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Előszó
Ismét elindult egy év, és a történelmi lövészettel
kapcsolatos programok előzetes tervezeteit végig-
olvasva ki kell mondjuk, hogy változatos,
lőporfüstben gazdag évünk lesz. Összesen 34
különböző rendezvényen vehetnek majd részt, me-
lyek közt megtalálhatóak a látványos, változatos
western lövész versenyek, hagyományőrző lövész-
találkozók, és a precíz pontlövész versenyek is.
Reméljük, mindenki megtalálja az egyéni ízlésének
legjobban megfelelő versenyágat, és ez évben is
tovább fog növekedni a hazai történelmi lövészek
száma.

Mi idén megteszünk mindent, hogy minél több
érdeklődő juthasson hozzá a lehető legmagasabb
szintű információs háttérhez szakértelmünk, kiad-
ványunk útján.

Jó olvasgatást és boldog Új Évet kívánunk!

A Füstölgő eMagazin szerkesztői
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Talán nem árulok el nagy titkot azzal, hogy
a vadnyugat igazi „vad korszaka” nem áll
túl erős rokonságban a klasszikus wester-
nek világával. Ha bele akarunk kóstolni a
valódi vadnyugati fegyverropogásba, nincs
más lehetőségünk, mint elmenni egy cow-
boy action versenyre, és magunkba szívni a
lőporfüstöt. Persze ha igazi gurmanok va-
gyunk, akkor talán ennyivel sem érjük be,
hiszen nagyon nem mindegy, hogy milyen
illata van a lőpor füstjének, és nagyon nem
mindegy, hogy mekkora füst, és torkolattűz
hagyja el a csőszájat lövés közben. A vad-
nyugat igazi meghódításának időszaka, az
indián háborúk kora pedig
vastagon egybe esik a
feketelőporos elöltöltő és
hátultöltő fegyverek korával.
Nos ebből kaptunk kis ízelítőt
2008. január 12-én a
németországi Phillipsburgban
a 2008-as First Frozen
feketelőporos cowboy action
shooting versenyen.

A verseny első és
legfontosabb szabálya az volt,
hogy csak feketelőporos
fegyvert lehet használni, a
szerelt lőszeres western

fegyverekhez pedig csak olyan lőszert le-
het használni, ami feketelőporral van tölt-
ve. A versenyzők öt kategóriában indul-
hattak:

• 1890 BP kategória: a SASS
Traditional kategória szabályai érvé-
nyesek

• 1890 BP Duelist kategória:
Traditional szabályok, a revolvereket
egy kézzel kell működtetni

• 1890 BP Double Duelist: a két revol-
vert a lövész egyszerre használja, egyi-
ket jobb, másikat bal kézzel, a lövé-

First frozeN
avagy az a boldog új év Phillipsburgban
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seket felváltva adja le a két fegyverből
a célokra

• 1880 BP Duelist kategória: az SASS
Classic Cowboy kategória szabályai
érvényesek (csak eredeti western
kaliberű fegyverek és csak külső kaka-
sos sörétes használható, a revolvereket
egy kézzel kell működtetni)

• 1870 BP kategória: az SASS
Frontiersman kategória szabályai érvé-
nyesek (csak elöltöltő revolverek hasz-
nálhatóak, melyeket egy kézzel kell
kezelni)

A bulira - mert versenynek semmiképpen
nem nevezném, hiszen itt senki nem
akart legyőzni senkit sem – több mint 70
lövész jelentkezett Németországból,
Ausztriából, Csehországból,
Hollandiából és nem utolsó sorban
Magyarországról. A magyar csapat 3
lövészből állt: Csuka „elHeckito” László,
Mikó „Colorado Frank” Ferenc és
Németh „Space Cowboy” Balázs. A
verseny 6 változatos stage-ből állt,
melyek talán kicsit egyszerűbbek,
gyorsabbak voltak, mint a hazai
versenyeken megszokottak. Szintén
fontos különbség volt, hogy a német

versenyen használt célok jellemzően na-
gyobbak voltak, mint az itthon használtak,
de ez minden esetre nem okozott nekünk
sok gondot.

Lőszerek, fegyverek
Hazánkban sajnos nem lehet kapni
feketelőporral töltött szerelt lőszereket, így
a német lövészbarátaink segítségére volt
szükség ahhoz, hogy szert tehessünk a
megfelelő munícióra. Ez természetesen
azzal járt, hogy nem volt lehetőségünk a
verseny előtt kipróbálni, hogy hová is hor-
danak fegyvereink, vagy hogy milyen
gyorsan üríthetőek a feketelőpor égéster-
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mékével koszolódott hüvelyek. Ez utóbbi
kérdés főleg a sörétes fegyverek esetében
volt sarkalatos, hiszen a kilőtt sörtétes hü-
velyek ürítése veheti el a legtöbb időt a
lövésztől.

A fegyverek meglehetősen jól vizsgáztak.
A western fegyverek mindegyikén látszik,
hogy annak idején feketelőporhoz tervez-
ték őket, így koszosan füstösen, de meg-
bízhatóan működtek végig. Külön ki kell
emeljem, hogy a .44-40-es kaliberű revol-
vereim, és 1873-as Winchesterem csövét
elég volt kihúzni egyetlen olajos tapasszal,
hogy eltávolítsam a fegyverenkénti 50-60

lövés égéstermékét. Minimális akadás csak
a revolverek esetében volt tapasztalható, ez
is elsősorban annak volt köszönhető, hogy
a nitrolőporos lőszerekhez szoktatott dob-
tengelyeket nem zsíroztam, hanem csak
olajoztam, ami tökéletes modern
lőszerekhez, de elégtelen a füstös
lőporokhoz. Egy perc tisztítás, majd zsíro-
zás után viszont már szépen végigmuzsi-
kálta a fegyver a teljes versenyt. A cső
minimális koszlerakódása alapvetően 3
dolognak köszönhető: az Uberti cég által
készített tükrösre polírozott huzagoknak, a
feketelőporhoz készített kitűnő
kenőanyagoknak (marhafaggyú-
méhviaszos kencék), valamint a német
kollégák által használt kevésbé koszoló
lőporoknak (Swiss, Jagdschwarzpulver).

A feeling
Nincs mese, minden western lövészet kö-
zül a legnagyobb királyság a feketelőporos
cowboy lövészet. Egyszerűen isteni hall-
gatni az öreg duplák mély dörrenését. Ha-
talmas élmény, ahogy a második lövés után
már csak találgatni lehet, hogy vajon pon-
tosan hol is van a következő fémcél. És
ebben rejlik a szépsége is a játéknak: a füst
miatt a lövésznek nem kell kapkodnia, töb-
bet figyelhet a technikájára, hisz jobban
megéri kivárni a 2-3 másodpercet míg kis-
sé oszlik a füst, mint vaktában elengedni
egy lövést és elhibázni egy célt, ami 5 mp
büntetést jelent.

