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Négy évesek lettünk… Nincs mese ez már az óvodás kor! 2004. április 29-én
7:23-kor indult útjára virtuális tábortüzünk, hogy 4 év alatt a leglátogatot-
tabb lövészportállá váljon hazánkban. Azóta több mint 1.000.000-szor láto-
gatták meg portálunkat, fórumainkban több mint 22000 hozzászólás született,
cikkanyagunk immáron Európa legnagyobb elöltöltő-fegyveres cikkgyűjtemé-
nyévé nőtte ki magát, Füstölgő eMagazinunk pedig e hónapban már a 8.
számmal fog jelentkezni. Az elvégzett munka hírét, és a magyar elöltöltő-
fegyveres közösség hírét messzire vitte az Internet, külön büszkeséggel tölt el
minket, hogy olyan egyedi utat teremthettünk meg az elmúlt években, ami ki-
vívta Európa lövészei, lövészszövetségei, és a történelmi fegyverek gyártói
elismerését is.

A honlap számlálója 2008. április 19-én fordult át a mágikus 1.000.000. szá-
mon. A meghirdetett játék nyertese - Palaszkó Róbert - pedig valóban Fortu-
na kegyeltje volt, hisz hihetetlen harc dúlt a kerek számért a virtuális térben.
A Pedersoli Duell pisztoly jó helyre került, egy olyan lövészhez, aki már rég-
óta tervezte, hogy elkezdi e szép sportot.

Köszönjük Önöknek a bizalmat, köszönjük az elmúlt 4 évet, hiszen Önök nél-
kül a Kapszli.hu nem lenne más, mint egy élettelen webáruház.

Üdvözlettel:

A Kapszli Csapata
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Előszó

A nyolcas szám kilencven fokban elfordítva pont
úgy néz ki, mint a végtelen jele. Na pont ennyi szá-
mot szeretnénk összesen megjelentetni a Füstölgő-
ből…

Furcsa dolog a lapszerkesztés. Annak idején úgy
terveztük, hogy kb. 20 oldalas negyedéves magazint
adunk ki, mostanában pedig észre kell vennünk,
hogy a 30 oldalban is alig férünk el havi rendszeres-
séggel. Külön örömünkre szolgál, hogy egyre több
eredményes nemzetközi versenyről számolhatunk
be, hiszen a magyar elöltöltő-fegyveres lövészek az
elmúlt években igencsak felkúsztak a nemzetközi
szintekre, sőt néhány versenyszámban szinte mi
diktáljuk az iramot szűkebb Európánkban.

E számban elsősorban a Klapka Kupa, a Katalán
Bajnokság, és az eisenstadti MLAIC verseny ma-
gyar győztesei és résztvevői előtt szeretnénk fejet
hajtani. Gratulálunk Nektek!

A Füstölgő eMagazin szerkesztői
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Magyar sikerek

KLAPKA KUPA 2008
Az idei évben is jó néhány rangos nemzet-
közi versenyen vesznek részt magyar elöl-
töltő-fegyveres lövészek. A nemzetközi
évadnyitót, az immáron 13. alkalommal
megrendezett Klapka Kupát idén április
26-án tartotta a Royal SSK lövészklub a
komárnói lőtéren. A verseny egyben az
Euroliga versenysorozat első állomása is
volt. Az idei év nagyszerű fejleménye,
hogy az Euroliga pontgyűjtésre lehetőség
nyílik nem csak Kuchenreuter, Mariette és
Vetterli számokban, hanem
Bem/Lamarmora, Whitworth és Pennsyl-
vania számokban is, melyekben a hazai
lövészek hagyományosan erősek. A hazai
lövészek felkészültségét, fejlődését jelzi,
hogy számos versenyszámban kimagasló
magyar sikerek születtek, pedig a mezőny
nagyon erős volt. A cseh, szlovák és ma-
gyar lövészek mellett ez évben Lengyelor-
szág is népes csapattal képviseltette magát
a viadalon.
Kuchenreuter – csapp. pisztoly 25m
I ERNST Stefan 97
II MURÁNSKY Jozef 97
III HANULÍK Marcel 96

