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Előszó
Hét, mint a mesterlövészek… Pont ennyi Füstölgő
jelent meg az április számmal együtt, és ahogy né-
zem a csapatunk lelkesedését, azt hiszem, hogy
még rengeteg szám várható a jövőben, pedig a ma-
gazint eredetileg negyedévesre és maximum 20
oldalasra terveztük. Munkatársaink azonban nem
átallanak szinte hétről-hétre új anyagokat küldeni,
hogy a főszerkesztő véletlenül se pihenhessen egy
hónapocskát. És ez bizony így jó, ez a lelkesedés
az, ami megkülönbözteti a történelmi lövészeket
más sportágak versenyzőitől.

Áprilisi számunk fontos kérdéseket boncolgat: sok
minden változik a versenyek, lövésztalálkozók vi-
lágában, amelyekre érdemes odafigyelni. E hónap-
ban olvashatnak a magyar sportlövészet feldolgo-
zatlan időszakáról, segítünk eligazodni a
belballisztikai alapjaiban, gondolunk a hasunkra is,
és a barkácsolni vágyó kollégákra is.

Jó olvasgatást és értékes kikapcsolódást kívánunk!

A Füstölgő eMagazin szerkesztői
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Vizsgáztatás rendjének válto-
zásai
Az elöltöltő-fegyveres szövetségi vizsga
évek óta fontos pontja a hazai történelmi
lövészetnek. Az elmúlt évek balesetmentes
versenyei bizonyítják, hogy csak a szüksé-
ges szakképzettség megszerzése,
ellenőrzése biztosíthatja a nyugodt, bizton-
ságos történelmi lövészéletet hazánkban.
Ezért elemi érdeke minden
magyarországi elöltölt-
fegyveres lövésznek,
hogy lőállásba
csak olyan
lövész
állhasson, aki
teljes
mértékben
tisztában
van az
elöltöltő-
fegyveres
lövészet
személyi, jogi és
biztonságtechni-
kai feltételeivel. Az
elöltöltő-fegyveres
vizsga az évek során
bizonyította értékét, de a Szövetség
elnöksége szükségesnek látja, hogy mo-
dernebb, praktikusabb, átláthatóbb rend-
szerben történjen, mely még nagyobb fi-
gyelmet biztosít a lövésznek.

A vizsga eztán is elméleti és gyakorlati
vizsgából áll. Az elméleti vizsgát továbbra
is 4 vizsgabizottság tartja (Budapest, Deb-
recen, Csepreg, Komárom). A vizsgabi-
zottság igazolást ad ki a lövész számára a
sikeres vizsgáról. Az elméleti vizsga
tesztből (20 megválaszolandó kérdés,
melyből 60%-nak helyes válasznak kell
lennie, a kérdések teljes halmaza 50 kér-

dés, melyből véletlenszerűen kerül kivá-
lasztásra a 20 tesztkérdés) és szóbeli
kérdésekből áll (3 kérdésből álló kifejtős
tételek egy fő témával és két melléktémá-
val, a tételcsomagok teljes száma 15). Az
elméleti vizsga díja 5000 Ft.

A gyakorlati vizsga letehető minden
elöltöltő-fegyveres lövészetre szóló enge-

déllyel rendelkező lőtéren, mely a
MEFLSZ tagja. A gyakorlati

vizsga díja 2000 Ft. Gyakor-
lati vizsgát az a lövész

tehet, aki sikeresen
teljesítette az elméleti
vizsgát. A sikeres
vizsgák után a
vizsgabizottság a
jelentkezési lapot,
sikeres elméleti és gya-
korlati vizsga
igazolását, és a

kitöltött tesztlapot
elküldi a Szövetségnek, a

Szövetség a megkapott
adatok alapján állítja ki és

postázza a vizsgabizonyítványt a
lövész számára. A sikeres vizsgáról

a lövész oklevelet kap. A sikeres vizsgát a
Szövetség bepecsételi a lövész
sportkönyvébe is, mellyel a lövész képzett-
ségét igazolhatja bármikor, bármely
lőtéren, rendezvényen.

A Szövetség a vizsgáztatás rendjéről pon-
tos Vizsgaszabályzatot dolgoz ki és tesz
elérhetővé mindenki számára, mely tartal-
mazza az elméleti vizsga minden lehetsé-
ges kérdését (mind szóbeli, mind írásbeli
rész), a gyakorlati vizsga sikerességének
legfontosabb kritériumait, és a vizsgával
kapcsolatos legfontosabb feltételeket.

Beszámoló a Magyar Elöltöltő-fegyveres
Lövészek Szövetsége 2008. évi

közgyűléséről
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A vizsga anyaga
-Káldi Gábor: Az elöltöltő-fegyveres
lövészet alapjai c. könyv
-Hatályos jogszabályok (24/2004 fegy-
vertörvény, 253/2004 Kormányrendelet)
-A MEFLSZ-MSSZ közös verseny- és
lőszabályzata
-A MEFLSZ Vizsgaszabályzata

Kérünk minden lövészt, hogy versenyeken,
telefonon keresse meg a szövetség
képviselőit, hogy elöltöltős vizsgáját bepe-
csételhessük a sportkönyvekbe. A bejegy-
zéshez szükséges iratok: személyi igazol-
vány, elöltöltő-fegyveres vizsgabizonyít-
vány. Így a lövész egyszerre tudja majd
igazolni elöltöltő-fegyveres szakképzetsé-
gét, valamint egyesületi tagságát, mely
alapvető jogi feltétele is egyben az
elöltöltő-fegyveres lövés leadásának.

Az új vizsgarendszer a régebbi vizsgák
érvényességét természetesen nem érinti.

Lövészet rendje
A Szövetség tagegyesületei fontosnak
tartják, hogy a biztonsági szabályok betar-
tása és betartatása továbbra is a legfonto-
sabb kérdés legyen a Szövetség életében.
Minden hazai lövész érdeke az, hogy
lőállásba csak olyan személy állhasson, aki
megfelelő képzettséggel rendelkezik, és
erről számot is adott. Különösen fontos ez
a kezdő lövészek esetében, mivel kevés a
megfelelő szakképzettséggel rendelkező
lőtér/lövészetvezető egyelőre hazánkban.

A Közgyűlés ezért egyhangúlag megsza-
vazta, hogy csak olyan lövész folytathas-
son önálló lőgyakorlatot versenyen, vagy
edzés során a Szövetség tagegyesületeihez
tartozó lőtereken, aki rendelkezik elöltöltő-
fegyveres vizsgával. Ez technikailag az
jelenti, hogy egy kezdő lövész, friss egye-
sületi tag a vizsga letételéig csak a
lövészetvezető közvetlen felügyelete,
szakmai irányítása mellett folytathat
lőgyakorlatot. A vizsga megszerzésével
szerzi meg a jogosultságot arra, hogy
önállóan is végezhesse a tevékenységet.

Trapper versenyszám szabá-
lyai
A Szövetség fontosnak tarja, hogy a nem-
zetközi sportlövész számok mellett tovább
támogassa a nemzeti hagyományőrző
(mind vadász, mind honvéd) versenyszá-
mokat. A Trapper versenyszám létrehozá-
sának célja is az volt, hogy a korabeli va-
dászhagyományokat ápolva a lövészek a
lehető legnagyobb korhűség szem előtt
tartásával versenyezhessenek rendezvé-
nyeink keretében. A Közgyűlés ezért úgy
döntött, hogy a Trapper szabályrendszerét
tovább közelíti a hagyományokhoz: a hatá-
rozat életbelépése (2008.05.01.) után csak
nyílt irányzékos fegyver lesz használható e
számokban, a lövedék pedig csak tapaszolt
gömblövedék lehet. A versenyszámban
indulhat minden huzagolt vagy huzagolat-
lan csappantyús, vagy kovás puska, mely
megfelel a fenti paramétereknek.

