
2007. december I. évf. 4. szám                          1                                                FM eMagazin



2007. december I. évf. 4. szám                          2                                                FM eMagazin

FFÜÜSSTTÖÖLLGGŐŐ
eMagazin

Szerkeszti:
Brothers Online Kft.

(Kapszli Pont)

Üzlet:
1036 Budapest,

Bokor u. 15-19 (passage)
Nyitva: K-P 10-18h

Tel/fax:
242-3488

Web:
www.kapszli.hu

Főszerkesztő:
Németh Balázs

Szerkesztők:
Némethy Géza
Szabó Tamás

Mészáros Gyula
Tánczos Tamás

Vági Pál

Webmester, rendszergazda:
Orincsay Dániel

A magazin terjesztése e-
mailben történik a Kapszli.hu
portál azon felhasználói között,
akik a regisztráció során fel-
iratkoztak a hírlevél rendszer-
re. A Füstölgő magazin mun-
katársai térítésmentesen, társa-
dalmi munkából vesznek részt
a kiadvány szerkesztésében.
Az ingyenes magazint lövész-
barátok készítik lövészbarát-
nak, azzal a céllal, hogy az
elöltöltő-fegyveres és western
lövészet egyre népszerűbb le-
gyen hazánkban.

Tartalom

Redneck Rampage 2007 3

Az én puskám: Mortimer Target,
az angol lord 4

A kovás lakatok titkai 8

Pedersoli Kupa 2007 10

A feketelőporokról vegyész szemmel 11

A rézbőrű Amerika (I. rész) 15

A Buffalo creeki
lövészverseny (I. rész) 20

Ajánló következő számunk tartalmából 20

Előszó

Az év végéhez értünk. Még egy utolsó párhetes
felhajtás, karácsonyi őrület, és azután végre bele
lehet hullani az ünnepi ebédek utáni kellemes nyu-
galomba. Élményekben gazdag, mozgalmas év volt,
sok szórakozással, sok versennyel, kudarcokkal,
sikerekkel, és rengeteg nagyon szép megoldott, és
megoldatlan feladattal.

Álljunk meg azért a két ünnep közt, kicsit tegyük le
a lantot és élvezzük a hosszú téli éjszakák nyugodt
gondolatait. Kicsit merüljünk el egy-egy régi Coo-
per regényben egy jó forraltbor társaságában, sétál-
junk egyet a havas erdőben, vagy egyszerűen csak
menjünk ki a lőtérre, barátok közé. Csak úgy célta-
lanul… Olyan ritkán van az, mikor csak magáért a
tevékenység élményéért tehetünk valamit, hát most
legyen így. Csak pár napra álljon meg a világ. Re-
méljük, egy kicsit mi is tudunk segíteni a lassulás-
ban.

Jó olvasgatást és boldog Karácsonyt kívánunk!

A Füstölgő eMagazin szerkesztői
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November 24.-én ismét egy kellemes
western rendezvényen vehettünk részt a
budaörsi Westwood Rebels (Visegrádi
Erdész Lövészklub western szakosztálya)
jóvoltából. A kis csapat western lövész
igencsak kitett magáért, és pénzt, energiát
nem sajnálva magas szinten vendégelték
meg a hazai és környező országok western

lövészeinek színe javát. Követendő a pél-
da, hiszen a szakosztály szinte alig fél
éves, és a nulláról építettek fel aktív cow-
boy lövészéletet a nagy múltú klub berkein
belül. Bizonyíték arra, hogy elhivatottság-
gal, áldozatkészséggel egy maroknyi lö-
vész is európai szintű megmozdulást tud
rendezni hazánkban.

REDNECK RAMPAGEREDNECK RAMPAGEREDNECK RAMPAGEREDNECK RAMPAGE
2007200720072007
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A szervezők nem csak a verseny színvo-
nalára figyeltek oda, hanem hasonló fi-
gyelmet szenteltek a „körítésnek” is: a mi-
nimális nevezési díj ellenében (2500 Ft)
minden lövész korlátlanul fogyaszthatott a
süteményekből, szendvicsekből, üdítőkből
és még egy tál forró gulyáslevesre is a fiúk
vendége volt a hideg, de mozgalmas no-
vemberi napon.

Persze egy verseny legfontosabb ismérve
nem az étek, hanem a pályák színvonala,
változatossága. A Westwood Rebels ebben
is kitett magáért: 4 jól kitalált, megfelelően
bonyolult pályát lőhettek végig a
versenyzők 3 kategóriában. A Traditional
kategóriában versenyzett minden 49. élet-
évét még be nem töltött versenyző, a ’49er
kategóriában indultak a szeniorok, és külön
kategóriában indulhattak az elöltöltő-
fegyverrel rajthoz állók is.

Örvendetes folyamat játszódik le a western
lövészetben. Az előző évek stagnálása, és
viszálykodásai után végre elindult valami
hazánkban. Nagyon jó látni, hogy a régi
lövészek visszatalálnak a Cowboy Action

Shootinghoz, és a versenyek hangulatát
ismét áthatja a „Spirit of the Game”.

Köszönet a szervezőknek (Mikó Ferenc
alias Colorado, Csuka László alias
elHeckito és Csapuka József alias Nut
Jack Joe), és nagyon sok sikert kívánunk
az elkövetkezendő évek munkájához!

Eredmények

Traditional kategória:
1. Lubos Radakovic alias O’Reilly
2. Csapuka József alias Nut Jack Joe
3. Németh Balázs alias Space Cowboy

’49er kategória:
1. Bolcsó Barnadás alias Sheriff
2. Mikó Ferenc alias Colorado
3. Tóth László alias Leslie Bear

Plainsmen kategória
1. Szekeres Tibor alias Chariot
2. Némethy Géza alias Megagéza
3. Fábián István alias Szarvas

Eredmények az Interneten:
www.kapszli.hu/doc/barbarossa2007.xls

Kedvcsináló videó az Interne-
ten:
www.kapszli.hu/doc/2007barbarossa640x480.wmv
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A választás
Ez a puska alapjaiban rengette meg a kovás
fegyverekről kialakult elképzeléseimet.
Nézzük, mit tud!

A szlovákiai Komárnoban, 8 évvel ezelőtt
láttam először Mortimert Mátyás Zsolt
barátom arzenálját vizslatva, de akkor még
csak álom lehetett számomra a hosszú,
rendkívül elegáns, de drága fegyver.

A meghatározó találkozás évekkel
később, a Bordeaux-i Világbajnokságon
esett meg, mikor testközelből
követhettem végig, ahogy Valter
Massing 98 körrel megnyeri a versenyt
egy kovás Mortimerrel. Ekkor már egy
komoly versenyfegyver volt a célom.
Csak figyeltem és a távcső optikáján
keresztül teljesen lenyűgözött, ahogy
egymás után csapódtak a nehéz,
0.54”-es gömbök a lőlap közepébe.
Ekkor dőlt el, hogy nekem is ilyen
kell!

A fegyver
Angolosan elegáns – számom-
ra külön értéket képvisel,
hogy európai fegyverről van
szó -, ahogy a cső
nyolcszögletű profilja finom
átmenettel alakul kör
keresztmetszetűvé az
előagynál. Ez a megoldás na-
gyon jót tesz a fegyver súly-
pontjának is, csakúgy, mint a
testes, vastag tusa. Abszolút
nem tűnik orrnehéznek, ami
az amerikai hosszúpuskáknál
jellemző. A tusa további meg-
lepetéseket is tartogat: a váll-
támasz jobbra megtört és óra-
mutató járásával ellentétes

irányban megcsavart,
csakúgy, mint a modern,
személyre szabott
vadászpuskák. Ez a kulcs a
rejtélyhez, hogy miért is fekszik
annyira könnyedén a vállba már
első alkalommal.