Mariette – csapp. revolver 25m
I PAWLIK Krzytot 97
II ERNST Stefan 96
III KOSTOLNÍK Pavel 95

Vetterli
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Tanzutsu – kanócos pi. 25m
I ERNST Stefan 89
II JAGOS Ján 84
III KOSŤÁL Ladislav 77

Vetterli – csapp. puska 50m
I TAR Mihály 99
II MAJERČÍK Vladimír 98
III NÉMETH Balázs 97

Bem/Lamarmora – csapp. hadipu. 50m
I NAGY Imre 92
II LŐKÖS István 91
III MARIUSZ Rychlik 90

Whitworth – csapp. pu. 100m
I NÉMETH Balázs 89
II HAGYÓ István 87
III NAGY Imre 82

Pennsylvania – kovás pu. 50m
I BALASSI János 96
II NÉMETH Balázs 94
III MÉSZÁROS Gyula 94

Cominazzo – kovás pi. 25m
I KOSŤÁL Ladislav 89
II JAGOS Ján 87
III TAR Mihály 87

Pforzheim – csapp. pu csapat
I Komárno
II Bratislava
III Muskétás, Budapest

Peterlongo – csapp. rev. csapat
I Poprad
II Bratislava
III Zlovelnska Slatina

Forsythe – csapp. pi. csapat
I Zvolenska Slatina
II Poprad
III Komarno

 Reméljük, hogy a májusi nemzetközi ver-
senyek után is hasonló büszkeséggel szá-
molhatunk majd be a hazai sikerekről.

FM

Bem

Pennsylvania
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Egy magyar vitéz Katalóniában

A magyar katalán bajnok

Furcsa képzavar, pedig nem is kettős
állampolgár az a lövésztársunk, aki
2008-as Katalán Bajnokságon megmu-
tatta, hogy milyen a magyar virtus. Sán-
dor István barátunk egyedüli magyar-
ként indult a nyílt katalán országos baj-
nokságon, és kitűnő eredménnyel hozta
el a dobogó legfelső fokához járó kupát
Pennsylvania számban egy Pedersoli
Mortimer Target kováspuskával, 95 kö-
rös kitűnő eredménnyel. István munká-
jából kifolyólag tölti idejét a mediterrán
vidéken, így e-mailben kerestük meg,
hogy számoljon be eredményeiről:

Kedves Füstölgő!

A Katalán Olimpiai Lövész
Szövetség (Federació
Catalana de Tir Olímpic) szer-
vezésében április 19-20-án
rendezték meg a Barcelonához
közeli Mataróban a történelmi
fegyveres lövészek 2008. évi
bajnokságát. (Campionat de
Catalunya d'Armes
Históriques. Katalónia
széleskörű autonómiával
rendelkezik Spanyolországon
belül, saját elnöke,
parlamentje, kormánya ille-
tőleg rendőrsége van, ezért
kézenfekvő, hogy az egyes
sportágakban külön nemzeti
bajnokságokat rendez.).

Az első napon került sor a 25-
50 m-es távok lövésére, a
másodikon pedig a 100 m-es
versenyszámokat lőtték a
versenyzők. Összesen 20
számban indultak résztvevők,
legtöbbjük eredeti és replika

kategóriában egyaránt. (Érdekesség, hogy
Cominazzo, Whitworth és Minié számok-
ban az eredeti fegyverekkel jobb eredmé-
nyek születtek, mint mai másolataikkal.
Ugyancsak figyelemre méltó jelenség a
kanócos fegyverek használatának növekvő
népszerűsége.)