A szabálymódosítás lehetővé teszi így,
hogy szélesebb rétegek kapcsolódjanak be
a versenyszerű lövészetbe, mivel az ala-
csonyabb árkategóriás, alapvetően gömb-
lövedékes vadászfegyver replikák is ver-
senyképesek lehetnek eztán. A diopteres
fegyverek, melyekkel a lövész konikális
lövedéket lő, a Vetterli számban verse-
nyezhetnek.

A Trapper országos csúcs 2008.05.01-
dátummal rögzül örökre "Pre2008 Trap-
per" néven. A normál (módosult) Trapper-
ben pedig ezzel a nappal elindul az új harc
az országos csúcsért.

Szenior kategória
A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy
a 2008-as évben kezdődjön meg a Ver-
seny- és lőszabályzatban kidolgozott sze-
nior kategóriák működtetése, és az orszá-
gos csúcsok külön regisztrálása. A szenior
kategóriában versenyezhet minden olyan
lövész, aki betöltötte 60. életévét.
Lehetőséget kell teremteni a szenior kate-
gória külön értékelésére minden versenyen,
ahol legalább 6 lövész jelzi versenyszá-
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monként szenior kategóriában történő in-
dulási szándékát. A szenior kategória or-
szágos csúcsait a Szövetség külön regiszt-
rálja.

Új egyesületek
Szövetségünk 5 új egyesülettel bővül ez
évben, melyek felvételét a Szövetség
közgyűlése egyhangúlag támogatta:
-Muskétás SE
-Ballószögi LSE
-Zalaegerszegi PLE
-Vadnyugat EMWSE
-Visegrádi ELK

Az új egyesületeknek és lövészeiknek, és
minden versenyzőnknek sok sikert kívá-
nunk!

A vizsgáztatás rendjével
kapcsolatos anyagok az
Interneten:

Az MELFSZ-MSSZ vizsgaszabály-
zat:
www.kapszli.hu/doc/vizsgaszabalyzat.doc

A megváltozott MEFLSZ-MSSZ ver-
seny- és lőszabályzat:
www.kapszli.hu/doc/loszabalyzat.doc

Áprilisi versenyajánló

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 Wes-
tern minősítő CAS Gyál

Április 26. Royal SSK Klapka Kupa
TP Komárno (SK)
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A sportlövészet történetének igazi
elöltöltős időszaka sajnos nem éppen gaz-
dagon dokumentált része a hazai sporttör-
ténetnek. A történelemben kutakodó
sportlövésznek kicsit olyan érzete is tá-
madhat, hogy az Olimpiai mozgalom elin-
dulása előtt nem is létezett ez a sport. Pe-
dig ez messze nem igaz. A célbajuttató
eszközök versenye, a vadászok, katonák
egymás elleni versengése valószínűleg
egyidős kultúránkkal. Európa több orszá-
gában már a 13. században működtek

lőegyletek (1272. Aix-en-Provance, Fran-
ciaország; 1286. Swidnice, Lengyelor-
szág). A lőegyletek születése a polgári,
civil önkontroll és önvédelem
kifejlődésének okozata, és így a városok-
hoz, elsősorban a kiváltságokkal
rendelkező városokhoz köthető.

Európa városainak képét, társadalmi erejét
jelentősen átformálták a folyamatos hábo-
rúk. A török a 16. század elejétől folya-
matosan hadban állt Európa határvidékén,

Emlékezzünk a régiekről…

A lövészkirályok kora
Régi korok sportlövészete és eszközei – I. rész

Lőtábla Bajáról
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az egymással marakodó európai uralkodók
zsoldos és banderiális seregei pedig fel-
dúltak minden területet, mely vonulási
útjukba esett. Az uralkodók hatalma sem
nagyon terjedt túl sokszor saját palotájuk
kerítésein, ezért nem volt más lehetősége,
mint kiváltságokat adni a városoknak, és a
város lakosságának, a polgárságnak, hogy
az önvédelmükről maguk gondoskodhas-
sanak. A számos gazdasági jellegű kivált-
ság mellett, a 16. századra már erős fallal
körülvett városok saját milíciát
(polgárőrséget) is állíthattak, mely szinte
az egyetlen valódi lehetőségük volt a haté-
kony önvédelemre legyen szó zsoldosok,
portyázó törökök vagy éppen a feudális
urak önkényének elhárításáról. A polgár-
ságnak joga és kötelessége volt a fegyveres
szolgálat, melyet lövésztársaságokba, egy-
letekbe tömörülve láttak el. A lövészek
kiképzésére hamar meghonosodtak a rend-
szeres versenyek, így a sport és városvé-
delem ügye szorosan összefonódott a
tűzfegyverek korában. A lövészegyletek
gyakran önálló egységként harcoltak vész
esetén a polgárőrség soraiban, de a lövész-
egyesület mindig is civil kezdeményezés

maradt, a működés minden pontjára
kiterjedő alapszabállyal. A lövészegyesü-
letek fejlődése azokon a területeken volt a
legerősebb, melyek városai a legtöbb ki-
váltsággal rendelkeztek. Így különösen
nagy hagyományokkal rendelkeztek a né-
metalföldi, egyéb német nyelvterületen
működő, és a svájci lövészegyletek.
A versenyeket általában jelesebb esemé-
nyek (vásár, tavaszünnep, stb…) idejére
tették, német nyelvterületen ezekből a
versengésekből fejlődött ki a barokk korra

Lövészverseny Svájcban 1790 körül
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a lövészünnep, vagyis a „Schützenfest”.

A versenyszámok eleinte kikötött élő ma-
darakra, apróvadakra folytak, majd lassan a
célállomány is elkezdett átalakulni: először
a vadat formázó fa célra, majd a vad papír-
ra festett ábrájára lőttek a versenyzők. A
körkörös lőlap a 17. századtól kezdett el
terjedni Európában, ezeken a lőlapokon a
tűzfegyverek korában már nem csak magát
a találatot értékelték, hanem a lövés pon-
tosságát is. A 17. század végétől jelentek
meg a négyzetes céllapok. A célok eseté-
ben ki kell emelni a díszes, festett fa

lőtáblákat, melyek általában vicces, vagy
akár erotikus képi világgal egy-egy ver-
seny különleges céljai voltak. Ezekből ha-
zánkban is igen gazdag gyűjtemény talál-
ható. Természetesen a katonai gyakorlási
célzattal készült emberalak célok is meg-
találhatóak a régi versenyeken, de ezek
jelentőssége úgy csökkent, ahogy az orszá-
gok belső rendje elkezdett megszilárdulni.

A lövészetek eleinte a városfalon kívül
folytak, időszakos lőtereken, majd a 18.
századra elkezdtek kialakulni az állandó
lőterek, lövöldék is, mellyel párhuzamosan
egyre szabályozottabb, rendezettebb lett a
tűzfegyverhasználat is. A lövészegyesüle-
teken belül komoly hierarchia alakult ki,
mely egyrészt tükrözte a lövészek vagyoni
helyzetét, másrészt pedig lövészi képessé-
geiket. A hierarchia csúcsán a „lövészki-
rály” állt, aki éves verseny során nyerhette
el a címet. A pozíció egyben a lőegyelet
vezetésének feladatával is együtt járt, ami-

nek bizony költségei is voltak. Ha ezt nem
tudta vállalni, átengedhette azt tehetősebb
lövésztársának is.

A 18. századra a háborúk elcsendesedtek,
de legalább is átalakultak: a sokszor önké-
nyes, irányíthatatlan zsoldosseregek helyét
„állami” tömeghadseregek vették át, me-
lyek szabályozottsága sokkal magasabb

Innsbrucki lövészek harca 1809-ben
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szinten állt, mind a feudális bandériumok,
vagy zsoldban harcoló katonák esetében.
A lőegyletek egyre inkább elveszítették
városvédelmi jellegüket, sokkal inkább a
mozgalom civil, és sport jellege került
előtérbe. A lövészházak, lövöldék a városi
polgárság gyülekezőhelyeivé váltak, ahol
pezsgő szellemi és politikai élet zajlott.