A verseny szépen
belehúzódott a kora
esti szürkületbe,
úgyhogy 5 óra után
már igazi tűzijátékot
csodálhattunk meg,
hatalmas, szépen

kirajzolódó
torkolattüzekkel. Azt
hiszem ennek a
verseny ágnak van

létjogosultsága
hazánkban is, de
ehhez mindenképpen
szükséges lesz az

újratöltés engedélyezése, hiszen e nélkül
egy – egy verseny több tízezer forintba is
kerülhet, amit nagyon kevesen engedhet-
nek meg maguknak.

A lőtér, és a Texas Ranger
Ranch
A németek szerencsések, ezt más sokszor
meg kellett, hogy állapítsam. Lőtereik nagy
többsége hatalmas komplexum, melyek
szinte minden lövészág szükségleteit ki
tudják elégíteni. A phillipsburgi lőtér is
számos 25 m-es, 50 m-es, 100 m-es, és 300
m-es pályával rendelkezett. A német sza-
bályok azonban nagyon szigorúak a
lőterekre vonatkozóan. Teljesen nyílt
lőtereket építeni nem lehet, csak olyanokat,
melyek 3 oldala golyófogó dombokkal
védett, és a magas kilövések ellen is védő
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tetőszerkezettel
vannak ellátva.
Ennek következtében
a hazai versenyek
„természet közeli”
hangulatát nem tudta
megközelíteni a
verseny, de ezt
nagyszerűen ellensú-
lyozta a lőtér
közelében épített
western ranch, ahol a
lövészek
megszállhattak, az
ivóban
beszélgethettek, és
elfogyaszthatták a
tábortűz melegénél
sütött steaket.  Az eredményhirdetés is
természetesen a ranchon lett megtartva.

Eredmények
Mint azt már említettük, a versenyen 5
kategóriában indulhatott a 70 lövész, és a
nagy versenyző létszám mellett jelentős
hazai siker is született: elHeckito 1890 BP
kategóriában 3. helyezett lett, ami min-
denképpen dicséretes, hiszen igen sokat
kínlódtunk az ismeretlen lőszerek miatt.

Mi a helyzet itthon?
Magyarországon hasonló versenyt szer-
vezni egyelőre bajos lenne, hiszen a hozzá
való lőszereket nem lehetne biztosítani a
lövészeknek, vagy csak elérhetetlen áron.
A modern lőszerekkel űzött western lövé-
szet azonban nyitva áll az érdeklődők előtt,
és meg kell, hogy mondjam, e téren igen-
csak kikupáltuk magunkat az elmúlt évek-
ben. Hála a Magyar Sportlövők Szövetsége
Western Szakágának, mind a biztonsági
feltételek, mind a versenyszervezés terén
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kimondhatjuk, hogy nincs miért szégyen-
keznünk: hazai rendezvényeink színvonala
eléri, sőt néhány tekintetben meg is haladja
a külföldi versenyekét. Már csak arra van
szükségünk, hogy e nagyszerű játék érzete
minél több hazai lövészhez juthasson el.

Németh Balázs

A találkozás
Még 10 éves sem voltam, amikor a mozi-
ban megnéztem életem első westernfilmjét,
a Nevem Senkit. Terence Hill egy Colt
Navy-vel osztotta benne a banditákat. Ez
valószínűleg életem meghatározó élménye
lehetett, mert sok évvel később végül meg-
vettem magamnak a filmet és a fegyvert is.
Az első revolverem egy Pietta
gyártmányú, nem túl autentikus 44-es
volt. Ezzel lőttem az első pár ver-
senyemen – valami katasztrofálisan -
, ami persze főképp az én hibám
volt. Sajnos a boldogságom nem
volt maradéktalan, akadtak
problémák a fegyverrel.
Gyakorlatilag lehetetlen volt
felcsappantyúzni, és elég
keskeny volt a markolata
a nagy kezemhez,
úgyhogy végül
megváltam tőle.
Kicsit el is ment a
kedvem a Colt Navy-
től. Nagyjából egy évvel
ezelőtt viszont újra
vásároltam egy 1851-est –
immár hatodik revolvernek
- de
ezúttal egy autentikus, 36-os
kaliberű Ubertit.

A fegyver maga
A revolver természetesen
acélkeretes, 7,5 collos, 36-
os kaliberű csöve van. A

markolata rövidsége
ellenére, de dundisága miatt

meglehetősen kényelmes. Az
én kézméretemmel csak egy

fogás van rajta, pont ezért ideális
csípőből lövéshez, mivel mindig

ugyanúgy sikerül hirtelen megra-
gadni a tokból kiálló markolatot. A
cső-dob együttállás, csakúgy, mint a
dobrekesztő időzítése hibátlan. A

kakas rugóereje és a sütés ereje is
kellemes. Az Uberti lőkúpok gyárilag

használhatóak, bár van olyan, amelyikről
leesik a csappantyú lövészet közben, így
azt kissé össze kell nyomni felhelyezés
előtt – nekem szerencsém volt, mind alap-
ból működött.

Lövészet a Navy-vel
Az utóbbi időben elkezdtem aktívabban
lövöldözni a kis revolverrel, és rendkívüli

módon élvezem! A Colt Navy nem
tipikus pontlövész fegyver és Colt-
rajongóságom ellenére be kell

ismernem, hogy a Remingtonokkal
sokkal gyorsabban lehet jó eredményt

elérni. Habár nem a legjobb
versenyfegyver, mégis meglepően pontos.

Az én revolverem:

Uberti Colt Navy 1851
A vadnyugat hőse
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25 méterre nem használom ugyan, de 10-
15 méteren 18 gr svájci 2-essel simán egy-
beszakadást produkál a belső 10-esben,
mindenféle irányzékállítás és reszelgetés
nélkül. Eddig két Cowboy Action verse-
nyen és 8-10 örömlövészeten vetettem be a
kis vasat és remekül állta meg a helyét
mindenféle akadály nélkül, ami nagy szó
ám, mert a Coltok hírhedten akadósak –
persze csak a megfelelő hozzáértés hiánya
esetén.

