
volt, mivel jól tárolható, és
viszonylag egyszerűen elké-
szíthető étel. Marhát már rit-
kábban ettek, de azért egy-egy
bikaborjú, törött lábú marha
felkerült a tűzhelyre. Szegény
rezervátumi indiánok fejadag-
jában is szerepelt a sovány
marha. Most viszont másról
lesz szó. Menjünk vissza az
időben, a hatalmas legelőkön

az 1800-as évek közepén már
megjelentek a marhák mellett a
juhok is. Rövidesen kiderült,
hogy a két állatfajta és az őket
gondozó emberek nem férnek
meg egymással, és a korábban
érkezett, gyakran nagy hatalmú
marhatartók és embereik kí-
méletlenül üldözték a zömében
szegényebb, gyakran alkalma-
zottak nélkül dolgozó juhte-
nyésztőket. Rengeteg véres
háborúskodás tört ki, és legin-
kább a szegény, magányos
juhászok húzták a rövidebbet a
gazdag, befolyásos nagybirto-
kosokkal szemben. De a fejlő-
dést, a változásokat nem lehe-
tett megállítani, és 1880-ban,
Montana déli, juhtartásra al-
kalmas részén már minden
ötödik farmer juhokat tartott. A
század végére a juhtenyésztés
méreteiben elérte a szarvas-
marhákat! De a Vadnyugatot
mégis a cowboyokról ismerjük,
a szegény juhász általában csak
mint kisemmizett, nehezen élő,
állandó fenyegetésben dolgozó
emberként jelenik meg a filme-
ken. Valóban nagyon nehéz,
gyakran magányos életük volt,
a nyájjal együtt kellett élni,
napi gondozásuk sok munkát
adott, meg kellett védeni a
nyájat a farkasoktól, medvék-
től, és persze a cowboyoktól is.
A juhászok hatalmas nyájaikat
mindössze néhány alkalmi,
gyakran mexikói vagy néger
segítővel nyírták meg, és a
gyapjú jelentette a legnagyobb
bevételüket. A hús, a tej, a sajt
és túró eleinte inkább az ő
asztalukra került. Egyszerű, de
finom ételeket is tudtak készí-
teni belőlük, ezek egyike a
juhtúrós kukoricagombóc.

Juhtúrós kukorica-

gombóc:

Hozzávalók:
40 dkg füstölt szalonna,
30 dkg kukoricadara,
25 dkg juhtúró,
45 dkg (1 nagy pohár)
tejföl,
¾ mérőkanál só
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A szalonnát felkockázva ki-
sütjük. 3 evőkanál forró sza-
lonnazsírba bele zuttyantjuk a
kukoricadarát, megkavarjuk,
alaposan összeforgatjuk, sóz-
zuk, és folyamatos kevergetés
mellett 0,9 liter vizet adunk
hozzá. Keményre, formázható-
ra főzzük.

3 evőkanál szalonnazsírt a
tűzálló tál aljára locsolunk.
Két, zsírba mártott evőkanállal
galuskákat, gombócokat for-
mázunk, a tálba halmozzuk. A
lerakott sorok közé két kávés-
kanállal a juhtúróból kis göm-
böket formázunk, tejfölt pö-
työgtetünk. Ha a tál már tele
van, 3 evőkanál zsírral meglo-
csoljuk a tetejét, ezután jön
még rá a tejföl maradéka. Leg-
végül megszórjuk a kisült sza-
lonnapörcökkel.

Hideg sütőbe tesszük (üveg-
edény), majd 175 fokon 45
percig sütjük, majd 200 fokon

– légkeveréssel – 5 perc alatt
pirosra sütjük.

Jó étvágyat!

Megagéza, 2008.

Ballószög Kupa versenykiírás
Figyelem!

A Ballószög Kupa dátuma előző számunkban
hibásan szerepelt! A helyes dátum 2008. 07. 05.
Szombat!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, lövészt!
Előnevezés: info@kapszli.hu

Részletes kiírás:
www.kapszli.hu/doc/versenykiiras2008balloszog.pdf

Üdvözlettel:
A szervezők
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Június 6-7. között tartottuk meg
idén már 4. alkalommal a
Kapszli Kupát. A verseny hely-
színéül ezúttal is a HKLK
szentendrei lőterét választottuk,
mivel ez a lőtér rendelkezik
akkora kapacitással, hogy
könnyen kezelni tudja a nagy
indulási számot.