A Mortimer nyílt irányzéka
rendkívül jó kontúrt mutat, sokkal
jobbat, mint amit bármely más
elöltöltő fegyveren láttam. A hátsó
irányzék kétállású, van egy
felhajthatú, 100 méteres lövészethez
megfelelő állása. 50 méterre 50 grain
svájci 2-essel töltve, 100 méterre
pedig 60 grainnel, a hátsó nézőke
felhajtásával lőhetünk célba.

A lakatszerkezeten található egy
biztosító is, amely félállásban meggátolja
a fegyver véletlen elsütését – nos, ez az al-
katrész, amit sosem használok, de el
tudom képzelni, hogy közel 200 évvel
ezelőtt jól jött a vadászatokon. Külön ér-
demes kiemelni a serpenyőfedél-rugó
kialakítást. A Pedersoli mindössze 2 pus-
káján – Mortimer és Jager - láttam ezt a
görgős megoldást, ami gyakorlatilag csap-
ágyként működik, ezáltal minimalizálva a
kovás gyújtás sebességbeli elmaradását a
csappantyúsokéhoz képest.

Töltetek
A Mortimer egy igazi igásló, meglehetősen
különböző töltetek mellett is ugyanazt az
elképesztő pontosságot produkálja. Én 45
grain svájci 2-essel (FFFg), 535-ös gömb-
lövedékkel és muskétákhoz való 0.35”-ös
tapasszal lövök. A lőpormennyiség ízlés
szerint felmehet 60+ grainig és a puska
kiválóan működik FFg-vel is. Van, aki a
grízt is tölt a lőporra. A tapaszt egyszerűen

Az angol lord:

Mortimer Mortimer Mortimer Mortimer TargetTargetTargetTarget
Kovás lyukasztógép a Pedersolitól
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nyállal nedvesítjük - ennél jobb a világbaj-
noknak sem kellett. A töltést érdemes
hosszú tölcsérrel végezni. A csövet újab-
ban nem húzom ki lövésenként, mivel a

találat ugyanoda megy, cserébe azonban
időt spórol meg a töltésnél, ami jól jön.

A legfontosabb azonban a felporzás! Ez
nem csak a Mortimerre, de minden kovás
lakatú fegyverre igaz. A 4Fg finomságú
lőpor már tökéletes, megbízható gyújtást
ad, de kifejezetten felporzó lőporral soha
nincs elcsettenés! Ha a kova elég éles és
stabil szikrát ad, a Mortimer lőni fog, min-
denféle késleltetés nélkül.

Két trükköt azonban érdemes alkalmazni a
biztos gyújtás érdekében. A felporzó lőport
a serpenyő gyúlyukkal átellenes oldalába
kell tölteni, így a szikra azonnal, szabadon
hatolhat át a gyúlyukon. Én ezt úgy oldom
meg, hogy felporzás után, lecsukott
serpenyőfedéllel jobb oldalára döntöm a

puskát, és kicsit
megütögetem a tusát.
A másik a

serpenyőfedél
kosztalanítása. Van
olyan lövésztársam,
aki alkoholos
ronggyal tisztítja le a
serpenyőfedelet, én
csak egy száraz
tapasszal, illetve
mostanában már csak
simán a kézzel
törlöm le, és mindig
tökéletes a
gyújtásom.

Lövészet
A kovás Mortimer nagyon meglepő módon
pontos. Első körben nyílt irányzékkal
használtam, de ehhez annyira le kellett
reszelnem az első irányzékot, hogy szinte
eltűnt. Végül a diopter mellett döntöttem és
ekkor éreztem rá igazán, mit tud a fegyver.
Korábban már 80 körnek is örültem kovás
puskával, de a Mortimerrel még nem
lőttem 90 kör alatt, sőt, stabilan megy vele
a 93. Vannak persze olyan lövésztárásak,
akik 95-96, sőt 98 kört – igen, ennyivel lett
világbajnok Massing is! – lőnek vele.

Tapasztalataim szerint két dologra kell
figyelni lövészetkor.
A tusatalp viszonylag egyenes és elég szé-
les is. Ezáltal a vállba/felkarba támasztás

kevésbé stabil, mint a nagy, félhold alakú
kivágású tusáknál, így rossz esetben kicsit
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elfordulhat a fegyver, másrészt pedig eltérő
magasságokban foghatjuk be, ami
függőlegesen elviheti a találatokat.

A sütés ugyan mindenféle gyorsító nélkül
is kellemes, de gyárilag elég kemény ah-
hoz, hogy az elsütőbillentyű elhúzásával
elcsavarjuk a puskát, amit az előbbiekben
leírt tusakialakítás lehetővé tesz. Nekem az
a megoldás jött be, hogy a célzás során
kicsit eleve megfeszítem az
elsütőbillentyűt, – ettől még nem sül el a
puska – és lövéskor szinte a teljes alkarral
húzom hátra.

Mindent egybevéve
A kovás Mortimer egy kiváló, elegáns,
precíz, igénytelen, megbízható lyukasztó-
gép. A világbajnok Mortimerrel nyert, az
országos csúcsot ugyanazzal az eredmény-
nyel Mortimerrel állították be és az utóbbi
időben a hazai versenyek dobogós helyezé-
sein kizárólag Mortimeres lövészek állnak.
Én meg csak egyszerűen imádom!

Mészáros Gyula
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A kovás lövészet művészetének legfonto-
sabb kérdése a biztos, forró szikra. Min-
dannyian voltunk már olyan helyzetben,
amikor a versenyen a lakat még véletlenül
sem akart megfelelő szikrát adni, ilyenkor
lehetőségek tárházához nyúlhatunk segít-
ségért, de tudnunk kell, hogy valójában mi
is történik lakatunkkal. Először is vizsgál-
juk meg, hogy milyen gondokkal találkoz-
hatunk, melyek a szikra mennyiségét be-
folyásolják, és azokat hogyan tudjuk a
legegyszerűbben javítani. A szikra meny-
nyisége függ a lakat geometriájától, a kova
állapotától, az acél felületétől, és a felüle-
tek tisztaságától, úgyhogy a probléma
rendkívül összetett lehet. Nézzük, mi is
történhet, milyen gondokkal találkozhat a
lövész a mágikus 30 perc lőidő alatt, mely
sokszor bizonyul igen kevésnek egy nem
megfelelően működő lakat esetében.

Nincs szikra, mert koszos a
serpenyőfedél
Talán ez a leggyakoribb hibaforrás, ami
annak köszönhető, hogy a felporzó töltet
égéséből származó égéstermék felrakódik
az acélra, és ott csúszós bevonatot képez.
A fehér színű anyag kellemetlen hatását
nedves időben fokozottan érezteti, ezért
minden lövés után érdemes megtisztítani
az acélt. A tisztítás végezhető nedves
ronggyal, vagy alkoholos ronggyal, de fi-
gyeljünk arra, hogy a lakat ne tocsogjon a
lében, hanem a következő lövés előtt már
száraz legyen.

Nincs szikra tisztítás után sem
Ha az acél zsírtalanítása után sem ad szik-
rát a lakat, akkor először is vizsgáljuk meg,
hogy a kovakő szorosan van-e a pofákba
fogatva. Nézzük meg, hogy esetleg nem

Tippek, trükkök

A kovakő karbantartása és a kovás
lakat beállítása
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lötyög-e a bőrágyban. Ha igen, húzzuk
meg a rögzítő csavart.