Töltet
A kis Colttal való durrogtatás során szá-
momra a lehető legegyszerűbb és leggyor-
sabb töltés a legfontosabb, így aztán való-
jában nem is tudom, milyen töltettel
működik legpontosabban. Nem használok
grízt a kamrák feltöltéséhez és a kenést
sem viszem túlzásba. Két biztos töltetet
kísérleteztem ki:
- 18 gr svájci 2-es (FFFg) és 375-ös golyó
és minimális marhafaggyús kenés a dob-
kamrákon, de inkább a dobtengelyen;
- 15 gr svájci 2-es, egyik végén forró fagy-
gyúval nagyon enyhén átitatott filcfojtás és
375-ös golyó mindenféle egyéb kenés nél-
kül – ez a gyorsabb. (A fojtást természete-
sen még otthon elkészítem, így a faggyú
lövészetkor már dermedt állapotú. Arra
azért figyelni kell, hogy ne a faggyús ol-
dalával helyezzük a lőporra, különben el-
áztatja azt.)

Ezek elegendően pontosak egy kártyalap
eltalálásához, egy sörösdoboz táncoltatásá-
hoz, vagy egy alma szétdurrantásához 10-

15 méterről.

Tuning
Egy sor tuningot lehetne elvégezni az
irányzék, illetve a kakason lévő V vágás
bereszelésétől kezdve a csőkorona és az
átmeneti furat felszabályozásáig, de
részemről ezeket kihagytam, mivel a kis
Colt alapvetően oda lő, ahova tartom. Két
nagyon egyszerű beavatkozást eszközöltem
csupán a megbízható működés érdekében.
Az Uberti lőkúpok jók ugyan, de a
Pedersoli jobb, így én kicseréltem az ösz-
szest. A ténylegesen kúpos forma miatt
gyerekjáték a csappantyúzás, nyugodtan el
lehet felejteni a kapszlik lepotyogását vagy
összenyomkodását. A 0,7 mm-es furat – az
eredeti Uberti 1 mm-es – pedig redukálja a
hátrafújó gázok erejét, így nagyban csök-
ken a revolver elakadásának esélye. Ugya-
nezt segíti egy kicsit erősebb kakasrugó
beszerelése.

Mindent egybevéve
A kis 1851-es Colt elképesztően formás
darab. Árasztja magából a Vadnyugat
szellemét, meglehetősen pontos,
egyszerűen kezelhető és aránylag olcsó is.
Igazán remek szórakozás 36-os Navy-vel a
kézben átlényegülni Terence Hillé.

Mészáros Gyula
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2008-as pontlövész és western-
lövész versenylista

Dátum Szervező Verseny neve Jelleg Helyszín
Január 26. Westwood Rebels First Run CAS Budaörs
Február 16. Colt PLE-EMWSE Farkasvadászat CAS Gyál
Március 8. Komáromi VSE-EMWSE Western minősítő CAS Komárom
Március 15. Komáromi VSE Március 15. Kupa TP Komárom
Március 29. HKLK Tavasz Kupa TP Szentendre
Április 5. Börzsöny LE-EMWSE Side Match verseny CAS Verőce
Április 12. Colt PLE Colt Kupa TP Gyál
Április 19. FAL Kft. Tavasz Kupa TP Csepreg
Április 26. Colt PLE-EMWSE Western minősítő CAS Gyál
Április 26. Royal SSK Klapka Kupa TP Komárno (SK)
Május 1-4. Grand Prix Eisenstadt Európakupa TP Eisenstadt (AUT)
Május 9-11. Hangin’ at Crossfire Western lövészet CAS Udine (IT)
Május 10. EMWSE-Colt PLE Western lövészet CAS Gyál
Május 23-25. Grand Prix Cracovia Európakupa TP Krakkó (PL)
Május 31. Fal Kft. Szabadság Kupa TP Csepreg
Június 7. Kapszli Pont-HKLK Kapszli Kupa TP Szentendre
Június 21. Ballószögi SLE Ballószög Kupa TP Ballószög
Június 27-29. MTTSZ Tótkomlós Nagy Déli

Cowboytalálkozó CAS Tótkomlós
Június 28. EMWSE-Börzsöny LE Side Matches CAS Verőce
Július 3-5. SASS Czech Rep. Cseh OB CAS Ludvikovice (CZ)
Július 5-6. Grand Prix Pforzheim Európakupa TP Pforzheim (GER)
Július 11-13. MSSZ Western szakág Országos Bajnokság  CAS ??
Július 26. Komáromi VSE-EMWSE Western lövészet CAS Komárom
Aug. 9. Fal Kft. Nyár Kupa TP Csepreg
Aug. 27-31. SASS Európa Bajnokság CAS Domaniza (SK)
Aug. 30. HKLK Pest Megye Bajn. TP Szentendre
Szept. 6. HKLK Vidék Bajnokság TP Szentendre
Szept. 6. Royal SSK Lajos Kupa TP Komárno (SK)
Szept. 13. Börzsöny LE-EMWSE Side Matches CAS Verőce
Szept. 20-21. MSSZ TP Szakág OB 25-50m TP ??
Október 4. Kapszli-Colt PLE Pedersoli Kupa TP Gyál
Október 12. Colt PLE- EMWSE Barbarossa Emlékv. CAS Gyál
Október 18. HKLK Holes Kupa TP Szentendre
Október 25. MSSZ TP Szakág 100 m OB TP Szentendre
November 9. Colt PLE-EMWSE Western lövészet CAS Gyál
December 6. Komáromi VSE Concordia Kupa TP Komárom

Magyarázat:
TP - Történelmi pontlövész verseny
CAS - Western lövészet
A nemzetközi versenyeken indulhat minden magyar lövész, akinek érvényes MSSZ rajten-
gedélye van. Bővebb információ: info@kapszli.hu.
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Számos olyan elöltöltő-fegyveres és wes-
tern lövész versenyt tartanak a környező
országokban, melyek igazi nemzetközi
barátságos dzsemborik elsősorban, ugya-
nakkor nagyszerű lehetőséget kínálnak,
hogy belekóstoljunk a Világ és Európa
bajnokságok világába. Ez évben is számos
olyan verseny lesz, melyeken immár ha-
gyományosan magyar lövészek is részt
vesznek. A lövésszövetségek (MSSZ Tör-
ténelmi pontlövész szakág, MSSZ western
lövész szakág, Magyar Elöltöltő-Fegyveres
Lövészek Szövetsége) szeretnék lehetővé
tenni minél több lövész számára a nemzet-
közi versenyzés megízlelését, ezért szeret-
nénk segítséget nyújtani abban, hogy ho-
gyan, merre érdemes elindulni.