A legjobb eredmények a különböző kategó-
riákban:
Kuchenreuter O.:94 R.:97
Mariette:95 Colt:92
Cominazzo O.:89 R.:87
Vetterli O.:93 R.:96
Miquelet O.:83 R:87
Tanegashima:89
Tanzutzu: 86

Sándor István a győztes Mortimer puskával
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Hizadai:95
Lamarmora:93
Whitworth O.:100 R.:95
Minié O.:90 R.:83
Maximilian O.:78 R.:88

Azt hiszem, én voltam az egyedüli külföldi
a versenyen, amin leginkább Juan José
Giner barátom unszolására indultam, csak
Pennsylvania számban. (Azért említem a
nevét, mert elöltöltő-fegyverek tekintetében
leginkább vele érdemes kapcsolatot keresni
Katalónián belül. Kitűnő, elsősorban rövid
fegyveres lövész, a Colt, Mariette,
Tanzutzu számokat egyaránt ő nyerte, il-
letőleg részt vesz a mostani eisenstadti
májusi versenyen, aztán feltett szándéka,
hogy átugrik és megnézi Budapestet.)

A Mortimer puska most sem hagyott cser-
ben, teljes mértékben rá tudtam magam
bízni. Kevés kovás puskás versenyen vet-
tem eddig részt, illetőleg csak most vettem
észre, hogy a kovás puska tűzkésszé tétele,
legalábbis nekem, több időt vesz igénybe a
csappantyús fegyverhez képest. Azaz, ha a
Mortimer nem működött volna 100%-ig
üzembiztosan, valószínűleg kifutok az idő-
ből, vagy kiesem a megszokott ritmusból.

Üdvözlettel:

Sándor István

Kedves István!

Teljes szívünkből gratulálunk az elért
kitűnő eredményhez! Kívánunk Neked
sok hasonló sikert mind külföldön, mind
a hazai versenyeken!

A katalán eredményeket látva megje-
gyezhetjük, hogy a hazai országos baj-
nokság színvonala is igencsak elérte a
nemzetközi szintet az elmúlt években.

Üdvözlettel:

Az FM szerkesztősége
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Emlékezzünk a régiekről

A Lövészkirályok kora
II. rész – a céllövészet technikája, eszközei

Viszonylag jól kutatható a lövészegyesü-
letek, lövészmozgalom története, de sokkal
nagyobb gondban vagyunk azokkal a té-
nyezőkkel, melyek egy 19. századi lövész
számára egyértelműek voltak, tehát nem
szorultak dokumentálásra, nem írta le őket
szinte senki. Ezek az általános dolgok
azok, melyek talán a
legérdekesebbek a modern
elöltöltő-fegyveres lövész
számára (fegyver,
lövedék, beállás,
kiegészítők,
lőportöltet, töltés
módja, stb…), de
ugyanakkor
ezekről lehet
sajnos a
legkevesebb adatot
találni. A
modernkor
lövészének olyan
töredékes
információkból kell dol-
goznia, mint például a Pák
Dienes által 1829-ben írt és
kiadott Vadászattudomány c. szakkönyv.
A mű több szempontból is fontos részét
képezi a hazai lövészkultúrának, hiszen ez
a mű volt a legelső magyar nyelven íródott
vadászirodalom. A szerző nem volt könnyű
helyzetben, mivel magának kellett megte-
remtenie a magyar szakzsargont, és így
fontos szerepet töltött be a modern magyar
szaknyelv megteremtésének, vagyis a
nyelvújítás folyamatában is.

Pák Dienes könyvének idején a fegyverek
nagy többsége még kovás rendszerű volt,
de minden egyéb tekintetben már kifejlőd-
tek azok a jellegzetes vonások, melyek
egyben a perkussziós időszak verseny-
fegyvereire, a „czélpuskákra” is jellemzőek
voltak.

Pák Dienes a fegyverek alapvető formaje-
gyeiről:
„A’ czéllövő vontcsövű pedig a’ vadász-
puskától abban különbözik, hogy csője
hosszabb, és szembetűnőleg nehezebb,
szája majd sima majd rovátkos, kívülről
pedig többnyire szegletes azért, mivel ezen

forma a’ czélzó szemre tapasztalat
szerint legalkalmasabb.”

Az irányzékok terén
is fontos információ-

kat tudhatunk meg:
"A' vontcsövű
kivált azon

puskákon,
mellyek csak

golyóbisra
használtatnak, a'
czél és farsróf
között, kívülről

épen a' cső'
közepén található

irányzóról (irányzék)
csak azt jegyzem meg,

hogy a' czélzás az annak
közepén lévő vágaton, hasítékon,

vagy lyukacskán keresztül történik."