Nincs szikra a tisztítás és a
rögzítés ellenőrzése után sem
Ha fegyverünk mindezek után sem ad szik-
rát, akkor már olyan beavatkozást kell
véghezvinnünk, amihez el kell távolítani a
teljes felporzó töltetet a serpenyőből. A
hiba oka nagy valószínűséggel az, hogy a
kova kicsorbult. Egy-egy kovakő kb. 50-
100 lövést bír csak ki, ha megfelelően kar-
ban tartjuk az élét. Ehhez szükségünk van
egy megfelelő célszerszámra: a bronz vagy
réz kovapattintóra. Ez az egyszerű segéd-
eszköz egy kb. 4 mm átmérőjű 10-12 cm-
es kerek rúd, melynek egyik vége lépcsősre
van esztergálva. Figyeljük meg a kova élét.
Amennyiben kagylós lepattanások látható-
ak az élen, úgy a kova ki van csorbulva.
Illesszük a pattintó szerszám végét a kiálló
részekre, és kis kalapáccsal másik végét
megütve, pattintsuk le a felesleget, hogy az
él ismét egyenes legyen. Csak akkor lesz
elég szikránk, ha a kova a lehető legna-
gyobb szélességben érintkezik az acéllal,
és a lehető legnagyobb utat teszi meg az
acélon. Nagyon fontos, hogy kakas bizton-
sági félállásban legyen a művelet során, az
acél lehetőleg fedve legyen egy bőrdarab-
bal, a serpenyőben ne legyenek még kósza
lőporszemcsék sem, és a pattintó szerszám
olyan anyagból készüljön, mely nem szik-
rázik.

A lakat ergonómiájából adódó
hibalehetőségek
Nem csak a kovás lövészet művészet, ha-
nem a jó kovás lakat megtervezése is. A
főrugó és a serpenyőfedél rugójának ösz-
szehangolása nagymértékben hozzájárul a
gyors gyújtáshoz, és a kovakő és az acél
élettartamához. Ha az acélon bevágódást
látunk ott, ahol a kova először találkozik a
fémmel, akkor biztosak lehetünk benne,
hogy valami nem tökéletes. Ez a tünet je-
lentheti azt, hogy túl erős a serpenyőfedél
rugója, de azt is, hogy túl tompaszögben
éri el a felületet a kova. Bika erős
serpenyőrugóra nincs szükségünk, a jó

lakat akár a rugó nélkül is működik töké-
letesen. Ha a rugók és a lakat geometriája
nincs összehangolva, úgy megtörténhet,
hogy a serpenyő nem nyílik fel elég gyor-
san ahhoz, hogy a szikrák a lőporra hull-
hassanak. A fedél felnyílása, felpattanása
azonban még egy tényezőtől függ erősen,
és ez nem más, mint a serpenyőrugóval
érintkező felülete. A két felületnek a lehető
leggördülékenyebben kell egymáson elmo-
zognia, minden akadály nélkül. Nem vé-
letlen, hogy a legexkluzívabb replika la-
katok (Mortimer, Le Page, Jager) rugója
egy kis görgővel rendelkezik, mely mini-
málisra csökkenti a felületek közti súrló-
dást. Akkor működik jól a lakatunk, ha a
fedél a kova első ütésére felpattan a telje-
sen nyitott állásba.

Néhány szó az acél felületéről
Több lövésznél is láttám már, hogy hori-
zontálisan barázdákat karcoltak az acél
felületébe. Én ennek semmi hasznát nem
láttam még, mindössze annyit, hogy a kova
sokkal gyorsabban tönkremegy, könnyeb-
ben törik. A megfelelő, magas
hőmérsékletű szikra sokkal inkább akkor
alakul ki, ha az acél teljesen sima, és
megfelelően edzett. Természetesen a felü-
let kopni fog, hisz a kő apró fémforgácso-
kat tép le a szikraképzés során, de ezen ne
bánkódjunk, így természetes. A kikopott
acél felülete még jó párszor rendbe hoz-
ható lesz: köszörűvel, csiszolóvászonnal
simítsuk el, és fegyvermester segítségével
eddzük meg a felületét.

Mi számít gyors lakatnak?
A kovás lakatnak nem kell feltétlenül las-
sabbnak lennie csappantyús társainál, sőt.
Egy jól összehangolt kovás lakat működése
közben nem szabad, hogy különbséget
érezzünk a csappantyús lakathoz képest.

Németh Balázs
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Lassan komoly hagyománya kezd lenni
hazánkban is elöltöltő-fegyveres körökben
a cégek által támogatott versenyeknek. Ez
nagyon jó trend, hiszen a sport és a
kereskedők érdeke egy: minél több
érdeklődő számára lehetővé tenni, hogy
részt vegyen a történelmi lövészéletben.

Cégünk, a Kapszli Pont immáron harma-
dik éve támogatója és szervezője is egyben
az évente megrendezett Pedersoli Kupá-
nak, a Davide Pedersoli céggel és a Colt
PLE-vel karöltve. Szép feladat, mely telje-
sen passzol cégünk hitvallásához:
minőséget nyújtani a lövészeknek a lehető
legkedvezőbb áron, a legtöbb szolgáltatás-
sal.

November 10-én a hűvös, szeles idő elle-
nére is nagy számban jelent meg a hazai
történelmi élet színe java. Majd’ 100-szor
álltak lőállásba hazánk fiai összesen 10
versenyszámban. Külön érdekességként
rajthoz álltak 25 m-es lőtávon a modell-
ágyús lövészek is.

A verseny részletes eredményei megtalál-
hatóak az Interneten:
http://www.kapszli.hu/doc/pedersoli_kupa_eredmenylista_2007.xls

Gratulálunk minden résztvevőnek, és kö-
szönjük, hogy jelenlétével megtisztelte a
versenyt. A Pedersoli cég és a Kapszli által
felajánlott Brutus Modern Line elöltöltő
puskát Sonkoly István barátunk nyerte.

A verseny egyben lehetőséget adott arra is,
hogy Tar Mihály és Almay Gábor
versenyzőtársaink számára átadjuk a
Pedersoli cég által felajánlott személyre
szóló díjakat, melyeket a „5@200” októ-
beri verseny elöltöltő-fegyveres és szerelt
lőszeres győzteseiként érdemeltek ki.

FM

Pedersoli Kupa 2007
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A fekete lőpor elnevezés viszonylag új,
mivel azután alakult ki, hogy a korai rob-
banóanyagokat csoportosítani kezdték.
Fekete azért lett, mert széntartalmánál fog-
va nagyon sötét színű. Azelőtt szerpentin
volt a neve és fegyverek hajtóanyagaként
nem használták egészen 1300 körülig,
amikor megjelentek az első mai értelemben
vett lőfegyverek. Puskapornak is azóta
nevezik.
A fekete lőpor évszázadokig az egyetlen
puskaporféleség volt. Hosszú pályafutása
alatt folyamatosan alakították, finomították
az összetételét. Viszonylag egyszerű
keverékről van szó, mindegyik alkotóele-
me szilárd és a természetben is fellelhető.
Valószínűleg ennek is köszönhető a korai
eredete. Salétrom – KNO3 (vagy chilei
salétrom – NaNO3), kén és faszén
keverékéről van szó. Az előbbi két kompo-
nens általában elég nagy tisztaságú formá-
ban található meg, a faszenet pedig lehe-
tetlen úgy előállítani, hogy elemi szén al-
kossa. A faszén bonyolult összetételű ke-
verék, ebből adódik az, hogy csak a faszén
variálásával számtalan, különböző tulaj-
donságú – pl. gyorsaságú – puskaporféle-
ség állítható elő. Az idők folyamán kis-
mértékben a komponensek aránya is válto-
zott, egyik nemzetnek ez, másiknak az vált
be. A fekete lőport ma már nem használják
por formában, mert úgy kiszámíthatatlan
az égési sebessége. 1429-ben bevezettek
egy olyan eljárást, amivel a puskaport
különböző méretű granulumokká lehet
formálni. Azóta több módszer kialakult
erre a célra. Így terjedt el a jól ismert „F”-
betűs rendszer a puskapor finomságának
leírására.