Lövészegyletek Magyarorszá-
gon
Az első lövészegyletek a felvidék szabad
királyi városaiban alakultak. 1510-ben
Késmárkon, 1516-ban pedig Lőcsén is
működött már lőegylet. 1523-ban Sopron-
ban alakul lövésztársaság, de a felvidéken
is több városban terjed el gyorsan a lövé-
szet: Selmecbánya, Körmöcbánya, Eperjes.
Érthető, hogy ezeken a vidékeken
erősödött meg a lövészsport, hiszen az or-
szág nagy részét a 16.-17. században a tö-
rök birtokolta. Pesten és Budán a városok
visszafoglalása után szinte azonnal
megszerveződnek a lőegyletek, sőt a vá-
roshatáron belül pár évvel ez után már ál-
landó lőterek alakultak. A magyar egyesü-
letek azonban nem tudtak olyan erőre kap-
ni, mint a német, osztrák, cseh vagy svájci
egyletek, de azért hellyel-közzel folyama-
tosan működtek. A 19. század hajnala

azonban új lökést adott a civil kezdemé-
nyezéseknek. A felvilágosodás eszménye
összeforrt a polgári értékrenddel. Az ab-
szolút uralkodók politikai elnyomása a
közélet minden terén érződött, a lőegyletek
azonban nagyszerű lehetőséget kínáltak a
szabad politizáláshoz. Az 1800-as évek
elején és a reformkor során rengeteg lö-
vészegylet alakul szerte az országban (Pl.:
1802 Baja), melyek körében egyre jobban
tért hódít a magyar szó is a német helyett.
A Forradalom és Szabadságharc leverése
után természetesen jó időre szünetelt a
lövészet is hazánkban, de az enyhülés,
majd az alkotmányt visszaadó 1867-es
kiegyezés ismét megnyitotta lehetőséget a
civil kezdeményezések előtt. A fejlődés, és
az új egyesületek alakulása nem állt meg
(pl.: 1860 Óbudai Lövészegylet, 1868 Ka-
posvár, 1889 Pozsony), 1907-ben alakult
meg az első országos hatályú lövészszer-
vezet: az Országos Nemzeti Lövészegylet.

(Folytatjuk, a következő részben a korabeli

sportlövészet eszközeit tekintjük át)

Németh Balázs

A lövészet az igényes középosztály szórakozása volt
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…végül együtt mentünk haza
Ez nem egy hagyományos beszámoló,
sokkal inkább a puskával kapcsolatos, na-
gyon rövid élményeim időrendi sorrendben
történő leírása.

Nézegettem már egy ideje ezt a puskát,
leginkább amerikai oldalakon. Az ameri-
kaiak ódákat zengenek róla - véleményem
szerint egyébként mindenről. Tetszett a
formája, az arányai, a válltámasz alsó
kontúrjának enyhén hasas íve és a .45-ös
tapaszolt gömbhöz is nagy kedvet
éreztem. Leginkább azonban két dolog
fogott meg benne:

- a tusa letörése vagy dőlése a
csőhöz képest, amely kiváló,
kényelmes tartást tesz
lehetővé álló lövészetkor;

- és az ára.

Szeretek racionális ideológiát
gyártani a fegyverfelhalmozás-
hoz és tulajdonképpen be
kellett látnom, hogy az
Investarm Hawkenre
(avagy Lyman Great
Plains) nincs feltétlenül
szükségem, amikor is a
Trapper, hazai
versenyszám szabályainak
változásai (kizárólag nyílt
irányzék és gömblöve-
dék) végre meghozták a
várt tudati feloldozást.
Azóta az én puskám!

Már otthon
Az első bevetés előtt -
ami egyébként a komá-
romi évadnyitó
verseny volt -

természetesen alaposan
kihúztam a csövet és né-
hányszor célra tartva el

is csettintettem a
gyorsítót. Egészen

kiválóan áll a kézben a
puska és jól látható, legin-

kább modern kontúrt mutat
az egyébként elméletileg

magasságban is állítható
buckhorn típusú irányzék. Ezen

a ponton meg kell jegyeznem,
kellemes meglepetés ért, amikor a

dobozban találtam egy plusz,
autentikus, magasságában nem

állítható irányzékot, valamint egy réz
töltővessző fejet. Mintha azonnali

használatra készítették volna, és persze
nekem pont ez volt a tervem!

Maga a puska elég szép ágyazást kapott, a
fémalkatrészek egyszerűek, de hibátlanul
felületkezeltek, az illesztések pedig
megfelelőek. Persze ne várjunk tőle
Pedersoli-féle esztétikai élményt, de egy
kiforrott, korrekt konstrukcióról
beszélhetünk. A válogatás során
bizonyossá vált előttem, hogy a minőség az
összes darabon tökéletesen egyenletes,
valóban egy koncepcionálisan használatra
szánt fegyverről van szó.

Az első bevetésen
Elérkezett az évadnyitó, és én vittem ma-
gammal az új puskámat, tele várakozással
és ambícióval. Belőni persze nem volt mó-
dom, úgyhogy arra gondoltam, az első pár
löves után majd csavargatom az irányzék
magasság állító csavarját, aztán csak lesz
valahogy. Arra kell csak figyelnem, a
lehető legjobban kivitelezett lövést adjam
le, aztán majd a találathoz állítom a fegy-
vert.

Ár/érték arányból jeles

Investarm Great Plains Hawken
személyes benyomások
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Töltetem sem volt még, de azért előzőleg
megnéztem a puska használati útmutatóját,
aztán úgy döntöttem, hogy 45 grain svájci
kettessel, .445-ös gömbbel, meg a Le
Pagehoz használt, különböző 0,22-0,28
vastagságú tapaszokkal nem hibázhatok
nagyot. Megtöltöttem hát a Hawkent, cé-
loztam és … rájöttem, hogy egy kicsit job-
ban rá kell nyomni a csappantyút a
lőkúpra. Itt ne valami erőlködésre gondol-
junk, elég, ha az ujjunkkal kicsit meg-
nyomjuk a kapszlit. Innentől már nem volt
előttem akadály, lőttem! Kettest, 6 órába.
A szárazon kicsit nyúlósnak tűnő sütés
kifejezetten kellemes volt
élesben, a 0,22-es tapasz
pedig jó választásnak
bizonyult. A golyó szorosan,
de különösebb erőfeszítés
nélkül ment le a csőbe. A ta-
paszt csak simán nyálaztam,
ahogy az már sokszor bevált
és nem húztam ki a csövet
lövés után. Újra töltöttem és
lőttem. Megint kettes fél 7
irányba. Ekkor elérkezettnek
láttam az időt az irányzék
állítására, úgyhogy
elkezdtem tekergetni az
állítócsavart, de hiába. Az
irányzék csak minimálisan

mozdult felfelé. Sebaj,
gondoltam könnyed
lélekjelenléttel, majd
áthelyezem a célt. Fölé
kellett céloznom,
nagyjából a kettes kör
magasságába és további

nehezítésként
észrevettem, hogy a
buckhorn szarvak pont
kitakarják a lőlap
széleit, így az
oldaltartás nem volt
annyira egyszerű.

Mindezek ellenére
nagyon elégedett
voltam, hiszen a harma-

dik lövésem már belső 10-es lett, ezt
követően pedig további négy 10-est sike-
rült lőnöm. Elsőre egy teljesen ismeretlen,
szűz puskával! Beállított töltet és irányzék
nélkül, csak úgy, céláthelyezéssel! Mély-
ségesen elégedett voltam a puskámmal!

Újra otthon
Az Investarm Hawken meglehetősen mo-
dern technikai megoldások halmaza – de-
rült ki számomra a tisztításkor.