A fegyverekkel történő utazgatás az EU-
ban természetesen nem egyszerű. Szerelt
lőszeres fegyverek esetében meg kell kérni
az EWP-t (European Weapons Pass – Eu-
rópai Fegyver Útlevél), mely általánosan
elfogadott EU dokumentumként igazolja,
hogy a birtokunkban lévő fegyverekre és
lőszerekre engedéllyel rendelkezünk. A
hatóságok az EWP-t külön kérelem alapján
állítják ki, melyet az illetékes
rendőrkapitányságon kell kérelmezni. Az
ügyintézés ált. 30+30 napot vesz igénybe.
Ha EWP-vel utazunk, akkor magunknál
kell tartani fegyvertartási engedélyünket,
és személyes okmányainkat is. A fogadó
ország szövetségétől kell kérni minden-
képpen meghívólevelet a versenyre, mivel
a beutazás csak így lehetséges.

A hazánkban engedélymentesen tartható
elöltöltő-fegyverek esetében kicsit bonyo-
lultabb a helyzet. Hazánkban sem az
elöltöltő-fegyverek tartásához, sem beho-
zatalához, kiviteléhez nem szükséges ható-
sági engedély, ezért a játék hazai része
egyszerű. Ha a fogadó ország törvényei is
hasonlóak, akkor nincs gondunk,

egyszerűen hónunk alá csapjuk az
elöltöltő-fegyvert, és a szállítás általános
szabályai betartása mellett már utazhatunk
is a versenyre.

Ha a fogadó államban valamely kategória
(pl.: a perkussziós revolverek Szlovákiá-
ban, Csehországban, Németországban,
vagy a rövid perkussziós és huzagolt kovás
fegyverek Ausztriában, stb…) engedély-
köteles, úgy meg kell felelnünk a kinti jog-
szabályoknak: behozatali engedélyt kell
kérni a kinti hatóságoktól, melyet általában
a két ország lövészszövetségei kérelmez-
nek.

Április 26. Klapka Kupa
Elöltöltő-fegyveres pontlövész verseny. A
Komárnóban rendezett Klapka Kupa évek
óta a versenyprogram egyik legfontosabb
állomása. A szlovák komáromi lövészba-
rátok éveken át segítették, támogatták a
hazai elöltöltő-fegyveres lövészsportot,
átsegítettek minket a tiltás időszakán. A
versenyre engedély nélkül kivihető minden
egylövetű elöltöltő fegyver. A verseny
egyben az EUROLIGA versenysorozat
első állomása is. A versenyszámok
jellemzően az alap versenyszámok:
Kuchenreuter, Mariette, Pennsylvania,
Vetterli, Cominazzo.

Május 1-4. Eisenstadt MLAIC
Friendship Európa Kupa
A Friendship versenyek megkülönböztetett
figyelmet kapnak a Nemzetközi Elöltöltő-
Fegyveres Szövetségben (MLAIC). E ver-
senyek szervezési színvonala lényegében
megegyezik az EB-k és VB-k színvonalá-
val, de mégis barátságosabb, nem annyira
vérre menő hangulatukkal nagyszerű
lehetőséget kínálnak arra, hogy belekós-
toljunk a nemzetközi versenyzésbe. A ver-
senyen szinte minden elöltöltő-fegyveres
eredeti és replika számban versenyezni

2008-as nemzetközi versenyek
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lehet. A versenyen általában osztrák, cseh,
szlovák, lengyel, magyar, német
versenyzők vesznek részt.

Május 23-25. Krakkó MLAIC
Friendship Európa Kupa
Az első elöltöltő-fegyveres nemzetközi
verseny Lengyelországban, melyet a len-
gyel szövetség Donald „Bucky” Malsom, a
közelmúltban elhunyt MLAIC főtitkár
emlékének szentelnek. A részletes ver-
senyprogram még nem érkezett meg, de
nagy valószínűséggel szinte minden
elöltöltő fegyveres eredeti és replika szám-
ban lehet majd indulni. Lengyelországban
az elöltöltő fegyverek hasonló jogállásúak
mint hazánkban, de ha Szlovákián át uta-
zunk az országba, akkor Szlovákiára beho-
zatali engedélyt kell kérni az elöltöltő re-
volverekre. A lengyel szövetség fogadás-
sal, és közös városnézéssel készül meg-
vendégelni a delegációkat.

Szeptember 6. Lajos Kupa
Az EUROILIGA versenysorozat hagyo-
mányos záróakkordja a szlovákiai
Komárnó Royal SSK lőterén. A verseny
Cziglényi Lajos honvéd kapitány emlékére
kerül megrendezésre immáron sokadik
alkalommal. A versenyszámok jellemzően
az alap versenyszámok: Kuchenreuter,
Mariette, Pennsylvania, Vetterli,
Cominazzo.

Western versenyek
Május 9-11. Udine (ITA), Július 3-5.
Ludkovice (CZ), Augl 27-31. Domaniza
(SK). Mind közeli országban rendezett
western lövész verseny. Olyan lövészeknek
érdemes megcélozni a helyszíneket, akik
rendelkeznek megfelelő fegyverparkkal,
valamint EWP-vel. Ha részt kíván venni e
versenyeken, kérem keresse Tóth Lászlót
(western szakágvezető) a
laszlo.Toth4@kh.hu e-mail címen. Külö-
nösen érdemes ellátogatni a Domanizán
rendezett versenyre, mivel ez a hivatalos
2008-as Western Lövész Európa Bajnok-
ság.



2008. jan. – feb. II. évf. 1. szám                          12                                               FM eMagazin

A sziúk (sioux) neve valószínűleg a franci-
ák nyelvferdítéséből ered. A sziú
gyűjtőnév, amely a nyelvi különbségek
figyelembevételével három, valamikor

egységes törzset alkotó fő népcsoportra
osztható: lakoták vagy tetonok, a legna-
gyobb legerősebb népcsoport, a sziúk nyu-
gati ága, a tulajdonképpeni síksági sziúk,
dakoták vagy szantik, a keleti sziúk,
janktonok vagy nakoták, a középső terüle-
ten élő sziúk. A sziú nyelvcsaládhoz tarto-
zó hasonló dialektusokat beszélő népcso-
portok kultúrája is sok rokon elemet tar-
talmazott. Az ősi szokások szerint hét
törzsre oszlottak, ezek a törzsek alkották a
Tanács Hét Tüzét (Oceti Sakowin). A tör-
ténelem úgy hozta, hogy csak a lakotákat
illették a sziú névvel, akik szintén hét al-

csoportra, az úgynevezett oyate-kre
(„nép”) oszlottak (időnként őket is a Ta-
nács Hét Tüzének hívták): húgpapák,
oglalák, szicsnguk vagy brulék,
mnígóvózsuk, szihaszapák vagy feketelá-
bak, itacipcsók vagy Sans Arcok és
oohenonpák vagy két üstök.1

A fent említett Kis Varjú a szantik főnöke
volt. A szantik a mai Minnesota területén
éltek. Négy csoport alkotta a szanti nem-
zetséget- a mdevkantonok, a vahpekuték,
vahpetonok és a szisszetonok. Erdővidéki
indiánok voltak, mindazonáltal szoros kö-
telék és erős törzsi büszkeség fűzte őket
prérilakó vértestvéreikhez. A szantik vol-
tak a sziú terület végvidéki őrszemei. A
polgárháborút megelőző évtizedben több
mint 150 ezer fehér telepes tódult be a
szantik földjére, lerohanva az egykori
„örök indián határ” bal szárnyát. Két rájuk
kényszerített szerződés eredményképpen
az erdővidéki sziúk földjük kilenc-

                                                
1 Lásd: Indiánok és ősi kultúrák Észak-Amerikában

Helikon 1993.