A keverési aránytól függetlenül rengeteg
hátránya van a fekete lőpornak. Az égés-
termékeinek egy elég jelentős része szilárd

halmazállapotú, részben ez alkotja név-
adóját, a jól ismert és sokak által kedvelt
füstöt is. A füst azonban gátat vetett a
hosszú tűzharcoknak, mert a csatatér per-
ceken belül fátyolba borult tőle.
Egy másik legalább ennyire fontos prob-
léma az égés során keletkező kálium-
szulfid – K2S – (ami egyébként részben a
füstöt is alkotja) lerakódása a fegyverben.
Ettől a lerakódástól egyre nehézkesebb,
végül lehetetlen lett a lövés. A fegyver
emiatt gyakori tisztítást igényelt, amihez
nélkülözhetetlen volt a lehetőleg tiszta víz.
A puskapor fegyverben maradt égéstermé-
kei a levegő nedvességének hatására kor-
rodálhatták a fegyver darabjait, ezért a
tisztítás nedves időben még sürgős is volt.
Efféle problémák vezettek a különböző
fekete lőport helyettesítő keverékek kifej-
lesztéséhez. Persze a fekete lőport azóta
sem lehetett leszorítani a pástról, hála a
hagyományőrzőknek és izgató illatának,
amit a kéntartalmának köszönhetünk.

Az alternatív lőporok a kálium és a kén
nélkülözésén alapulnak. A
legkézenfekvőbb megoldás az volt, amikor
a kén kimaradt a receptből, csak salétromot
és faszenet kevertek össze. Az ilyen pus-
kapor viszont elég nehezen – magas
hőmérsékleten – gyullad, és lassan terjed
benne az égés. Ebből a kén szerepét máris
kitalálhattuk. Hibája a kénmentes lőpornak
az is, hogy égésekor kálium-karbonát is
keletkezik és emiatt kevesebb széndioxid,
végső soron kevesebb gáz fejlődik. Léte-
zett olyan lőpor, amelyik salétrom helyett
ammónium-nitrátot (NH4NO3 = pétisó)
tartalmazott és kén sem volt benne. Ez a
lőpor nem hagyott hátra szilárd égéstermé-
ket. Ha ideális körülmények közt égett el,
csak széndioxid vagy szénmonoxid, víz és
nitrogén keletkezett. Hogy mégsem terjedt

Szakíts, ha bírsz…

A puskaporokról röviden
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el, valószínűleg annak köszönhető, hogy az
ammónium-nitrát legendásan higroszkópos
anyag, a levegő páratartalmát olyan mér-
tékben köti meg, hogy a belőle készített
lőpor szakszerűtlen tárolás közben egy
begyújthatatlan ragaccsá változott.

1840 körül megjelentek a nem faszén ége-
tésén alapuló lőporok. Első közülük a
nitrocellulóz volt, lőgyapot formájában.
Ezt 1845-ben Svájcban találta fel Christian
Schönbein.

1884-ben Paul Vieille a nitrocellulózt éter-
alkohol elegyben gélesítette és abból ké-
szített lemezkékből álló
puskaport a Lebel puskák
számára.
1887-ben Alfred Nobel a
nitrocellulózt glicerin-
trinitráttal elegyítette és
hogy a salétromsav
maradékait megkösse és
stabilizálja a keveréket,
difenil-amin-t kevert
hozzá. Az így kapott
hajtóanyag neve Ballistite.

1889-ben két angol úr
nitroguanidin,
nitrocellulóz és glicerin-
trinitrát keverésével
létrehozta a Cordite N
hajtóanyagot.
Az imént említett
nitrocellulóz alapú lőporok
nem használhatók
feketelőporos
fegyverekben, tehát csak
elméletileg helyettesítik
azt és a teljesség kedvéért
kerültek említésre.
Ráadásul amikor beve-
zették ezeket a
hajtóanyagokat az első vi-
lágháború előtt, még
nagyon drágák és ritkák
voltak a feketelőporhoz
viszonyítva, el is buktak
sorban.

A fekete lőpor kiváltására irányuló fej-
lesztések mind a mai napig tartanak, de
ezeket az újításokat sokkal inkább az ipari
alkalmazások és a szórakoztató pirotechni-
ka, nem pedig a hagyományőrző lövészet
sürgeti.

1970 körül aztán újabb találmányok lepték
el a piacot. Ezek is mind a feketelőpor
korrozív voltát akarták kiküszöbölni. Az
egyik ilyen helyettesítő a Pyrodex, ami
valójában ugyanolyan kéntartalmú
feketelőpor, ugyanannyira korrozív, de az
adalékainak köszönhetően sokkal kevesebb
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hamu és füst fejlődik belőle. A feketelőpor
szokásos alapanyagain kívül grafitot és
kálium-perklorátot is tartalmaz, plusz egy
cseppnyi titkot. A sűrűsége valamivel ki-
sebb, és azonos térfogattal számolva na-
gyobb teljesítményt nyújt a feketelőpornál.
Magasabb hőmérsékleten gyullad, ütésre
kevésbé érzékeny és ezért biztonságosabb
a tárolása.

A Pyrodex testvére, a Triple Seven hajtó-
anyag ugyanannak a cégnek a terméke.
Abban különbözik az előbbitől, hogy
üzemanyaga
szénhidrát és a kén
kimaradt belőle, ezért
kevésbé korrozív. A
sűrűsége 20%-kal
kisebb a
feketelőporénál, de va-
lamivel nagyobb mint
a Pyrodex-é. Nagyobb
kezdősebességet
produkál mint azonos
térfogatú Pyrodex
vagy bármelyik is-
mertebb hagyományos
feketelőpor márka (pl.
GOEX, Swiss). Ezek
az előnyei. Az ára
miatt viszont komoly
hátrányba került,
mindennapi
használatra sokkal
keresettebb a Pyrodex
és a hagyományos
feketelőporok.

A feketelőpor
üzemanyaga a faszén.
Ennek helyettesítésére
is több módszer
született. Sok lőporban
komplex cukrokat
vagy kevéssé
hidrolizált
cukorpolimereket
alkalmaztak (GOEX
ClearShot). Ezek a
hajtóanyagok a

hagyományos feketelőporral nagyjából
azonos teljesítményt nyújtanak, de csúcs-
nyomásuk alacsonyabb és a nyomásgör-
béjük laposabb és szélesebb. Emiatt a
fegyvercsőben kisebb de egyenletesebb
nyomás gyorsítja a lövedéket. Végsősoron
ugyanolyan kezdősebességeket lehet elérni
velük, mint feketelőporral. Kevésbé kor-
moznak és füstölnek, és a csőben maradt
nyomaik kevésbé korrozívak, viszont na-
gyon higroszkóposak, ezért a tisztítás itt is
viszonylag sürgős teendő.
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Szintén a 70-es években jelent meg a
Golden Powder, aminek azóta sok tovább-
fejlesztett verziója napvilágot látott. Közös
bennük az, hogy mindegyikben aszkorbin-
sav, azaz C-vitamin az üzemanyag. Rend-
kívül higroszkóposak lövés előtt is, a ter-
mékeik pedig lövés után. A cső emiatt
gyorsabban szennyeződött és képtelenség
volt velük pontosan, vagyis egyformákat
lőni. A korai Golden Powder eredeti for-
májában zsákutca volt. Hasonló anyagot
manapság elégő hüvelyek gyártására hasz-
nálnak, pl. Sharps puskákhoz. Létezett még
két aszkorbinsav alapú lőpor. Az egyik a
Black Canyon, másik pedig a CleanShot.
Az utóbbi neve nagyon hasonlít a fentebbi
fruktóz alapú GOEX termék nevéhez,
valószínűleg valamilyen üzleti elv követ-
kezményeként.

A Black Canyon nagyon nagy szemcséjű
anyag volt, ezért elég kevés fegyverben
lehetett használni. Betöltés után nehéz volt
tömöríteni, ezért a töltővesszővel végzett
hosszas ütlegelés előzte meg a golyó be-
töltését. Hamar megunták a használatát,
néhány év alatt el is tűnt a piacról, annak
ellenére, hogy alig füstölt és könnyen tisz-
títható, nem korrozív égéstermékei voltak.
A CleanShot ma is kapható. Ránézésre
olyan, mint egy barna színű feketelőpor.
Gyulladási hőmérséklete valahol a
feketelőpor és a Pyrodex gyulladási
hőmérséklete között van. A Golden
Powder-hez képest nagyon kevés hamut
hagy a csőben, a feketelőporhoz képest
pedig alig füstöl. A hamu vízmegkötése
miatt ez is sűrű tisztogatást követel. Több
szemcseméretben és formában kapható,
felhasználása emiatt rugalmas. Azonos
térfogatú feketelőporhoz képest kisebb
kezdősebességet produkál, viszont sokkal
drágább annál, ezért ez sem hódította meg
a világot.