Először is, a csőfar tisztító furatot egy
imbuszcsavar zárja. Másodszor – és ez
nagyon meglepett – a csövön kívül semmi
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sem lett koszos, mivel a csőfar formai ki-
képzése teljesen útját állja az égéstermé-
keknek. Nagyon könnyű pucolni! További
meglepetést jelentett a spirálrugós lakat-
szerkezet – nos az nem tud elromolni. Ki-
derült persze az is, hogy az irányzék tény-
legesen állítható, de a felfelé nyomó rugó
gyengécske, ezért nem akart emelkedni.
Abszolút autentikus módon betettem az
irányzék billenő része alá két mini alátétet
és máris megoldódott a reszelés problé-
mája.

Azt hiszem, sőt, meggyőződésem, hogy ez
a fegyver nem tud tönkremenni. Kicsit
olyan ez a Hawkeneknél, mint a Ruger Old
Army a revolvereknél. Abszolút megbíz-
ható, kiforrott konstrukció, helyenként
modern technikai megoldásokkal és remek,
hagyományos megjelenéssel. Amerikai
elöltöltő vadászpuska - ma.

Itt tartunk, de ide is jöttünk
Meglehetősen kevés tapasztalatot tudtam
csak megosztani a Hawkennel kapcsolat-
ban, de rendkívül ígéretes fegyvernek
tűnik. A csöve számomra bizonyított, oda
lőtt, ahova tartottam. Olcsó is volt, nem is
volt vele semmi problémám az első
ismerkedős 1-2 csetlés-botlásnál és várom
a második lehetőséget, hogy újra lőhessek
vele.

Pont ilyet akartam. Ha
pedig egyszer arra
vetemednék, hogy abszolút
autentikus, MLAIC

kompatibilis
versenyfegyvert faragjak
belőle, akkor majd
rendelek egy hagyományos
L&R lakatot, kicserélem
az irányzékot egy létrás
diopterre (elöl pedig
zártra), esetleg faragok
bele egy jó nehéz réz
töltővesszőt és máris kész
az amerikai schuetzen
puska. Persze ezt nem
teszem, hiszen kifejezetten

Trapper lövő fegyvernek szánom az
Investarm Great Plains-t, az én puskámat.

Mészáros Gyula
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A belső ballisztika rendkívül összetett tu-
domány, amit nagyon sok szemszögből
megközelíthetünk és nagyon sok kérdésre
választ kaphatunk a segítségével. Mint
minden egzakt tudomány, ez is teljesen
logikus, de hogy átlássuk minden részletét,
arra egy élet is kevés lehet. Ettől bonyo-
lultnak tűnik, pedig csak a terjedelme
ijesztő kissé. Próbáljuk meg néhány telje-
sen hétköznapi kérdésre leegyszerűsíteni,
mi is történik a fegyverben, amíg a lövedék
annak csövén belül mozog.

Minden lőfegyver egy termodinamikai gép.
Olyan gép, amiben egy gáz kiterjedése
munkát végez - egy ütemben elmozdít egy
tárgyat, esetünkben a lövedéket. Az
egyszerűség kedvéért legyen egylövetű és
elöltöltő a fegyver, tehát a revolvereket
meghagyjuk további átgondolásra. Hasonló
megfontolásból hüvelyes lőszerről sem
esik szó, mert az is bonyolítja a képet.
A fegyver már töltve van. A
lőporkamrában faszén alapú lőpor van, a
kamra tetején esetleg fojtás. A fojtáson
nyugszik a lövedék, ami teljesen tömören
zárja a csövet. Legyen a cső spirálisan hu-
zagolt. Habár valószínű, hogy a huzagolás
feltalálását a cső koszolódása sürgette és
nem pedig a lövedék stabilizálása a röp-
pályán, ma már inkább az utóbbi hatás
miatt szeretjük.
A lövés a lőportöltet begyújtásával
kezdődik. Erre számos módszert dolgoztak
ki a történelem során. Külön nem foglal-
koznék velük, mert egész könyvfejezeteket
írtak már egyes gyújtási módokról és az
égő lőpor szempontjából mindegy, hogy
mitől gyulladt be. A lőkúpra felhelyeztük a
biztosan elsülő csappantyút és a kakast
felhúztuk. Az elsütő billentyű kioldja a
kakast, az pedig egy megfeszített rugó

nyomásának hatására a csappantyút ráüti a
lőkúpra.

Ebben a lövési folyamatban a csappantyú
gyúelegyének feladata az, hogy mechani-
kai energia okozta gyors alakváltozás hatá-
sára begyulladjon. Tudni kell persze, hogy
a csappantyú érzékeny lélek. Begyullad
melegítés, elektromos szikra és persze bi-
zonyos kémiai reakciók hatására is. Mivel
ez a gyújtási lánc legérzékenyebb pontja,
vigyázni kell vele, érdemes a dobozát
csukva tartani lövészet közben!

A lőpor égése erősen exoterm folyamat,
vagyis sok hő szabadul fel a reakció során.
Ez a hőmennyiség idealizált lőpor esetén
kiszámítható. Tudjuk persze, hogy a lőpor
bonyolult és sok komponensében ismeret-
len keverék, ezért pontosabb eredményt ad
a kalorimetriás mérés. Érdekes módon a
lőporok fajlagos energiatartalma jelentősen
kisebb, mint a hagyományos üzemanyag-
oké. A fekete lőporban lévő szén égésekor
kb. 16800 kJ/kg energia szabadul fel, a
cellulóz-nitrát esetén kb. 3600 kJ/kg, egy
átlagos benzin égésekor pedig kb. 44400
kJ/kg. Nagyvonalúan tekintsünk most el a
CO2-on kívüli egyéb termékek
keletkezésétől, hiszen kénmentes lőporról
is tudunk! Így is felmerül a kérdés, vajon
miért nem benzinnel lövöldözünk, ha a
lőporokénál magasabb az energiatartalma?
A fegyverek hajtóanyagai esetén nem az
energiatartalom, hanem az energia-
felszabadulás gyorsasága a kulcskérdés. A
lőporok gyorsan égnek, ez az egyetlen tit-
kuk. De nem éghetnek olyan gyorsan, mint
a robbanóanyagok. Egy átlagos
lőportöltetben az égés 8-10 cm/sec sebes-
séggel terjed, míg az igazi robbanóanyag-
okban 2000-8000 m/sec sebességgel. Fon-

Belballisztika kezdőknek

Akkor NYOMÁS!
I. rész
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tos megjegyezni, hogy a lőporok sosem
robbanóanyagok!

A lőportöltet égési sebessége erősen függ a
reakció körülményeitől is. Ha az égés szo-
rosan zárt térben történik és emiatt megnő
a hőmérséklet és a nyomás, akkor az égés
sebessége akár 100-szorosára is nőhet. A
különböző lőporok eltérő mértékben érzé-
kenyek a hőmérséklet és nyomás növeke-
désére. A nitrocellulóz zárt térben
jelentősen gyorsabban ég, mint szabad
levegőn. A fekete lőpor kevéssé érzékeny a
bezártságra, vagyis nem gyorsul fel annyi-
ra az égése. A különbségnek az a valószínű
magyarázata, hogy a nitrocellulóz homo-
gén anyag és szemcséinek felületén a ma-
gas nyomású forró gázok felgyorsítják az
égést. A fekete lőpor viszont egy szilárd
porokból álló keverék, ezért
benne az égés minden két
különböző anyagú szemcse
határán tétovázik kissé
továbbhaladás előtt, ráadásul
a forró gázok nehezebben
nyomulnak a lőpor belseje
felé. Tehát óriási hibát követ
el az, aki szabad levegőn ha-
sonlítja össze a nitrocellulóz
és a fekete lőpor égési
sebességét, majd ezután
nitrocellulózt tölt egy fekete
lőporos fegyverbe.