A rézbőrű Amerika II. rész

Kis Varjú háborúja
(1862-1863)

Kis Varjú
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tizedéről lemondtak, végül aztán ott szo-
rongtak a Minnesota River mellett valami
keskeny földsávon. 1862 nyarán végképp
megromlott a viszony a szantik és a fehé-
rek között. 1862 nyarán Ta-oja-te-duta

főnököt, Kis Varjút, határtalan düh öntötte
el a kereskedőkkel szemben. Kis Varjú a
mdevkantonok főnöke volt. Hatvanadik
évében járt. Kis Varjú mindkét szerződést
aláírta, amelyek értelmében népét meg-

fosztották földjétől, majd kiforgatták a
kártalanításul kapott pénzből is. Járt Was-
hingtonban, látta a Nagy Fehér atyát,
Buchanan elnököt (1857-1861).

Indián öltözékét nadrágra és rézgombos
kabátra váltotta, az episzkopális egyház
tagja lett, házat épített magának és gazdál-
kodni kezdett. Egy kereskedő, bizonyos
Andrew Myrick, a Redwoodban, az elma-
radt élelmiszer szállítmányok miatt tár-
gyaló indiánok előtt ezt mondta: „Ha az
indiánok éhesek, egynek füvet vagy a saját
mocskukat.” Myrick szavai valamennyi
szanti szívében haragot ébresztettek. A
helyzet igazából akkor éleződött ki, amikor

néhány fiatal harcos telepeseket gyilkolt le,
és ez még a fehérekkel megegyezést kereső
főnököket, is mint Kis Varjú, hadiösvényre
kényszerítette. Kis Varjú követeket küldött
a szisszetonokhoz és a vahpetonokhoz, és a
törzseket összefogásra szólította fel.2

A nyílt ellenségeskedés 1862. augusztus
26-án vette kezdetét, az indiánok kereske-
delmi állomásokat és telepeket támadtak

meg, és egy nap alatt közel 400 fehér em-
bert mészároltak le, köztük a fent idézett
cinikus mondásáról híressé vált kereskedőt
is, holttestét szájában fűvel találták meg.
Néhány nap alatt a fehér áldozatok száma
elérte a 650-et, a szantik több száz foglyot
ejtettek és a csatározásokban több mint
száz katona lelte halálát.

A sikerek láttán Kis Varjú, Wabasha,

Mankanto és Wanditanka (Nagy Sas) a
többi sziú főnök segítségében bízva úgy
döntött megtámadja a Ridgely-erődöt, a

                                                
2 Lásd: Dee Brown: A vadnyugat története indián

szemmel. Kossuth 1976 47-48. old.
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150 katona által védett fontos támaszpon-
tot, ahová jó néhány fehér telepes menekült
az indiánok elől. Augusztus 20-án hajnal-
ban az indiánok megkezdték az ostromot.
A csatamezőn az inkább a saját dicsőséget,
mintsem a végső közös győzelmet kereső
harcosok összehangolatlan egyéni akciói
kudarcot vallottak. Az erőd ellenállt a kö-
zel 400 harcos támadásának, és este az
indiánok már a visszavonulást fontolgatták.
Ekkor érkezett meg a 400 szisszenton és
vahpeton harcosból álló erősítés, ami új
reményeket ébresztett a szantikban. Au-
gusztus 22-én reggel kezdetét vette a má-
sodik támadás. A harcosok láthatatlanul
közelítették meg az erőd falait, behatoltak
az istállóba, és öldöklő küzdelem után fel-
gyújtották az épület tetejét.3 A tüzérség
segítségével a katonák úrrá tudtak lenni a
helyzeten, és amikor a sebesült Kis Varjú

helyére állt Mankato újabb támadást vezé-
nyelt, a kartáccsal töltött lövegek valóság-
gal elsöpörték az ostromlókat. Miután a
támadás több száz szanti harcos életébe
került, felhagytak az ostrommal, de közben
New Ulm városának megtámadását fontol-
gatták. Az indiánok egész napos, utcáról
utcára haladó küzdelemben benyomultak a
városba, és bár leromboltak közel kétszáz
épületet és megöltek több, mint száz védőt,
a fehérek visszaverték az ostromot és a
szantik kénytelenek voltak visszavonulni.
A várost másnap evakuálták, de a sziúk így
is jentős számú foglyot ejtettek, akiket ma-
gukkal vittek túsznak.4

New Ulm városának 1862 nyarán történt
megtámadása után Henry Sibley tábornok
1500 katonája élén megérkezett a Ridgely-

erődbe. A tábornokot jól ismerték az indi-
ánok, és „Hosszú Kalmárnak” nevezték,
mert az első szerződés alkalmával a
szantiknak ígért 475 ezer dollárból 145
ezret saját vállalata, az American Fur

                                                
3 Lásd: Walter Pedrotti: Az indián háborúk. Ale-

xandra 1976. 23-24. old.