A harmadik jelentős C-vitamin alapú lőpor
a ARCO Black Mag’3 volt. Kinézetre sár-
ga homokhoz hasonlított. 3F-es szemcse-
méretben gyártották, ezért könnyen lehetett
adagolni. Gyulladási hőmérséklete a

feketelőporéval közel azonos volt, alig
füstölt és nagyon kevés hamut hagyott a
csőben. Habár klorátokat tartalmazott oxi-
dálószerként, kevésbé volt korrozív a
feketelőpornál. Az a maroknyi ember aki-
nek alkalma volt tesztelni, sajnálattal vette
tudomásul, hogy amint piacra dobták, be is
szüntették a gyártását.

E rövid összeállításnak nem célja, hogy
igazságot tegyen és arra sem nyújt teret,
hogy reakcióegyenleteket soroljon vagy
minden létező termékre kitérjen. Mégis, ha
a fizikai mérések és az égéstermékek ana-
lízisének eredményeit összegezzük, észre
kell vennünk, hogy a modern hajtóanyagok
sokmindenben felülmúlják a jó öreg
feketelőport. Mi lehet az oka annak, hogy a
legtöbben mégis a hagyományos puskaport
használják? Összefoglalva azt lehet mon-
dani, hogy ha egy lőpor biztonságosabb,
akkor nehezebben is gyullad meg. Ez bizo-
nyos fegyverek, elsősorban a kovás fegy-
verek esetében nem teszi lehetővé az újítá-
sok alkalmazását, hiszen náluk pont a
gyúlékonyság a legfontosabb paraméter.
Az okok közt ott lehet a hagyománytiszte-
let is. Valószínű, hogy aki efféle lövészet-
tel foglalkozik, az nem csupán a találatok
pontosságával foglalkozik. Látni akarja a
füstöt és érezni akarja a kénes szagot, ami
nélkül nem olyan izgalmas a lövészet. És
végül pucolgatni akarja a fegyverét egy-
egy lövészet után, mert az is jólesik neki.
Nyilvánvaló, hogy egy olyan találmány,
ami pont ezeket a dolgokat veszi el a
lövésztől, nem fog befutni soha. A klasszi-
kus feketelőpor ugyanolyan fontos része a
régimódi lövészetnek, mint maga a fegy-
ver. Az persze biztos, hogy amíg
kísérletező kedvű, ráérő lövészek lesznek,
addig újabb találmányok is lesznek, és az
efféle találmányok színesíthetik a lövésze-
tet.

Vági Pál
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A cikksorozat megírása közben mindig az
a cél lebegett szemem előtt, hogy minda-
zok, akik velem együtt a Western olyan
kalandos és fantasztikus mítoszok által
övezett fegyvereit szeretik, tudják, hogy
ezek a fegyverek történelmet írtak. Talán a
világtörténelemben először egy
demokorácia mutatott példát arról, hogy a
törvény és jog útvesztőiben és a technikai
haladást kihasználva, remek fegyverekkel
irtsa ki saját kontinense őslakosságát. Fo-
galmazhatok úgy is, hogy a vérszomjas
vademberek nem voltak mások csak hazá-
jukat, földjüket és családjukat védő harco-
sok. A betolakodók pedig földbirtoklási
kényszerben élő, sok esetben Európából
bevándorló, nincstelen tömegek. Ezek az
emberek építik a nagy vasutakat és a kato-
nai erődöket, postaállomásokat, kereske-
delmi központokat, amelyek aztán végképp
elűzik az őslakosságot. Itt sikerült elérni az
első szégyenletes faji megkülönböztetést, a
rezervátumok megalakítását. Mondjuk ki
őszintén, hogy ahol fegyveres őrség, vi-
gyáz arra, hogy a terület lakói ne járhassa-
nak szabadon, az a mai viszonyok között a
munkatábor vagy koncentrációs tábor fo-
galmakkal egyeztethető össze. Az összeha-
sonlításban az ellátás és a járadék fizetése
is az első igazi csoportosan elkövetett kor-
rupciós vagy maffia bűncselekménynek
értelmezhető. Amikor a fegyvert kezembe
veszem mindig eszembe jutnak a
nagyszerű feltaláló emberek, de mindig
velem van a nyomasztó tudat is, hogy ezek
kellettek egy ország erőszakos megalkotá-
sához, amely közben minden bűnt elkö-
vettek. Fegyverek típusa, szerkezete, és
műszaki adatai szerintem minden
érdeklődőnek csak ismétlésnek tűnnének.
Talán azonban nem lesz ismétlés, ha el-
mondjuk, hogy abban az időben, amikor a
magyarországi szabadság vágy (1848-
1849) lángolt, akkor Amerikában az élet

megtartásához szükséges területért harcol-
tak emberek. Szeretném, ha ehhez a
nagyszerű kezdeményezés a Füstölgő című
újságunk nem csak a fegyverekről, hanem
az adott korszakról, politikáról, gazdaság-
ról, nyújtana információkat. Kívánom,
hogy mindenki, aki Winchester, Henry,
vagy Sharps fegyvert használ, tudná annak
a korszaknak a legjellemzőbb eseményeit.
A letűnt idők korainak szabadság szeretete
és hagyományaik őrzése, megbecsülése az,
amivel ebben a korban legyőzöttekre em-
lékezhetünk. Az alapművet az Internetet
találtam, sajnos a szerzőt nem nevezték
meg, így vele nem tudtam kapcsolatba lép-
ni az engedélyezés ügyében. Az eredeti
alkotást átszerkesztettem és kibővítettem,
de ha valaki felismeri saját gondolatait,
kérem, jelentkezzen nálam, hiszen nagyon
sok kérdésben megegyezik a gondolkodá-
sunk. Egyéb esetekben pedig jeleztem az
eredeti forrást, amelyet azért teszek, mert
remélem, hogy néhányan belevetik magu-
kat a témába és még a jelenlegi adatoknál
is, többet megtudunk!

’’Az észak-amerikai földrész XVI. század
eleji gyarmatosítása elsősorban az európai
hatalmak egymás elleni küzdelme volt az
új földterületekért és lehetséges piacokért,
s ezekben a birtokszerzési összecsapások-
ban az indiánok még sokkal inkább szá-
mítottak eszköznek, „szövetségesnek”,
mint a gyarmatosítást akadályozó
tényezőnek, tehát „ellenfélnek”. Azonban a
szemben álló felek erőviszonyait tükröző,
illetve „dokumentáló” tizenhárom angol
gyarmatállam létrejötte, majd függetlene-
désük az anyaországtól és érdekszövetség-
ük lényegesen megváltoztatta a bevándor-
lók és az őslakosság közti viszonyt. Az új,
önálló államgépezet, az Amerikai Egyesült
Államok hatalma megszilárdulásának
legfőbb akadályát a földjükhöz és szoká-

Egy eltűnt, szabad nép nyomában…

A rézbőrű Amerika – I. rész
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saikhoz ragaszkodó indiánokban látta. Az
őslakosságot már nem ellenfélnek, hanem
ellenségnek tartotta, méghozzá olyan ellen-
ségnek, amelyet éppen saját „fejlődő korá-
val” járó gyengeségnek, ellentmondásos-
ságok, és bizonytalanságok miatt-
mindenekelőtt diplomáciai manőverekkel
próbált legyűrni, s - a maga érdekeit szem
előtt tartva – belső gyarmati sorba taszíta-
ni.