Nézzük, mi történik a
csőben, ha elkezd égni a lőpor. A töltet
elégése közben keletkező gázkeverék a
reakcióban felszabaduló hő hatására kitá-
gul. A kitáguló gázok munkavégzése csak
azok mennyiségétől és a felszabaduló
hőmennyiségtől függ. Ha a lőpor lassan ég,
akkor a gázok és hő felszabadulása is las-
sú, tehát a reakció során viszonylag későn
érjük el a nyomásmaximumot. Ha egy
gyorsabb lőpor ugyanannyi gázt és hőt
fejleszt, de jelentősen rövidebb idő alatt,
akkor sokkal hamarabb elérjük a nyomás-
maximumot és a nyomás sokkal magasabb
lesz, mint az előző esetben – annak ellené-
re, hogy a kétféle lőpor összességében

ugyanannyi munkát végzett. A csőben
keletkező hő részben a cső falán keresztül
vezetődik el, de ez időigényes folyamat.
Gyors reakció esetén a hővezetés nem
csökkenti jelentős mértékben a gázok
hőmérsékletét, ezért a gyors lőporok végső
soron nagyobb mechanikai munkát végez-
hetnek, mert kisebb a hőveszteségük. Ha a
reakció pillanatszerű, akkor pillanatszerűen
érjük el a nyomásmaximumot nulla
hőveszteséggel. Ekkor beszélünk adiabati-
kus folyamatról (1 . ábra). Utóbbi esetben a
fegyver biztosan felrobban, mielőtt a löve-
dék megmozdulna benne. A hajtóanyagok
fontos tulajdonsága, hogy milyen gyorsan
érik el a nyomásmaximumot. Ezt a
sebességszerű paramétert brizanciának
hívjuk.

1. ábra Adiabatikus folyamat nyomásgör-
béje. P = nyomás, V = térfogat
A kitáguló gáz munkája a görbe alatti te-
rülettel egyenlő.

Hasznos, ha a lőpor a legutóbbinál vala-
melyest lassabban ég. Ekkor a csőben ural-
kodó nyomás nulla értékről növekedni
kezd. Ha elmozdul a lövedék, a térfogat
növekedni kezd és ez a nyomásnövekedés
ellen dolgozik. Amíg a lőpor ég és gyor-
sabban növeli a nyomást, mint amennyivel
a gyorsuló lövedék ill. a mögötte táguló tér
csökkentené azt, addig lassuló mértékben

1. ábra
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ugyan, de tovább nő a nyomás. Egyszer
pedig elér egy maximumot, és amikor el-
fogy a lőpor vagy a lövedék mögötti térfo-
gat elég nagy tempóban kezd növekedni,
akkor a nyomás csökkenni kezd. Ha leállt
az égés, a görbe az adiabatikus görbét
fogja a továbbiakban követni (2. ábra).

2. ábra Viszonylag gyors lőpor nyomás-
görbéje (piros).
A gázok munkavégzése itt is a görbe alatti
területtel adható meg. A lőpor elfogyása a
görbén ott látható, ahol a görbe deriváltjá-
nak az előjele ellenkezőjére vált ☺. A gör-
bét metsző függőleges vonal az a pillanat,
amikor a lövedék a csövet elhagyja.

Jól látható, hogy az adiabatikus görbe ma-
ximális nyomása sokkal nagyobb, mint a
gyors lőpor esetében, ezért van rá esély,
hogy az utóbbi esetben
egyben maradjon a
fegyver. Az is jól
kivehető, hogy ha a két
görbe alatti teljes terület
egyenlő – legyen most
így, akkor a lassabb
égésű töltet esetében
sokkal nagyobb az
energiaveszteség amikor
a lövedék kilép a csőből.
Rajzoljuk most be egy
lassú lőpor nyomásgör-
béjét is (3. ábra)!

3. ábra Lassú lőpor nyomásgörbéje (zöld).

Amint látjuk, lassú égésű lőport használva
a nyomásmaximum kisebb lesz és még
később alakul ki, az energiaveszteség pe-
dig ebben az esetben a legnagyobb a löve-
dék kilépésekor.

Tudjuk tehát, hogy a
lassabb lőporok hatásfoka
– vagyis a lövedék
gyorsítására hasznosítható
energia mennyisége – min-
denképpen kisebb, mint a
gyors égésű lőporoké.
Nagyon lassú lőporok
esetén az is megesik, hogy
a lövedék már elhagyta a
csövet, amikor az összes
lőpor még el sem égett.
Mit lehet tenni, ha lassú
lőport használva
szeretnénk magasabb

nyomást elérni? Növelni kell a
lőporadagot. Ezt bizonyos határok között
meg is lehet tenni, mert több lőport egy-
szerre égetve nagyobb mennyiségű gáz fog
képződni, a görbe alatti terület
értelemszerűen megnő és a lövedék na-
gyobb sebességet érhet el a csőben. Persze
mint mindennek, ennek is megvan az ára.
Ha túl nagy nyomást érünk el, azt többek
között a fegyver is bánhatja. Ha nagyobb
töltet esetén a nyomás esetleg eléri egy
gyorsabb lőpor maximális nyomását – te-
hát az ábrán feljebb emeltük a zöld görbét

2. ábra

3. ábra
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–, akkor igen jelentős energiaveszteség lép
fel a lövedék kirepülésekor. Ezt csak a
pénztárcánk bánja. Esetünkben csak egy
módon lehet a lassú lőpor energiatartalmát
jól kihasználni – meg kell hosszabbítani a
fegyverünk csövét. Folyamatosan növelve
a töltetet oda jutunk, hogy a lövedékek
sebessége egyre kisebb mértékben fog
nőni, majd elérünk egy sebességmaximu-
mot. Ez a maximális lövedéksebesség adott
fegyvert, adott tömegű lövedéket és meg-
határozott lőportípust használva egy fix
érték, és mint ilyen kiszámítható. Kiszá-
mítás helyett inkább lássuk be, hogy a ma-
ximális sebességet produkáló lőportöltet
nem ideális. Ekkora töltet esetén a torkolati
sebesség már erősen változó lehet, mert
lövésenként más és más mennyiségű el-
égetlen lőpor marad a csőben. Ez a mara-
dék lőpor is kilövődik a csőből és a fegy-
ver visszarúgása mindig más lesz. A másik
probléma az, hogy a nagyobb töltetek
egyenetlenül égnek, és a nyomásgörbe már
nem lesz sima, nyomáshullámok jelennek
meg rajta.

De vajon mekkora lehet az ideális töltet, ha
minden más (lövedéktömeg, maximális
nyomás) adott, és konstans lövedéksebes-
séget szeretnénk elérni?
Ezzel folytatjuk legközelebb.

Vági Pál

Gasztro rovat

Beles Joe csirkéje
És már megint eszünk…

Beles Joe-t kirúgták. Ez nem először for-
dult elő őkelmével, de a mai kirúgás na-
gyon érzékenyen érintette. Ebéd nélkül
rúgták ki! Márpedig, mint azt a gúnyneve
is elárulja, nagyon szerette a hasát, az evés
volt élete értelme, boldogsága. Sajnos fé-
kezhetetlen étvágya miatt gyakran került
összeütközésbe munkaadóival, aztán vagy

elment magától, ha a koszt nem volt
megfelelő és bőséges, vagy kirúgták a sok
zabálásért. A mai eset viszont példa nélkül
áll hősünk eddigi pályafutásában, mert ma
a törvényesség határát is átlépte a hasa
kedvéért.

Mr. Kernshaw átlagos farmot vezetett, nem
túl sok alkalmazottal. A felállás a megszo-
kott, munkavezető, szakács, ács-kovács
egy személyben, tehenészlegények - kö-
zéjük tartozott a mai napig Beles Joe is -
két inasgyerek, miss Elvira szobalánya, és
négy mihaszna néger. Átlagos napnak in-
dult, a korai reggeli után a munkavezető
kiosztotta a feladatokat. Beles Joe-nak

FELHÍVÁS!

Várjuk minden olyan vadászbarátunk
jelentkezését, aki szakmai ismeretével,
tapasztalataival, kapcsolataival, tanácsai-
val szívesen segítene az elöltöltő-
fegyveres vadászat hazai meghonosításá-
ban.