4 Lásd: Walter Pedrotti: Az indián háborúk. Ale-

xandra 2001. 24. old

Company számára kért, előlegként az
őslakosok számára fizetendő összegre. A
szantik meg voltak győződve, hogy a Fur
Company alaposan becsapja őket, de ügy-
nökük hitelt adott Sibley és a többi
kereskedő szavainak, így az indiánok áten-
gedett földjeik fejében gyakorlatilag sem-
mit sem kaptak. Szeptember 22-én Kis

Varjú kémei jelentették, hogy Sibley kato-
nái az Erdők-tavánál táboroznak. Kis Varjú

parancsot adott a támadásra. A támadás
kudarcot vallott. Meghalt az egyik főnök,
Mankanto is. Az indiánoknak tizennégy-
tizenöt halottuk volt és sok sebesültjük. A
katonák az elesett indiánokat megskalpol-
ták, de miután Sibley ezt megtudta, paran-
csot adott, amely megtiltott minden
ilyennemű cselekedetet. Aznap este a
főnökök utolsó tanácskozásra gyűltek ösz-
sze a szantik táborában. Úgy határoztak,
hogy az erdővidéki sziúknak meg kell ad-
niuk magukat, vagy el kell menekülniük
testvéreikhez a préri-sziúkhoz. Kis Varjú

elment népével nyugat felé, de Vabasa és
Nagy Sas a maradást választotta. Szeptem-
ber 26-án Sibley bevonult az indiánok tá-
borába és a 107 fehér és a 162 félvér fo-
goly kiszabadult. Sibley ágyúkkal rakatta
körül a tábort, majd félvér követeket me-
nesztett a Minnesota völgyben élő összes
szantihoz, felszólítván őket, jöjjenek az
általa az „Elbocsátás Táborának” nevezett
gyülekezőhelyre. Amíg a szantikat így
összeterelték és lefegyverezték, a katonák
egy nagy faépítményt készítettek, amibe a
táborbeli kétezer indián közül hatszázat
zártak be. Ez alatt Sibley öt tisztből álló
katonai bíróságot állított fel, amelynek
ítélkeznie kellett a felkelésben való rész-
vétellel gyanúsítható szantik felett. Mivel
az indiánoknak nem voltak állampolgári
jogaik, Sibley nem tartotta szükségesnek,
hogy védőket rendeljen ki melléjük. Ami-
kor november 5-én a tárgyalássorozat vé-
get ért, háromszázhárom szantira mondták
ki a halált, tizenhatra pedig súlyos fegy-
házbüntetést. Sibley tábornok azonban nem
akarta, hogy egyedül az ő lelkén száradjon
ennyi emberélet, ezért John Pope tábor-
nokra hárította a döntés felelősségét. Pope
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tábornok, az északnyugat katonai körzet
főparancsnoka, Abraham Lincolnra (1861-
1865), az

Egyesült Államok elnökére bízta a végső
döntést. Abraham Lincoln azonban lelki-
ismeretes ember volt, és kérte „a perek
teljes és hiánytalan jegyzőkönyvi anyagát;
amennyiben ebből nem derülne ki, kik a fő
vétkesek és a legbefolyásosabb vádlottak,
részletes jelentést kérek e kérdésekben”-
üzente. A perek jegyzőkönyveinek birto-
kában az elnök két bírót bízott meg az
ellenőrzés munkájával. Nekik kellett meg-
állapítaniuk, a vádlottak közül kik gyil-
koltak, és kik azok, akik csak a harcokban
vettek részt. December 6-án Lincoln kö-
zölte Sibleyvel, hogy a 303 halálraítélt
szanti közül harminckilencen végre kell
hajtani az ítéletet. A kivégzéseket decem-
ber 26-ra tűzték ki. Az utolsó pillanatban
az egyik indián kegyelmet kapott, de a
harmincnyolc elítéltet kivégezték. Néhány
óra múlva a kivégzés végrehajtásáért
felelős tisztviselők megállapították, hogy a
kivégzettek közül ketten nem is szerepeltek
Lincoln elnök listáján, ez azonban csak
kilenc év múlva szivárgott ki. Az egyik
szemtanú büszkén jelentette ki, hogy ez
volt „a legnagyobb tömegkivégzés Ameri-

kában.” A kivégzéstől megmenekült indiá-
nokat fegyházbüntetésre ítélték. Tavasszal
Kis Varjú északra, Kanadába vonult át em-
bereivel. A winnipegi Garry-erődben meg-
próbálta rábeszélni az angolokat, segítse-
nek a szantiknak. De nem járt sikerrel, csak
élelmiszert kapott a kanadai britektől.
Ezután hazatért a szantik földjére, de július
6-án vadászat közben, telepesek egy cso-
portja, az indán skalpokra kitűzött vérdíj
miatt lelőtte. A vele lévő fiát Vovinapát,
Sibley katonái ejtették foglyul. Visszavitték
Minnesotába a tizenhat éves fiút, ahol ka-
tonai bíróság ítélkezett felette. Kötél általi
halára ítélték. Vovinapa periratai is Was-
hingtonba kerültek, ahol a halálbüntetést
életfogytiglani börtönre változtatták. Né-
hány év múlva, szabadon bocsátása után,
Vovinapa Thomas Wakemanre változtatta a
nevét, segédlelkész lett, s ő alapította meg
a sziúk körében a Keresztyén Ifjak Egye-
sületét. A szantik felkelése jó ürügyet szol-
gáltatott a fehéreknek, hogy a szantik
földjének megmaradt részét is ellenszol-
gáltatás nélkül birtokba vehessék. A ko-
rábban kötött szerződéseket érvénytelení-
tették, s az életben maradt indiánokkal kö-
zölték, hogy Dakota Territóriumon helye-
zik el őket rezervátumban. A szantik rezer-
vátumául a Missouri River melletti Crow
Creeket jelölték ki. 1863-ban a rezervá-
tumba hurcolt 1300 szanti közül alig
ezer élte meg a tavaszt.5

Összeállította:

Tánczos Tamás
FAL KFT Lövész és Motorsport Klub

                   Csepreg

                                                
5 Lásd: Dee Brown: A vadnyugat története indián

szemmel. Kossuth 1976. 47-74.old.

Lincoln Abraham USA elnök
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sendben, vidékiesen elmúlt a
tél, jött a tavasz, és Buffalo
Creek-ben már senki sem
emlékezett a fiatal vadászra.
Vagy mégis? Suzy Wardot

újabban gyakran látták kilovagolni a vá-
rosból. Mindig ebéd után ment, és öt óra
körül már megint bekötötte lovát az istál-
lóba. Ezekről az utakról apja nem tudott,
így nem tudta megtiltani sem. Az anya
pedig, nos, az anya érezte a lányban
végbemenő változásokat, de nem szólt,
bízott Suzyban. Valamikor nyár közepén
tarka póniján megérkezett Daniel Clutter.
A lovat kikötötte a bank előtt. Egyenesen
mr. Wardhoz ment, és a maga lassú,
szűkszavú módján megkérte Suzy kezét.
- De fiatalember - mondta elképedve a
bankár - nem is ismerjük magát! Egy talál-
kozásra nem lehet családot alapítani!
- Többször is találkoztunk már Suzyval, és
a megélhetésem biztos.
- Még hogy biztos? Egy ilyen
prérikódorgónak biztos a megélhetése?
Nem, fiatalember, nem engedem a lányom
ilyen sorsra! Megtiltom, hogy akár csak
még egyszer is találkozzanak!
Clutter nem válaszolt, talán egy percig is
állt némán, aztán szokása szerint megha-
jolt, és kiment. A szívében feszülő érzé-
seknek semmi jelét nem adta, csendben –
ahogy érkezett – ellovagolt. Este, vacsora
közben mr. Ward megjegyezte:
- Ma nálam járt a tavalyi vadász, Clutter.
Meg akarta kérni Suzy kezét. Kidobtam.
Erről nem is akarok több szót hallani,
megtiltom, hogy Suzy még egyszer talál-
kozzon vele!