Már igen korán megjelentek a fedett cél-
gömbök is: „tapasztalások szerint bizo-
nyos, hogy a czélzás és lövés közönségesen
inkább oda szolgál, honnét nagyobb vilá-
gosság jön, melly tekintetből egyenlőbb
lövés kedvéért némellyek puskájok’ kipró-
bálásakor az irányzékot (nézőkét – szekr.),,
’s czélt (célgömböt - szerk) bizonyos ellen-
zővel vagy ernyőzettel födvén be a’ nap-
fény csillogásai kápráztatását megakadá-
lyoztatják.

Szintén fontos információkat oszt meg a
szerző a versenyek menetéről is. A lövé-
szek 100, 150, és 200 lépés (1 lépés: 63-
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98,74 cm) távolságra lőttek. A szerző java-
solja a versenyzőknek, hogy minden távol-
ságra külön puskát használjanak, mert „illy
nevezetes változtatás’ alkalmával a’ pus-
kapor töltésének szaporítása vagy
kevesítése által a’ fegyvert nem mindenkor
a’ szerint alkalmaztathatjuk”. Megoldás
lehet, ha a lövész olyan puskát vásárol,
melyen „kettős irányzék” van. A lövedék
ekkor még csak és kizárólag „szappanos
vagy faggyús vászonba, vagy kesztyűbőrbe

takart” golyó. A konikális
lövedékek ideje csak az 1850-es
éve után érkezik el hazánkban, és
1894-re már komoly irodalma is
van a különböző
lövedéktípusoknak (A vadászati
ismeretek kézikönyve,
írta: Bölcsházai Belházy Jenő m.
k. erdőtitkár, 1894)

Fegyverek, eszközök,
praktikák

Az általunk, legújabb kori
elöltöltő-fegyveres lövészek által
használt, modernnek titulált
lövészeti kiegészítők, vagy töltési
fogások szinte mind-mind léteztek
már a 19. században, pedig nehéz
elhinni, hogy eleink többet tudtak,
mint mi. Nézzük meg ezért, hogy
az elöltöltő-fegyveres lövész-
versenyek korának végén, az
1860-70-es években milyen
módon, milyen technikával,
milyen fegyverrel, milyen kiegészí-
tőkkel állt lőállásba a lövész
Európában, vagy akár Észak-

Amerikában.

Fegyverek
A „schuetzen” puska fogalom. Olyan
fegyvert takar, mely egyértelműen sport-
célra készült, bár a svájci területeken e
fegyvereket hadi alkalmazásban is tartották
a városi milíciák keretében. (Nem ritka
látvány ezért a bajonett rögzítő például az
eredeti Bristlen Morges puskák torkolatá-
nál.) Az ilyen fegyverek elsődleges jel-

Svájci lövészpuska
Bristlen A. Morges
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lemzője a megrendelő igényei, méretei
alapján gyártott tusa, díszes, pisztolyfogá-
sos sátorvas, kampós tusatalp, gyorsítós
elsütőszerkezet (kétbillentyűs), kis kaliber
és általában a tenyértámasz. A sportpuskák
csöve is jelentősen különbözött a vadász-
fegyverek csövétől. A „czélpuska”, ahogy
az Pák Dienes 1829-ben megjelent köny-
vében olvashatjuk általában nyolcszögletű
csővel készült, nem kerek profilúval. A cső
felső síkját a célgömb és a nézőke között
általában berovátkolták, hogy a napfény ne
csillanhasson meg rajta.

A kiforrott, perkussziós „czélpuskák”,
schuetzen puskák vonalvezetése alapvető-
en 4 nagy csoportba osztható:
• A svájci csappantyús puskák általában

feles ágyazással készültek. Díszes sze-
relékeiket nagy többségben vasból ké-
szítették. A válltámasz nyúlványai szo-
katlanul hosszúak mind alul és mind
felül, a tusa erős, nehéz. Gyakori a
csövön elhelyezett bajonett rögzítő. A

fegyverek jellegzetessége a hagyomá-
nyos lakat, és a kétbillentyűs, gyorsítós
elsütőszerkezet, melyen az
elsütőbillentyű szinte tű vékonyságú.
Általában tenyértámasszal is rendel-
keztek. Jellemzőjük a mély tömegkö-
zéppont, és nagy tömeg.