Szerencsére az egyesület
vezetése is pártolja a hazai
történelmi lövészágak
fejlesztését, így sikerült
lövészeinknek olyan feltéte-
leket teremteni, hogy a
nevezési díjak és egyéb pénz-
kérdés miatt senkinek ne
kelljen távol maradni a
találkozótól. Külön élmény
volt, hogy a hatalmas lő-
térkomplexum mellettünk még
két másik párhuzamosan folyó
rendezvénynek adott otthont:
egy IPSC versenynek, valamint
egy modern pontlövész
versenynek. Igazi nagy
lövészdzsembori volt a két nap,
aminek fényét emelte a kitűnő
meleg ebéd, melyet a HKLK
ingyenesen biztosított
számunkra.Az idei Kapszli Kupa mérlege:

42 lövész, 18 egyesületből,
118-szor állt rajthoz, a verse-
nyen született 5 új országos
csúcs:

Tar Mihály Sharps 97 kör
(Korábbi: Németh Balázs 96)
Szkenderovics Zoltán Berdan
93 kör (Korábbi: Nyitrai József
90)
Németh Balázs Vetterli
Original 99 kör (Korábbi: Tar
Mihály 96)
Varga Ferenc Kossuth 86 kör

(Korábbi: Varga
Ferenc 72)
Szkenderovics
Zoltán Augustin 83
kör

Az égiek nem
voltak annyira

kegyesek hozzánk,
mivel kora délután
durván leszakadt az
ég, vagy 20-an
szorongtunk a
3x4m-es értékelő
bódéban, miközben
Batta doki ült az
eresz alatt és szájharmonikázott
a kopogó eső ritmusára. Na-
gyon kellemes hangulat volt a
mostoha időjárás ellenére is.

Nagyon nagy öröm volt látni az
új arcokat. 6-7 új lövész is volt
a versenyen, volt olyan bará-
tunk aki csak miattunk vonato-
zott fel Pécsről, egyetlen ver-
senyszám miatt!

Külön öröm volt látni a ha-
gyományőrző lövészeket, akik
kitűnően álltak helyt, és szak-
szerűen folytatták le a lövé-
szetet. Fontos, hogy a lövészek
és a hagyományőrzők egyre
közelebb kerüljenek egymás-

hoz, hogy meríthessünk egy-
más tapasztalataiból, és nem
utolsó sorban jó arcok a srácok.

Köszönöm mindenkinek, hogy
eljött a versenyre, remélem,
hogy jól éreztétek magatokat!
Külön köszönet illeti a HKLK
vezetését, Fodor Lászlót,

Prikkel Árpádot, valamint azon
lövésztársaimat, akik segítették
a verseny megszervezését,
lebonyolítását: Némethy Géza,
Tárnok János.

Eredmények a neten:
http://www.kapszli.hu/doc/kapszlikupa2008eredmeny.pdf

NB és a Kapszli Csapata

Kapszli Kupa 2008

2 nap, 1534 lövés
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BRFK Közlemény

A képeken látható ismeretlen elkövető 2008. május 29-én 17:55 óra körüli időben a Budapest II. kerület,
Retek utca 5. szám alatti Diadém-Gold ékszerszalonban az eladót fegyvernek látszó tárggyal megfenyegette
az ékszerek és a bevétel megszerzése érdekében. Az alkalmazott a fenyegetés hatására a biztonsági zárral
zárta a bejáratot, ezt észlelve az elkövető több lövést adott le a sértettre, amelyek közül egy a sértettet a
combján eltalálta. Az elkövető ezt követően a pultból felmarkolt eddig ismeretlen számú és típusú arany
ékszert, majd elmenekült a helyszínről.

Az elkövető személyleírása: kb. 180 cm magas, 30 év körüli, átlagos testalkatú, fehér bőrű férfi.

Ruházata: világos színű baseballsapka, fehér vagy világoskék, rövid ujjú ing, világoskék farmernadrág,
fekete cipő. Sötétkék hátizsák, fekete övtáska, bal csuklóján fém karóra.

Fegyver: kis méretű, fekete, forgótáras elöltöltő revolver, fekete lőporral működő, feltehetően muzeális
fegyver.

Kérjük, hogy aki bármilyen információval tud szolgálni az elkövető személyét illetően, segítse a BRFK
munkáját!

Elérhetőségek: 446-5000/32681 BRFK Rablási Osztály
Közvetlen szám: 443-5352