Suzy, bár engedelmes lánya volt apjának,
dacosan lesütötte a szemét. Vége lett a
kilovaglásoknak, apja – biztos ami biztos –

eladta a lovat. Az élet ment tovább Buffalo
Creek-ben.

Eljött az ősz, és eljött a Hálaadás napja.
Idén is megrendezték a hagyományos lö-
vészversenyt. Suzanne Ward, szülei un-
szolására megint vitt élő pulykát a verseny-
re, és titokban abban reménykedett, sze-
gény állat élve megússza a lövészversenyt.
Suzy szívében kitörölhetetlen kép élt egy
bizonyos, tarka lovon ülő vadászról. Bá-
natosan leadta a pulykát a bírónak, és visz-

szament a nézőtérre az anyja mellé, aki
megpróbálta kicsit felvidítani.
- Ne vágj már ilyen savanyú képet, moso-
lyogj! Hátha lesz a mai versenyzők között
egy különb, mint a tavalyi.
- De mama! Nincs nála különb, és nekem
csak ő kell!

Gomez altiszt rágott szivarcsutkájával ép-
pen el akarta sütni az ósdi mozsarat, ami-
kor egy lovas érkezett vágtatva a verseny-
bíró elé. Abban a pillanatban, amint a mo-
zsár eldördült, egy ötdolláros arany csen-
dült a bíró asztalán, az első nevezés. Suzy
felsikoltott, a tarka indián pónin Daniel

Némethy Géza:

A Buffalo creeki lövészverseny
(folytatás)
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Clutter ült. Tekintetével kerülte a nézőket.
Leszállt a lóról, és nyugodt mozdulatokkal
megtöltötte az öreg elöltöltőt. A pletykára
éhes nézősereg elcsendesedve várta, mi fog
történni. A vadász, bizonyára hogy növelje
a feszültséget, nem sietett. Halálos nyuga-
lommal emelkedett a hosszú cső, majd
végigpásztázott az összes pulykán. Suzy
könnyekkel a szemében szorongatta anyja
kezét. A puskacső már másodszor járta
végig a pulykanyakak erdejét, majd hatal-
mas füstöt vetve, hosszú mély dörrenéssel
elsült. Az egyik pulyka nyaka fej nélkül
lehanyatlott. A drámának vége. Vagy még-
sem?
- A pulykát felajánlotta miss Suzanne
Ward! - kiáltotta a bíró, épp úgy, mint ta-
valy. Clutter kalapját
levéve nézett a lányra.
Suzyban ekkor megérett az
elhatározás, és anyja
parancsa, apja tiltása
ellenére elmondta a
hagyományos meghívót:
- Mr. Clutter, legyen
vendégünk a Hálaadás napi
vacsorán. A bank emeletén
várjuk hétkor.
- Köszönöm kisasszony, ott
leszek.
Clutter meghajolt, felült a
lovára és csendben elment.
A tömeg némán szétnyílt
előtte. Wardék sietve
távoztak a pulykával, a
helyi pletykafészkek már
kerekítgették magukban a
történteket. Otthon aztán
Adam Ward tombolt:
- Ide aztán be nem teszi a
lábát az a prérikódorgó!
A mama csak annyit mon-
dott erre:
- Te is tudod, hogy a
meghívást már nem lehet
visszacsinálni! Suzy, irány
a konyha, kezdjük el a
főzést. Anya és lánya kivo-
nultak a konyhába, mr.
Ward pedig szivarral és

whiskeyvel nyugtatta magát.
- A vacsora után kidobom az arcátlan fic-
kót, aztán szólok Murphy seriffnek, hogy
Clutter még egyszer be ne tehesse a lábát
Buffalo Creek-be. - morfondírozott két
korty között. A vacsora szinte teljesen úgy
zajlott le, mint egy évvel ezelőtt. Clutter
egy szót sem szólt, mr. Ward mérgében
hallgatott, mrs. Ward és Suzy nem mert
szólni. A fiatalok nem is néztek egymásra,
és ez az apát nagy megelégedéssel töltötte
el. A vacsora végén Daniel Clutter szó
nélkül felállt, meghajolt a szülők felé, és
csendben elment. Suzy nem bírta tovább,
eltörött a mécses. Végigsírta az asztal le-
szedését, a mosogatást, az esti imát. Álom-
ba sírta magát. Szép álomba, melyben egy
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tarka indián pónin lovagol, miközben két
erős kar öleli át!

Másnap reggel Wardék nem találták lá-
nyukat. Suzy eltűnt, nem vitt magával
semmit. Mr. Ward tajtékozva ment
Murphy seriffhez, kiadták a körözést
Daniel Clutter ellen emberrablásért. A
bankár mélyen a zsebébe nyúlva még 500
dollár vérdíjat is kitűzött Clutterre, dead or
alive, élve vagy halva. Az összeg hallatán
sokan lóra kaptak a vélt könnyű pénz meg-
szerzéséért, de hiába. A fiatalokat elnyelte
a préri, és csak mrs. Ward imádkozott es-
ténként a boldogulásukért. Már két hét telt
el Hálaadás óta, amikor mr. Ward a banki
postában egy levelet talált. A levelet Alex
Travis, az állam szenátora küldte. A levél-
ben meghívta Wardot és családját unoka-
öccse esküvőjére, egy Fort Worth melletti
kisvárosba. Mivel a szenátor a Ward&Co.
Bank kiemelt ügyfele, ezt a meghívást le-
hetetlen volt lemondani. Ha Suzy két na-
pon belül nem kerül elő, nélküle kell
Wardéknak utazni. Nem került elő. A seriff
csak annyit tudott mondani:
- Az egész államban körözzük őket, Mr.
Ward. A vérdíj magas, előbb-utóbb valaki
elkapja ezt a Cluttert. A szülők így lányuk
nélkül szálltak postakocsiba, hosszú és
poros utazás végén megérkeztek az esküvő
színhelyére, Jacksboro-ba. Mivel a posta-
kocsi késett, ezért egyenesen a templomba
siettek.
- Elnézést a késésért, Mr. Travis - szabad-
kozott Ward - a postakocsival bajok voltak.
- Nem tesz semmit, kedves barátom, - vá-
laszolta a szenátor - örülök, hogy még
idejében ideérkeztek erre a szép esemény-
re. Nagyon sajnáltam volna, ha nem jönnek
el.
- A lányunk nélkül nem is akartunk jönni -
szomorodott el Mrs. Ward.
- Ne aggódjon asszonyom, valami azt súgja
nekem, Suzy hamarosan előkerül - vigasz-
talta az asszonyt Mr. Travis. Ekkor felbú-
gott az orgona, a tömeg elcsendesedett. A
helyi lelkész, két oldalán az ifjú párral vé-
gigment a templomon, és elkezdődött a
szertartás. Sajnos Wardék elég rossz helyet