Jelentkezés: info@kapszli.hu

Köszönjük!
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először a kovács mellett volt dolga, segített
egy szekér kerékráfjának cserélésében,
aztán indulhatott a legelő egy távoli pontjá-
ra kerítést javítani.
- Mr. Josh! - szólította meg a górét. - Ha
kimegyek a Lószakító völgybe, hogyan
fogok ebédelni?
- A szakács majd csomagol valamit, víz
meg van a völgyben. Legalább nem za-
bálsz ma annyit! - hangzott a nem túl biz-
tató ukáz. Beles Joe lélekben összetörten
ment a kovácsműhelybe. 10-re kész is
voltak a szekér javításával, Joe ment a
konyhába a szakácshoz:
- Mr. Mendez, adjon valamit enni, megyek
ki a Lószakítóhoz. Sokat csomagoljon,
mert csak későn jövök meg!
- Mr. Josh már szólt, azt üzeni, nem kell
annyit zabálni. Egy darab kukoricakenyér,

négy hagyma, egy darabka szalonna elég is
lesz, mindjárt berakom egy zacskóba.
- Hogy az a …!!! - kezdett káromkodni
Joe, majd valami eszébe jutott. Körbené-
zett, és gyorsan, mint a nyári villám, zsebre
rakott két répát, és két szem krumplit.
Többet sajnos nem sikerült, mert jött is
vissza a szakács a zacskóval.
- Nesze, Beles, jó mulatást odakint! Aztán
nehogy túlterheld a gyomrod! - tette hozzá
gúnyosan. Joe mormogott valamit a baju-
sza alatt, és kiment. Lova már fel volt
nyergelve, zsákban szerszámok, a nyereg-
kápára akasztva drót a javításhoz, no meg a
szokásos cuccok, és persze nem hiányzott
az öreg Enfield katonapuska, Beles Joe
hadviseltségének emléke sem.
Rosszkedvűen ült nyeregbe, és csendben
elporoszkált. De valahogy rossz felé indult,
már ott is van a csirkék között, rutinos le-
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hajlással elkapta ez egyik nyakát, és mint
egy kiváló bűvész, gyorsan el is tüntette.
- Velem nem fogsz szórakozni, Mendez,
megleszek én nélküled is! - morogta. Az-
tán, mint igazán buzgó munkaerő, elindult
a hosszú útra, a Lószakító völgybe. De
főnök tervez, Beles végez, és hogy, hogy
nem, nem jutott el a völgyig. Alig tűnt el
mögötte a ranch, egy védett völgyhajlatban
meg is állt. Előkapta kerekes gyújtóját, és
gyorsan tüzet rakott. Szegény csirkének
pillanatok alatt elvágta a nyakát, aztán már
kopasztotta-belezte is. A megtisztított csir-
két a gerinc mellett végigvágta, megnyi-
totta. Két hatalmas tenyere között kilapí-
totta a szerencsétlen állatot. A nyeregkápa
mellől elővette az Enfieldet, és kihúzta a
töltővesszőt. A zsákból erős drótot és egy
fogót vett elő. A töltővessző hasítékán
átfűzött egy darab drótot, kétoldalt vissza-
hajtotta, megtekerte, majd a kilapított csir-
kén végigszúrta a vesszőt és a drót két vé-
gét. Egész jól megállt rajta. A tarisznyából
sót és fűszereket vett elő, megsózta a húst,
megszórta a fűszerekkel. A drótot újból
rátekerte a vesszőre, visszahajtotta, és a két
szálra sorban felfűzte a kockákra vágott
szalonnát, a két répát, a hagymákat és a két
félbevágott megmosott krumplit. Utána
még egyszer megtekerte a drótot a

puskavesszőn, és elkezdte sütni a
műalkotást. Nagy figyelemmel, óvatosan
sütögette, nehogy idő előtt megégjen, és a
hús egyszerre süljön meg a zöldségekkel.
Közben a szalonna kicsorduló zsírja ízesí-
tette a krumplit és a répát, szaftosabbá tette
a húst. Hamarosan ínycsiklandó illat kez-
dett terjengeni a tűz körül. A sülő szalonna,
a csirke illatburokba zárta a völgyhajlatot.
De jaj! A szél egyszer csak megfordult, és
megerősödött. Beles Joe észre sem vette,
annyira lefoglalta a kényes sütögetés.

A munkavezető csodálkozva nézte a ranch
udvarán kavargó csirketollakat.
- Mr. Mendez, miért szórta szét a tollakat,
nézze, milyen rendetlenség lett!
- Esküszöm, Főnök, nem én voltam, ma
babot főztem a fiúknak! De ezek a tollak
valahogy ismerősnek tűnnek. Szerintem
miss Elvira kedvenc pipije, szép cifra.
Közben a tollak után az illat is megérkezett
a ranch légterébe.
-Azt hiszem, Főnök, meglesz a megoldás,
csak kövessük a tollak nyomát, menjünk
szag után.
És elindult a felderítő osztag. Mr. Josh a
tollakat figyelte, a szakács szag után ment.
Nem kellett messzire menniük, a völgy-
hajlatban meglátták az elfoglalt Beles Joe-
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t. Gyorsan fedezékbe vonultak, ott várták
végig a gasztronómiai mutatványt.
Időközben a csirke és a zöldségek meg-
sültek. Joe megkönnyebbült sóhajjal
előkapta a fogót, és a drótot óvatosan szét-
vágva kiszabadította a csirkét és a zöldsé-
geket a drótkalodából. Mindent kirakott
egy hatalmas bádogtányérra. Mellétette a
kenyeret, és mielőtt belekezdett volna!!!
- Mit művelsz itt Beles? Nem a
Lószakítónál kellene lenned? – kérdezte a
munkavezető.
- És mit műveltél miss Elvira kedvenc pi-
pijével? - vigyorgott rá a szakács.
Szegény Beles Joe meg sem tudott szólal-
ni. Azt hitte, a föld nyílik meg alatta.
- Beles Joe, ki vagy rúgva! Fogd a holmi-
dat, menj a szállásra, pakolj össze és tűnés.
A béredet visszafogom a kár fejében. És a
csirke is itt marad! Meg ne lássalak még
egyszer a ranch közelében!
Joe bánatosan összepakolt, felült a lovára
és elporoszkált. A munkavezető és a sza-
kács leültek a tűz mellé,
elővették a késüket, és nekiláttak
szegény Joe ebédjének.
- Ez a Beles Joe nem valami
fényes munkaerő, egy lusta
disznó! - mondta mr. Josh.
- Az lehet, - csámcsogott a
szakács, - de csirkét azt piszkosul
tud sütni!

Beles Joe csirkéje

Hozzávalók:
1 Enfield karabély,
kerítésdrót igény szerint, fogó,
1 lopott csirke,
2 db. krumpli,
2 db. sárgarépa,
4 db. hagyma,
15 dkg füstölt szalonna,
ízlés szerint só, majoránna,
kakukkfű.

Elkészítés:
A megtisztított csirkét a gerince
mellett megnyitjuk, és a
vágódeszkán kilapítjuk. Az

Enfield puskavesszőjének nyílásán
átfűzünk egy darab kerítésdrótot, és mind-
két oldalon visszahajtjuk. A kilapított csir-
két oldalra fordítjuk, és a puskavesszőt,
valamint a drót két végét végigvezetjük
rajta, kezdve az egyik combnál, aztán a
törzsén, majd a másik combon. A drótot
áttekerjük a puskavesszőn, és visszakanya-
rítjuk a csirke nyitott oldalán. Felfűzzük rá
a kockákra vágott füstölt szalonnát, a répá-
kat, a krumplikat és a hagymákat. A drótot
a puskavessző hasítékánál elkötjük. Ízlés
szerint sózzuk, fűszerezzük. Sütésnél egy-
részt ügyeljünk arra, hogy se a zöldség, se
a csirke ne égjen meg, másrészt egyszerre
süljenek meg. Valamint ügyeljünk a szél-
irányra is, nehogy úgy járjunk, mint sze-
gény Beles Joe!