A Kontinentális Kongresszus első, a
delaverekkel 1778-ban kötött szerződésétől
– mely az indián földek átadását rögzíti –
1871-ig, a törzsekkel fenntartott diplomá-
ciai kapcsolatokat felszámoló törvény
megjelentetéséig eltelt majd száz év alatt
az amerikaiak olyan megállapodásokat és
szerződéseket kötöttek az indiánokkal,
amelyekkel jogilag szentesítve több mint
egymilliárd acre-nyi területet vettek el
tőlük. A diplomácia és jogi manipulációk
mellett a katonai erőszaktól sem riadtak
vissza: több mint kétszáz nyílt fegyveres
támadást, illetve büntető hadjáratot indí-
tottak az őslakók ellen az úgynevezett in-

diánkérdés vagy – ahogy időnként szintén
emlegetik – az indiánprobléma megoldásán
fáradozva.
De hát mi is az az indiánkérdés?
Az indiánok hagyományos, rokonsági kap-
csolatokra és nemek közti munkamegosz-
tásra épülő gazdálkodási rendjétől merőben
eltért a hódító jövevények erőszakos föld-
szerzésen és kizsákmányoláson nyugvó
gazdasági és társadalmi rendje. A két eltérő
gyakorlat antagonizmusa az első találko-
zástól rányomta bélyegét a fehérek és az
indiánok közötti viszonyra. Az indiánok
elleni háborúk története jól érzékelteti,
hogy milyen feloldhatatlan volt ez az el-
lentét. Az első amerikai társadalmi forra-
dalomnak azt a gyökeres társadalmi átala-
kulást tekinthetjük, amely az indián törzsi
társadalmakat legyőzve az új tulajdonfor-
mát, a magántulajdont és annak intézmé-
nyeit vezette be az Újvilágban, párhuza-
mosan a gyarmatok kialakulásával, terjesz-
kedésével és függetlenségi harcával.
A magántulajdon fogalma idegen és érthe-
tetlen volt a földközösségekben élő indiá-
nok számára. Hogy egy néptől az életet

Egy változatos kultúra arcai. Balra: fehérhegyi-apacsok, jobbra: hikariják.
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adó földet el lehet venni és adásvétel tár-
gyává lehet tenni, azt az indiánok elkép-
zelhetetlennek, sőt gyűlöletesnek találták.

Az őslakók élete elválaszthatatlanul össze-
forrt a szülőföldjükkel. Az élelmet, ruhá-
zatot és menedéket adó területek tevékeny-
ségeik, érzelmeik és gondolataik közép-
pontjában álltak, ezért vallási eszméik és
szertartásaik is szorosan kötődtek az ősi
földhöz. Megfosztani az indiánokat ettől a
földtől annyit jelentett, mint tönkretenni
őket, tönkretenni az életüket.1

Az angol hódítók, elődeikkel a spanyolok-
kal ellentétben nem érezték szükségét,
hogy a pápa tekintélyére hivatkozzanak: a
szabadkereskedelem  „természetes jogát”
elegendőnek tartották az újvilági gyarma-
tok létesítéséhez. Északon az Angliából
menekülni kényszerülő puritánok kötöttek
ugyan néhány látszatszerződést az indiá-
nokkal, de a déli területekre vándorló angol
gyarmatosok minden ceremónia nélkül

                                                
1 Borsányi László: Hontalanok a hazájukban. Heli-

kon 2001. 141-143. Old.

tették rá kezüket az indián földekre. Ül-
dözni és irtani pedig északon is, délen is
akkor kezdték igazán az őslakosokat, ami-
kor vonakodtak elhagyni ősi területeiket. A
függetlenségi háború idejére Új-Anglia és
Virginia partvidékét alaposan meg is tisz-
tították eredeti népességétől.

A föld használatának, felosztásának és
birtoklásának kérdése a kezdetektől meg-
határozó volt az amerikai történelemben. A
brit fennhatóság elleni küzdelemben (ami a
koronabirtok és a hitbizomány megszün-
tetéséhez, az elsőszülötti jog megvonásá-
hoz valamint a királypártiak birtokainak az
elkobzásához vezetett), az indiánok elleni
háborúkban vagy az amerikai polgárhábo-
rús „toborzásban” (Telepítési törvény)
egyaránt politikai jelentősége volt a föld-
nek mint magántulajdonnak. Így a gyar-
matosítást szinte mindenütt az őslakosság
elleni kegyetlen, véres erőszak kísérte. Az
indiánok lélekszáma Amerika-szerte roha-
mosan csökkent, kivéve azokat az észak-
kanadai és alaszkai vidékeket, ahol az ég-

hajlati viszonyok nem kedveztek az euró-
paiak letelepedéséhez. Ott a földet meg-
hagyták az őslakók birtokában, viszont a
prémkereskedő társaságok rablógazdálko-
dása csaknem olyan végzetes volt a hely-
beli törzsek számára, mint máshol a földek
elbirtoklása: tönkretette hagyományos tár-

Pónigyöngyös hikarija férfi ing

Meszkalero dohányzacskó
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sadalmi és gazdasági szervezetüket, ami-
hez hozzájárult a prémes állatok megfo-
gyatkozása, helyenkénti kipusztulása.2

Az amerikaiak az Egyesült Államok meg-
alakulása után – a klasszikus angol gyar-
mati hagyományok szellemében - az indiá-
nokkal kötött szerződésekkel ragadták ma-
gukhoz újabb és újabb földterületeket, fo-
lyamatosan csökkentvén az őslakosság lét-
és életfeltételeit. Mindezt már a „felvilágo-
sultság” szellemében született ideológiával
támasztották alá, minek kiindulópontja
Emerich von Vattel 1758-ban megjelent
Droit de gens című írása volt. Vattel sze-
rint az egész föld a rajta élő népek eltartá-
sára szolgál, s mivel ezt a föld
megművelése nélkül nem lehet elérni,
egyetlen nép sem tarthat igényt több földre
annál, mint amennyit ténylegesen lakik és
hasznosít. A „kóborló vadásznépek tékozló
földhasználata” tehát nem tekinthető valódi
benépesítésnek, s a túlnépesedett Európa
lakóinak joguk van minden parlagon ha-
gyott területet birtokba venni és
megművelni.3

Jefferson (1801-1809) – ahogy azt az
1803-ban a Szenátushoz és a
Képviselőházhoz intézett üzenete mutatja –
még igen humánusan igyekezett értelmezni
ezeket az elveket. Az volt a véleménye,
hogy ha segítenek az indiánoknak átállni a
földművelésre, állattenyésztésre és házi-
iparra, akkor kisebb földön, kevesebb
munkával, jobban fognak élni; s mivel nem
lesz többé szükségük vadászterületekre,
belátják, hogy a leghelyesebb eladni feles-
leges földjeiket az amerikaiaknak.
Jefferson fontosnak tartotta
kereskedőállomások felállítását az indiá-
nok területein, hogy a civilizáció javaihoz
minél könnyebben hozzájuthassanak és
hozzászokhassanak. Az indiánok „civili-
zálásával” – azaz szabad farmerré változ-

                                                
2 Borsányi László: Hontalanok a hazájukban. Heli-

kon 2001. 145-146.old.