kaptak, egy oszloptól szinte semmit sem
láttak, csak a menyasszony fátylának a
szegélyét és a papot.
- Daniel Clutter, kívánod-e az itt megjelent
Suzanne Wardot feleségedül?
- Igen.
- Suzanne Ward, kívánod-e az itt megjelent
Daniel Cluttert férjedül?
- Igen.
Mrs. Ward hang nélkül összecsuklott.
Wardék a szertartás további menetét már
nem is érzékelték. A szenátor felesége par-
fümös üvegével magához térítette az anyát,
segített gyorsan rendbe hozni szétzilálódott
toalettjét. Közben Mr. Travis magyarázott:
- Nem örültem, amikor kiderült, hogy ked-
ves unokaöcsém ilyen hirtelen nősülni
akar. Én magam akartam neki megfelelő
párt választani, mert nem mindegy, hogy
az állam egyik legnagyobb birtoka – mely-
nek Daniel az örököse – milyen háziasz-
szonyt kap. De amikor megtudtam, ki a
választottja, megnyugodtam. Hiszen három
éve, megválasztásomkor már mindannyian
találkoztunk, bár Suzy akkor még csak 14
éves csitri volt. És nézzék meg most, ő az
állam legszebb fiatalasszonya!
- Ezért volt olyan ismerős Clutter - mo-
rogta magában Ward.
- A lányuk lett - tette hozzá a szenátor - a
hatalmas gazdaság, a Two Turkey Ranch
úrnője!
Az esküvői szertartás után a meghívottak
és a boldog ifjú pár kikocsiztak a ranchre,
hogy az esküvői ebédet elfogyasszák. A
frissen épült ház nappalijában már terített
asztalok várták a vendégeket.
A nappaliban a terméskő kandalló fölött
egy viharvert, öreg hosszúpuska lógott,
mellette két pulykatoll legyező.
Hát így végződött a Buffalo creeki lövész-
verseny.

Feleségemnek, Déli Napsugárnak

Némethy Géza, 2007
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Túl sok köze nincs közvetlenül a lövészet-
hez annak, hogy milyen módokon gyújtot-
tak tüzet elődeink, mégis a történelmi lö-
vész ízlésvilágában általában az ilyen
melléktudományok is fontos szerepet ját-
szanak. Az állandóan úton lévő, vándorló

vadászok ugyanis meleget, biztonságot,
fogyasztható élelmet, fényt köszönhettek a
tűznek, ami a vadonban egyet jelentett az
élettel. A képlet egyszerű: ha van tűz, a
vadász életben marad, ha nincs, nagy
valószínűséggel meghal. Mondanom sem
kell talán, hogy a tűzgyújtáshoz nem álltak
rendelkezésre a 20. századig olyan prakti-
kus eszközök, mint a gyufa vagy öngyújtó,
esetleg a mostanában egyre jobban tért
nyerő magnézium rudas szikravetők. A
vadonban élő embernek sokkal
egyszerűbb, egyértelműbb eszközei voltak
a tűzgyújtásra, melyek jó karbantartás
mellett éppoly megbízhatóan működtek,
mint a mai eszközök. Az egyik ilyen el-
avultnak mondható, de kiválóan működő
tűzgyújtásról lesz szó az
elkövetkezőekben.

Szükséges eszközök: 5 x 5 cm-es termé-
szetes anyagból készült textil darabkák,
egy fém légpuska lövedékes doboz, kova
és acél vagy egy kovás puska lakatja, szá-
raz fű gyújtósnak.

A hozzávalók egyik legfontosabb alkotó-
eleme az úgynevezett szenesített szövet.
Elkészítése igen egyszerű. A fém légpus-
kalövedék doboz tetejébe üssünk egy lyu-
kat, majd tegyük bele a textildarabokat. Ne
legyenek túl szorosan, hanem inkább lazán,
egyszerre maximum 10-15 darabot te-
gyünk bele. Zárjuk rá a fedelet, majd he-
lyezzük a dobozt izzó parázsba, és tartsuk
ott, amíg a dobozra fúrt lyukon láthatóan
füst távozik. Vigyázzunk, hogy a lyukon
kiszabaduló gázok ne gyulladjanak meg,
mert a célunk nem az, hogy elégjen a do-

bozban lévő szövet, hanem az, hogy láng
nélkül szenesedjen el, textúráját
megőrizve. A folyamat kb. 3-6 percet vesz
igénybe. Az elkészült szövet színe egysé-
gesen fekete, de megtartja eredet szövését,
ha el akarjuk tépni, érezhetően még elle-
náll. A szenesített szövetet mindig víz és

Elöltöltős csináld magad

Tűzgyújtás modern eszközök
nélkül
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páramentes dobozban tartsuk, mert ez lesz
tűzgyújtó szettünk legfontosabb darabja.
A száraz fűből készítsünk kis fészkeket, ezt
fogjuk meggyújtani a parázsló szövettel, ez
lesz a gyújtósunk, mely meggyújtja majd a
jól előkészített tüzet. Tűzgyújtáshoz he-
lyezzük a szövetdarabot a kovás lakatba,

majd szikráztassuk meg a követ és acélt. A
szenesített textilre hulló szikrák azonnal
meggyújtják az anyagot, ami nem lánggal
fog égni, hanem forrón, szinte elolthatatla-
nul parázslani kezd. Helyezzük a parazsat a

fűfészekbe, majd finoman fújva élesszük
fel a lángot. A lángoló fűcsomó pedig me-
het az előkészített tűz alá. Érdemes az első
lángról egy gyertyát is meggyújtani, hogy
ne kelljen elölről kezdeni a folyamatot
akkor, ha a száraz fű lángja elhal a gyújtós
belobbantása előtt.

Az olajozott bőrzacskóban tárolt tűzgyújtó
szett szép kiegészítője lehet egy kovás va-
dászfegyvernek, és ugyanakkor praktikus
tartalma egy vadásztáskának. A szövet
helyett természetesen használhatunk taplót
is, ennek elkészítéséről egy későbbi szá-
munkban adunk majd útmutatást.

Németh Balázs
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