Jó étvágyat!

Megagéza, 2008.
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A lőporszaruk és flaskák jellegükből adó-
dóan egyidősek az elöltöltő fegyverekkel,
hisz együtt fejlődtek. Csakúgy, mint a
fegyverek a szaruk is igen változatos, az
adott országra, tájra, a felhasználás módjá-
ra jellemző követelmények szerint alakul-
tak.
Katonai felhasználásra nagy mennyiségű
szarura volt szükség, pl. ökörszarv, soro-
zatban gyártott réz flaskák. Ezeknél a
funkcionalitás volt a szempont, és hogy
minél olcsóbban előállítható legyen.
Ám a „civil” felhasználás tágabb teret en-
gedett a képzeletnek. Több idő jutott a sza-
ru díszítésére az adott korra jellemző
művészeti formák és stílusok a
lőportartókon ugyanúgy megjelentek, mint
más művészeti alkotásokon. A felhasznált
anyagok is igen színes képet mutatnak:

bőr, fa, agancs, csigaház, réz, arany, ezüst,
illetve bármilyen rendelkezésre álló anyag,
ami könnyen megmunkálható és képes a
lőport szárazon tartani.

Az alábbiakban az agancsból készült
lőportartókkal és elkészítésükkel fogunk
foglalkozni.

Kialakításuk szerint általában két-, ritkán
háromágú szarvasagancs darabból készített
tartó, fedelén retesszel záródó
lőporadagoló csővel, két oldalán a tartó
szíj, lánc számára egy-egy karikával. Simá-
ra csiszolt első felületébe karcolt, vésett
díszítés szokott kerülni.

A szarvasagancs lőportartók egész Euró-
pában használatosak voltak, a virágos és

Csináld magad:

Lőporszaru agancsból
egyszerű technikákkal
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kivált a geometrikus díszű szarvasagancs
lőportartók a Kárpát-medencére voltak
jellemzőek. Nyugaton a díszítés általában
vadak, kutyák, vadászok természethűségre
törekvő ábrázolásaiból állt. Keletebbre a
lőporszaruk kisebbek, alakjuk zömökebb,

geometrikus díszük tömörebb volt.
A szarvasagancs faragás szempontjából
igen kiváló anyag, se nem túl kemény, se
nem túl puha, a hengeres forma pedig
megadja a kellő szilárdságot. A szakiro-
dalomban hozzáférhető képek alapján én is
egy kétágú darabból készítettem. Pontosan
nem tudom, miért választották régen ezt a
kétágú formát, valószínűleg a tárolt por
mennyisége, a szilárdsága mind közre-
játszhatott. Valamint az agancs többi részét
jobban fel lehet használni más használati
tárgyakhoz.

Az elkészítéshez nincs szükségünk komo-
lyabb szerszámokra, én fűrészt, fúrót, rás-

polyt, csiszolópapírt, és egyszerű
barkácskést használtam.

Először is válasszuk ki azt a részt az
agancsból, amit használni szeretnénk. Ez
ne legyen se túl vastag, se túl vékony,
nagyjából arányosnak kell lennie. Miután
kivágtuk, a következő lépésben simára kell
csiszolnunk (vagy csak az egyik felét, vagy
csak azt a részt, amit díszíteni szeretnénk).
Az agancs belső részét leggyorsabban egy
fúrógéppel tudjuk kivésni. A külső részét
először ráspollyal nagyoljuk le, majd mi-

kor már kb. egységes simaságú a felülete,
illetve a színe, akkor kezdjük el finomítani.

A szaru csőrét én is úgy próbáltam kiala-
kítani, ahogyan régen is volt. A csőr egy
agancs vég, aminek levágtam a csúcsát és
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kifúrtam, ez elé került egy cikkely, ami
megtámasztja és védi a letöréstől. A rög-
zítésekhez kétkomponensű ragasztót hasz-
náltam, ez elég erős és tömören zár. A töl-

tés megoldásánál egy kicsit csaltam, az
eredeti szaruknál a felső rész volt rögzítve
valamilyen módon és azt csavarták le. Én
levágtam mindkét végéből egy részt, az
egyik részbe beleragasztottam egy ½”-os
réztoldót, a másik végébe egy záródugót,
így egyszerűen lecsavarható a két vég a
töltéshez.
A felporzó flaska ennél egyszerűbb, ott
fogtam egy sima réz felporzót, amit félbe-
vágtam és beleragasztottam az agancs „hü-
velybe”. A faragás először bonyolultabb-
nak látszik, mint amilyen. Legegyszerűbb,
ha úgy indulunk ki mint a tetoválásoknál:
nyomtassuk ki az ábrát, tegyünk mögé egy
indigót és rögzítsük oda. Ezután egy he-
gyes ceruzával haladjunk végig a vonala-
kon.
Az átmásolt ábra vonalain egyszerűen csak
végig kell tolnunk a kést ügyelve, hogy ne
töröljünk bele a rajzba, mert szinte lehe-

tetlen a másolást ugyanoda elvégezni. Mi-
nél mélyebbre vésünk, a rajz annál kontú-
rosabb lesz. A festéshez nem muszáj ecse-
tet használni, gyorsabb ha egy ronggyal

vagy papírral beledörzsöljük a festéket,
száradás után egy finom csiszolópapírral
menjünk végig az egész felületen, hogy
szépen kirajzolódjon az ábra. A réz pánto-
kat formára hajtottam, majd a végeit visz-
szahajtottam, hogy rögzítve legyen. A
biztonság kedvéért a pántokba lyukakat
fúrtam és réz szögeket ragasztottam, hogy
biztosan tartson. Ezeknél a pántoknál fog-
va lehet majd hordani.

Összességében egy agancs lőporszaru há-
zilag is könnyen elkészíthető, igen látvá-
nyos és egyedi kiegészítőt tudunk készíteni
akár olcsóbban, mint egy gyári flaska.

Szabó Tamás
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Betyárbecsület
eastern

A nap még magasan járt az égen, de már
égett a tűz az erdei szálláson, a Börzsöny
mélyén. A tűz mellett szép szál legény
szorgoskodott, pisztolyhoz való kovaköve-
ket pattintgatott nagy figyelemmel. A kö-
vek alaktalan tömbként kezdték pályafutá-
sukat, és a göndör hajú, bajszos legény
kérges kezében egymás után alakultak át
szépen formázott, élezett kovákká. A tűzön
vasszilkében vágott ólomrudak kezdtek
olvadozni az öntőkanál és a forma társasá-
gában. Köles Ferkó munkáját időnként
félbehagyva kiballagott a sziklákhoz,
ahonnan rejtve beláthatta Kemence felé a
Tótok útját. A szállás mögött a Fonottság,