3 Lásd: Sellers-May-Mcmillien:Az Egyesült Álla-

mok története. Macenas 1996.

tatásával – valójában a független törzsi

közösségek szétbomlasztását és földhöz
való jogának megszüntetését akarta elérni.
A kereskedőállomások létesítésének szor-
galmazása mögött pedig az a reális feltevés
is meghúzódott, hogy a hitelre vásárló in-
diánok úgy eladósodnak majd, hogy
számlájukat kénytelenek lesznek a föld-
jükkel kiegyenlíteni, s így a szövetségi
kormány szabad földterületekhez juthat. A
jeffersoni program jól tükrözi azt a tényt,
hogy az államhatalom ugyan még gyenge
és felkészületlen volt minden indián „nem-
zet” katonai leigázásához, a „földjeik fe-
letti korlátlan uralmat” azonban igyekezett
fenntartani magának. Az állami indiánpo-
litika alapelveit lefektető 1783-as kong-
resszusi felhívás – amit az 1787-es, 1789-
es, 1790-es és 1817-es törvények4 is
megerősítettek – egyértelműen ezt bizo-
nyítja: a szövetségi kormány az indián tör-
zseket teljes jogú, az Egyesült Államokkal
szerződésképes „nemzetekké” nyilvánítja,
és kiköti, hogy magánember nem vásárol-
hat földet az őslakóktól, így a földek átadá-
sára csak a szóban forgó területek pontos
meghatározása mellett, a Kongresszus és

                                                
4 Lásd: Sellers-May-Mcmillien:Az Egyesült álla-

mok története. Macenas 1996.
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az elnök jóváhagyásával kerülhet sor. A
kormány persze azokkal az indián csopor-
tokkal törekedett szerződést kötni, amelyek
katonailag elég erősek voltak ahhoz, hogy
visszaszorítsák területeikről az amerikai
telepeseket. Az „indián földek feletti kor-
látlan uralom” megszerzése nem ment tel-
jesen zavartalanul; jól tükrözi ezt az „indi-
ánkérdés” alakulása. Jefferson még elfo-
gadhatónak találta a probléma megoldására
azt az alternatívát, hogy az indiánok vagy
áttérnek a földművelésre, vagy elvándorol-
nak nyugatra. A déli rabszolgatartó ültet-
vényesek érdekeit képviselő, expanzív po-
litikát folytató Andrew Jackson (1829-
1837) azonban már kizárólag az indiánok
áttelepítésében látta az őslakóktól való
„megszabadulás” kulcsát, s egyben a nem-
zeti állam megteremtésének a lehetőségét.
Jackson támadást intézett az őslakosok
„primitív társadalmi szervezetei” ellen, az
indián földeket pedig – felszabadítva a
közösségi használat alól – áruba bocsátot-
ta. Így kívánta elhárítani a szabad piac
fejlődését gátló akadályokat, még mielőtt a
piac egyáltalán megkezdhette volna önálló,
saját törvényei szerinti működését. Az
amerikai kontinensen különösen
kedvezőek voltak a feltételek a korai kapi-
talizmustól elválaszthatatlan extenzív ter-
jeszkedéshez. A 19. század első felében ez
határozta meg az Egyesült Államok
fejlődését. A növekvő földigények a dél-
keleti vidékekre irányították a szövetségi
kormány figyelmét, hiszen azok a területek
még „szabadok” voltak, mivel „csak” indi-
án törzsek éltek rajtuk. Jackson elnöknek a
Kongresszushoz intézett éves üzenetei
(1829–1837)5 híven tükrözik azt a törek-
vést, hogy az állam az agrárkérdést teljes
egészében az őslakosság számlájára akarta
megoldani.

Az indiánpolitika végrehajtó szerveinek
központosítására az 1830-as években ke-

                                                
5 Lásd: William MacDonald:The American Nation:

A History of Jaksonian Democracy. New York

Harper and Brothers Publishers

rült sor. Az 1834-ben létrehozott „indián
ügyek osztálya” a törzsek területén
működő állandó ügynökségeket fogta ösz-
sze, s az "indiánokkal való kereskedelem
és kapcsolatok szabályozása” mellett a
szerződések megkötése és teljesítésük
ellenőrzése volt a legfontosabb feladata.
Az indiánokkal való kapcsolatok állami
szintre emelésével a szövetségi kormány
mind sokrétűbben terjesztette ki az indián
törzsek fölötti ellenőrzését. ’’

Tánczos Tamás
Fal Kft. Lövészklub, Csepreg

Concordia Kupa 2008

Idei évzáró versenyünket December 8-án
a Komáromi VSE lőterén tartjuk 8:30-as
kezdettel. A történelmi pontlövész verse-
nyen lehetőség lesz a feketelőporos szö-
vetségi vizsga letételére, valamint termé-
szetesen versenyzésre a következő szá-
mokban:

-Vetterli (csappantyús puska)
-Trapper (csappantyús puska)
-Bem (Csappantyús hadipuska)
-Pennsylvania (kovás puska)
-Kuchenreuter (csappantyús pisztoly)
-Mariette (csappantyús revolver)
-Cominazzo (kovás pisztoly)
-Modellágyú
-Berdan (csappantyús hátultöltő puska)

Szeretettel várunk minden érdeklődőt és
versenyzőt, hogy együtt búcsúztathassuk
az idei év mozgalmas versenyszezonját.

Kérjük, az előnevezéseket jelezzék az
info@kapszli.hu e-mailen.

A vizsgára jelentkezni szintén ezen a
címen lehet, vagy a 06-20-4696530 tele-
fonon.

Köszönettel:

A szervezők
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oros, álmos kisváros Buffalo
Creek délnyugaton. Kevés
lakosa szemre elég vegyes
képet mutat, bár a többség

bízvást fehérnek mondható. Ha az
előkelőbb fehér családokban felbukkan
egy-egy sötétebb, olajbarna bőr, mélytüzű
fekete szem, mindenki a spanyol ősökre
hivatkozik, a régi nemesi múlttal kérkedik.
De ki tudhatja az igazat a múlt
keveredéseiről, a családokba befogadott
indián ágyasról, félvér rabszolgáról. Mivel
nem beszélnek róla, természetesen nincs is.
A módosabb délnyugati családok büszkén
különülnek el a hétköznapok dolgos cow-
boyaitól, a városszéli szegényektől,
prérikódorgóktól. Két kivételes napja van
az évnek, amikor mindenki egyenlőnek
érezheti magát a többiekkel az ünnep
szédítő forgatagában. Az egyik esemény
nyár elején van, a városka védőszentjének,
szent Ritának ünnepe, a másik ősszel a
Hálaadás napja. Az előbbi szinte teljesen a
mexikói hagyományokat követi, körme-
nettel, térdeplő hívőkkel, este táncmulat-
sággal és az elmaradhatatlan tűzijátékkal.
Az utóbbi már főleg amerikai hagyomá-
nyokat követ, az esti kötelező pulykasült-
tel, vendéglátással. De délelőtt azért még
keverednek a határvidék kemény hagyo-
mányai a mexikói ünnepléssel és az ameri-
kai hálaadással. Ilyenkor tartják a Buffalo
creeki lövészversenyt.

Felbolydul a városka élete, mindenki iz-
gatottan várja a lövészverseny kezdetét,
árgus szemekkel figyeli a jelentkező lövé-
szeket, a díjakat felajánló hölgyeket. A
verseny ugyanis az udvarlás kezdete, vagy
az addig titokban zajló románc elismerteté-
se is lehet. Persze indulnak a versenyen
idősebb férfiak is, ajánlanak fel szárnyast
már elvirágzott asszonyok is, de a nagy
izgalom a fiatalok körül van. A lassan el-

adósorba kerülő lányok élő pulykát hoznak
a versenybíróknak, akik miután gondosan
megjelölték az állatot, beássák a szeren-
csétlen pulyka testét, hogy csak a nyaka és
feje lóg ki a földből. Ez a célpont. De a
játékszabályok ennél bonyolultabbak.
Mindenki tudja, melyik madár melyik
lányhoz tartozik, és a legények az ötdollá-
ros nevezési díj befizetése után a szívük-
nek legkedvesebb madárral próbálkoznak.
Ha nem sikerül ellőni a pulyka nyakát,
akkor újabb öt dollárért megint próbálkoz-
hat a sikertelen lövész, aztán újra és újra,
mindig újabb öt dollárért, viszont egyre
gúnyosabb nevetés kíséretében. Itt nincs
sok becsülete annak, akinek húsz dollárt
kell költenie pulykára! Mégis sokan pró-
bálkoznak a megfelelő madár lelövésével,
mert a jutalom csábító, a zsákmányt a fel-
ajánló hölgy megsüti, és a szerencsés kezű
lövészt meghívja a Hálaadás napi pulyka-
vacsorára. Buffalo Creekben sok házasság
kezdődött közös pulykaszeleteléssel.

Ebben az évben, az 1865-ös appomattoxi
fegyverletétel után különösen nagy izga-
lommal várják a lövészversenyt. A városka
háborút megjárt fiataljai, a szerencsés
túlélők ülik most a Hálaadás ünnepét, mely
számukra új tartalmat kapott, a túlélés és
újrakezdés ünnepe is lett, ki tudja, talán
némelyiküknek a családalapítás kezdete is.
Fokozza az izgalmakat, hogy idén a város-
ka egyik leggazdagabb családjának lánya,
a mézszín hajú Suzanne Ward is hoz puly-
kát. A még nőtlen veteránok
Hackenschmidt papa szalonjában alapoz-
nak a lövészversenyre, ki jóféle Tennessee
whiskeyt, más pedig a Németországból
elszármazott kocsmáros sörét használja
célzóvíznek. Közben nagy hangon vitatják
az esélyeket, kérkednek háborús tetteikkel.
Őket hallgatva nem is érteni, Lee tábornok
miért tette le a fegyvert, hiszen

Némethy Géza

A Buffalo creeki lövészverseny
I. rész
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Hackenschmidt papa vendégei győzelemre
vihették volna Dél ügyét. A poharak és
korsók egyre keringtek, és a zajos társaság
szinte meg sem hallotta a lövészverseny
kezdetét jelző mozsárlövést. A mexikói
háború veterán tüzére, a féllábú Gomez
altiszt elsütötte az ósdi mozsarat,
kezdődhetnek a nevezések. A kissé kapatos
fiatalok egymást taszigálva rohantak a lö-
vészverseny színhelyére, a marhakarámok
melletti rétre. Elkéstek. A pulykák már
földbe ásva várták végzetüket, és egy-két
lövés el is dördült, egyelőre eredménytele-
nül. Siettek hát leszurkolni a fejenkénti öt
dollárt, bár a késés miatt nem tudhatták,
melyik pulyka melyik lányhoz tartozik. Ez
bizony így zsákbamacska, illetve
zsákbapulyka, de sebaj, a Buffalo creeki
lányok mind szépek. Alig hogy befizették a
nevezési díjakat, új versenyző érkezett egy
tarka indián pónin. A fiatalember öltözéke,
járása egyaránt vadászra vallott, kezében
idejétmúlt, viharvert elöltöltő hosszúpuska,
övében vadászkés és egy csejenn toma-
hawk. A vadász a lővonal mögött hosszú
puskájára támaszkodva csendben figyelte
az eseményeket. Rezzenéstelen arcáról
semmit sem lehetett leolvasni, nem kiáltott
fel a többiekkel együtt egy-egy szép talá-
latnál, nem csóválta a fejét hibázáskor.
Figyelt. Közben a versenyzők és a pulykák
egyre fogytak, de ő nem mozdult. Már csak

három pulyka várt végzetére, köztük Suzy
Ward madara is. A vadász ekkor szó nélkül
letett a bíró elé öt dollárt, és elkezdte tölte-
ni az öreg puskát. Először is, az irdatlan
hosszú töltővesszőre kendőt tekerve tisztá-
ra húzta az amúgy is ragyogó csövet.
Lőporszarujából gondosan belemérte a
lőport a csőbe, majd elővett egy darab be-
zsírozott szarvasbőrt és egy golyót. A go-
lyóba – bizonyára megszokásból – késsel
keresztet vágott, utána a bezsírozott
szarvasbőrrel letolta a csövön. Egy-két
könnyű ütés a vesszővel, és kész. A fiúból
áradó végtelen nyugalom lecsendesítette a
tömeget is, érdeklődve nézték az
előkészületeket. A vadász az övén levő
szelencéből csappantyút rakott a lőkúpra, a
kakast felvonta és a cső elkezdett emel-
kedni. Mindenki lélegzet visszafojtva vár-
ta, melyik madárra fog lőni. A cső lassan
végigpásztázta a pulykákat, majd hirtelen
eldördült a lövés. Az idegen vadász ötven
lépésről ellőtte a pulyka fejét.
- A pulykát felajánlotta Miss Suzanne
Ward! – kiáltotta a bíró. A vadász kalapját
levéve elegánsan meghajolt a pipacsvörös-
sé váló Suzy felé.
- Kisasszony, a nevem Daniel Clutter.
- Mr. Clutter, legyen a vendégünk a Hála-
adás napi vacsorán - mondta a hagyomá-
nyos meghívót még mindig elpirulva a
lány. - A bank emeletén várjuk hétkor.
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Clutter szótlanul meghajolt újra, feltette a
kalapját és tarka póniján ugyanolyan csen-
desen távozott, ahogy érkezett. A veterá-
nok ekkor fogták csak fel, hogy az idegen
megfosztotta őket az esélytől, hogy Miss
Suzyval vacsorázzanak.
- Ki az ördög ez a fickó? - kérdezte a bírót
egyikük, de a bíró csak tanácstalanul rázta
a fejét. - Még soha nem láttam itt, de vala-
hogy ismerős az arca.
- Micsoda disznóság, idejön egy jöttment,
és mindjárt Wardéknál vacsorázik! - hábo-
rogtak a fiúk. - Mi meg mehetünk vissza
Hackenschmidt papához.
- Miért nem voltatok ügyesebbek, dicső
hadfiak? - nevetett rajtuk a féllábú veterán
tüzér. - Nektek is volt esélyetek, mamla-
szok!
Közben Wardéknál már készült a pulyka.
Suzy ügyesen forgolódott a konyhában,
kezére dolgozott az anyjának, amíg készí-
tették az ünnepi vacsorát. Közbe-közbe
időnként elgondolkozott és elpirult.
- Mondd csak Suzy, ki lehet ez a fiatalem-
ber? - kérdezte az anyja.
- Nem tudom, soha nem láttam még. - pi-
rult el újra a lány.
- Gyanús vagy te nekem, nagyon gyanús.
De annyit mondhatok, ha a fiú nem nyeri el
apád tetszését, akkor többet nem találkoz-
hatsz vele.
Suzy nem válaszolt, csak pipacsvörösen
elkezdett teríteni. Pontosan hét órakor ko-
pogtak az ajtón. Mrs. Ward ajtót nyitott. A
fiatal vadász egy darabig szótlanul állt az
ajtóban, majd megszólalt.
- Asszonyom, hálás vagyok a meghívásért.
- Fáradjon beljebb, ünnepeljük együtt a
Hálaadás napját, Mr. Clutter.
A vacsora csendben zajlott. A papa, Adam
Ward, a Ward & Co. Bank tulajdonosa
szigorú arccal nézte a vendéget, és azon
gondolkozott, honnan olyan ismerős az
arca. Végül nem bírta tovább.
- Mivel foglalkozik, fiatal barátom?
- Vadász vagyok. - hangzott az egyszerű
válasz. - A háború előtt a Harvardra jártam.
- tette hozzá. Az est folyamán több szó
nem is esett. A vacsora után a fiatalember
udvariasan megköszönte a vendéglátást,

meghajolt és távozott. A szülők döbbenten
néztek egymásra.
- Nem egy szószátyár fajta. - jegyezte meg
Mr. Ward.
- Nem is látszik tehetősnek. - tette hozzá
Mrs. Ward. - Minél előbb elfelejted, annál
jobb. - Suzy ismét vörös lett. - Még csak
tizenhat éves vagy, ráérsz még a fiúkkal
foglalkozni.

(folytatjuk)

Némethy Géza, 2007

Ajánló januári számunk tartal-
mából:

• Pedersoli Missouri River Hawken
• 2008-as Western és Pontlövész verseny-

lista
• Beszámoló a Concordia kupáról
• A rézbőrű Amerikai (folyt.)
• A Buffalo creeki lövészverseny (folyt)
• Közérdek: Lőtéri etikett
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Az akció akár 0% kezdőrészlettel, 0% kamattal áruhitelre is igénybe
vehető!