vele szemben a Bugyihó erdővel borított
dombja emelkedett. Egy darabig
leskelődött, hallgatózott, de csak a szél
mozgatta fák neszét hallotta. Visszatért a
tűzhöz, ahol az ólom már aranyos-sárgán
hártyásodó folyadékká olvadt. Ferkó el-
rakta a köveket és a pattintáshoz használt
egyszerű szerszámait egy tarisznyába,
mindössze két új követ hagyott elöl. Hol-
mija közül elővett két nehéz pisztolyt, és a
kopott, csorba kovákat újakra cserélte. Be-
állította a köveket és kipróbálta a lakat-
szerkezetet. Elégedetten nézte a szikraesőt,
amit a frissen élezett kovák hoztak létre a
serpenyőfedélen, majd lerakta a fegyvere-
ket, és az öntőkanál után nyúlt. Miközben
egymás után öntötte a kisebb cseresznyé-
nyi golyókat, maga elé mosolygott.
- Hej, ha Mári itt lehetne! - ábrándozott.
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- De mit is keresne Mári egy betyártanyán?
- szomorodott el. Ha lenne elég pénze, ki-
venné a lányt a cselédsorból, és elvándo-
rolnának messze az Alföldre, ahol nem
ismerik a múltját. Egy tanya, pár hold föld,
néhány tehén, aprójószág, és a legfonto-
sabb, Mári szerelme, ezek foglalkoztatták a
legényt. Négy éve bujdosott az erdőben,
összeállva az öreg betyárral, Cseri Kis
Pistával, aki nem sokat kérdezősködött,
befogadta az eldugott erdei szállásra. Innen
indultak portyázni hol Bernece, hol Drégel
felé, de ha úgy hozta kedvük, akár a
szokolyai csárdába is, mulatni. Aztán, ha
belefutottak egy-egy vásárból jövő
kereskedőbe, kupecbe, bizony gyorsan
megszabadították a pénzétől. Egyszer még
az oroszi uraságot is kifosztották, de arra
majdnem ráfizettek, alig tudtak a pandúrok
golyói elől elmenekülni. Vidám élet volt,
de most szerelmesen inkább Mári mellett
lenne, és rablás helyett akár az eke szarva
mögött is mehetne. Közben már csinos
halom golyó készült el, ott hűltek egy ho-
morú kövön. A szilkéből is elfogyott az
olvasztott ólom, Ferkó kezdett elrakodni. A
távolból lövések tompa moraját hozta a
szél. Gyorsan megtöltötte a két pisztolyt,
és nesztelenül kisurrant a sziklákhoz. A
Tótok útján feltűnt az öreg betyár,
golyótépte, véres lajbiban. Köles Ferkó
összeszorult torokkal nézte, ahogy Cseri
Kis Pista véres alakja befordul a rejtekhely
felé. Nem ment elé, hogy közben szemmel
tarthassa az utat. Időközben az öreg felért,
és hörögve lerogyott a tűz mellé.
- A szécsényi szolgabíró pandúrjai! -
nyögte, miközben lassan folyt a vére.
- Hosszúhegynél meglestek, az egyiket
sikerült lelőnöm, de a másik elintézett. Egy
óra múlva talán már itt is lesz a vérnyo-
mon.
- Bekötözlek, Pista. - indult a legény a
kunyhó felé.
- Nem érdemes, nekem már végem, - hö-
rögte az öreg. - Inkább te mentsd a bőröd,
mielőtt ide ér a pandúr.
- Nem hagylak magadra, veled maradok! -
heveskedett Ferkó.

- Figyelj rám, öcsém! Nekem már nincs
sok hátra, hagyj meghalni a tűz mellett.
Indulj gyorsan a Mogyorós bérc felé. A
tető déli részén van egy hármastörzsű fa,
attól háromszor három lépésre ástam el a
pénzem, legyen mind a tiéd! Menj az Al-
földre Márival, kezdj új életet belőle, ne
juss te is ilyen sorsra!
Az öreg egyre gyengült, még egyszer fel-
kapta a fejét, a szájából vér szivárgott, és
elcsendesedett. Ferkó megbabonázva nézte
a halott szemét, nem volt ereje, hogy le-
zárja. A távolból ugatás hallatszott. Gyor-
san kiszaladt a sziklához és látta, hogy a
pandúr kutyájával követi a vérnyomokat.
Tekintete megkeményedett, száját szorosan
összezárta. Elhatározta magát. Visszament
a tűzhöz, egy kicsit igazított a halotton,
majd elővette az öreg subáját és alábújt.
Úgy nézett ki, mintha az öreg a subára tá-
maszkodott volna. A kutyaugatás egyre
közelebbről jött, már a lépéseket is hallot-
ta. A fák mögül kibukkant a szécsényi
pandúr, egyik kezében egy felvont kakasú
kurtályt szorongatva, a másikban a tom-
boló kutya szíjával. Amint meglátta a tűz
mellett a véres betyárt, azonnal lőtt. A go-
lyó tompán vágódott a halottba, Köles
Ferkó a subán keresztül is érezte az ütését.
Még a lélegzetét is visszafojtotta, úgy várt.
A pandúr – látva, hogy az öreg nem moz-
dul – kilépett a fák mögül, és a csaholó
kutyával együtt egyre közelebb jött. Mikor
már csak három lépés volt hátra. Ferkó az
öreg betyár mögül mindkét pisztolyával
egyszerre lőtt. A kutya felvonyított, a pan-
dúr szó nélkül összeesett.
- Cseri Kis Pista, nyugodj békében, meg-
bosszultalak. - súgta a halott fülébe a le-
gény, majd kimászott a suba alól. Eligazí-
totta a subát az öreg alatt, majd a kilőtt
pisztolyokat a halott kezébe adta. Gondo-
san elrendezte a helyszínt, és könnyekkel a
szemében összeszedte kevés holmiját, el-
tüntette saját nyomait. Mire végzett, a le-
szálló alkonyban már csak a tűz fénykörét
lehetett látni a fák között. Még egyszer
visszanézett, és délnek indult. A halottak
csendesen feküdtek a lassan kihunyó tűz
mellett. Nehéz szívvel ment a legény a
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sötét börzsönyi rengetegben. A hajnal már
a Mogyorós bérc alatt érte. A hármastörzsű
fát hamar meglelte, és pár perc múlva ke-
zében volt Cseri Kis Pista hagyatéka. A
kicsi, de súlyos zsákocska eszébe juttatta
Márit, a terveit. Boldog mosollyal indult a
szép cselédlány, az új jövő felé.

Az izsáki tanyavilágban sikerült gyökeret
ereszteniük. Meglett a föld, a tanya, az
állatok, és a következő évben gyönyörű fia
született. Teltek az évek, szerényen éltek,
gyarapították a gazdaságot, és a négy fiú
után egy szépséges kislány is született.
Csak olyankor szorult el a szíve, amikor
Pista fia, a kis Pista öccseivel betyárosat
játszott a tengeri között, botpuskákkal lö-
völdözve egymásra. Ilyenkor visszagondolt
az öregre, akinek a mostani életét, boldog-
ságát köszönheti, és a betyárbecsületre,
ami gyilkost csinált belőle.

Némethy Géza, 2007.

Könyvajánló
Csikány Tamás: A harminc-
éves háború

Csikány Tamás azon kevés hadtörténészek
közé tartozik, aki nem beszél mellé. Az
1848-49-es Forradalom és Szabadságharc
eseményeit, hadászatát és harcászatát fel-
dolgozó művei után végre megjelent tollá-
ból a harminc éves háború feldolgozása is.
A szerző olvasmányosan, de maximális
pontossággal ír a korabeli hadseregek
felszereléséről, harceljárásairól, hiszen ez a
háború alapozta meg sok tekintetben a na-
póleoni háborúk hadászatát – harcászatát.

A könyv olvasmányos, élményszerű leírást
ad a kor hadművészetének szinte minden
aspektusáról, legyen szó akár a pikások
harcmodoráról, vagy a várvédés, és
erődítés tudományáról.

Külön fejezet foglalkozik a magyarok
részvételével a háborúban, hisz ne feledjük
el, hogy Bethlen Gábor erdélyi fejedelem
kulcsszerepet játszott a vallási indíttatású,
de szép lassan erősen hatalmi harccá válto-
zó háború egyes szakaszaiban.

Bethlen ismerte fel elsőként, hogy a ma-
gyar hadszervezési eljárások mennyire
nem feleltek meg a kor követelményeinek.
Ő maga 42 csatában harcolt, így saját
szemmel láthatta az elhibázott vagy éppen
eltalált hadászati döntések hatását a harcá-
szatra.

Nagyszerű lehetőség, hogy a kanócos
fegyverek korának világát megismerje az
olvasó, betekintést nyerhessen abba, ahogy
a tűzfegyverek elterjedése átformálta a
harcászat alapelveit, és kíméletlenül átfor-
málta a csataterek képét.

Megjelent a Korona kiadó gondozásában.

FM



2008. április. II. évf. 3. szám                                26                                              FM eMagazin

Képek a Fehováról
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