• A német sportfegyverek legtöbbször
teljes ágyazásúak, őrzik a jäger puskák
robosztus vonalvezetését. Könnyen
felismerhetőek a csövön látható 3
irányzékról (célgömb, nézőke, diopter).
Az elsütőszerkezet kétbillentyűs, gyor-
sítós, de az elsütőbillentyű erősebb,
mint a svájci változatokon. Jellemző
tusaformájuk a hatalmas bajor
pofadékos ágyazás.

• A tiroli puskák nagymértékben hason-
lítanak a német változatokhoz. Általá-
ban teljes ágyazásúak, de könnyen
megkülönböztethetőek a lakatjuk miatt.
A kakas visszafelé csap, mögötte pedig
díszes, félkör alakú szikravédő látható.
Szintén a puskatípus jellegzetessége a

Észak-amerikai Hawken jellegű
céllövőpuska

Tiroli céllövőpuska visszafelé
csapó kakassal

Német céllövőpuska
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tiroli pofadékos tusa, és hüvelykujj
számára kialakított bemélyedés az agy-
nyakon. A fegyver két irányzékkal ren-
delkezik csak: diopter és célgömb.

• Az észak-amerikai puskák egyesítették
magukban az óhazai fegyvereinek elő-
nyös tulajdonságait. Szerkezetileg talán
egy svájci puska és egy Hawken keve-
rékei. A fegyvereket gyakran szerelték
fordított rugóelrendezésű (back action)
lakattal, és a fegyver sokszor nem ren-
delkezik már előággyal, csak gombá-
val. A fegyverekhez gyakran készítet-
tek hamis csőtorkolatot, és a lakatszer-
kezet sokszor kapott helyet egy fém
házban, melyhez a tusát csavarozták
(boxlock). Könnyebb fegyverek, mint a
svájci puskák, de tömegközéppontjuk
magasabban helyezkedett el.

A puskák mindegyikének jellegzetessége,
hogy álló lövészetre készültek, ezért sú-
lyuk jóval nagyobb, kaliberük pedig kisebb
(0,3-0,5”), mint a korabeli vadászpuskák
esetében. Természetesen a fenti fajtajegyek
keveredhettek is egymással, hiszen a lehe-
tőségek tárháza minden európai fegyver-
mester számára adott volt. A fenti stílusje-
gyeket összevetjük Pák Dienes szavaival,
láthatjuk, hogy a hazánkban használt fegy-
verek leginkább a német és tiroli puskákkal
állhattak rokonságban.

A hazai lövészegyesületekben használt
puskák igen sokfélék lehettek. A német
ajkú területeken elsősorban a német irány-
vonal látszik erősnek, de inkább egy keve-
rékforma volt jellemző a hazai gyártású
fegyverekre. Olyan neves fegyverkészítő
műhelyekben születtek e remekek, mint a
pesti Kirner, vagy Zoller család tulajdoná-
ban lévő manufaktúrákban. Magam sajnos
nagyon kevés eredeti magyar lövészpuskát
láttam, és még kevesebbet tartottam ke-
zemben. Nemrég egy külföldi versenyen
láthattam jónéhány fotót két díszes Zoller
puskáról, melyek feles ágyazásúak voltak,
tiroli tussal, diopterrel, hagyományos el-
rendezésű lakattal. A cirkalmas sátorvas a
tiroli, egyenes sátorvas volt. Sajnos ko-

moly mintavétel híján nehéz kijelenteni,
hogy mi volt tipikus, és mi nem, de úgy
gondolom ez a kevés információ is több,
mint a semmi.

Irányzékok
A schuetzen puskák nagy többségben
diopteres nézőkével, és fedett célgömbbel
rendelkeztek. Azonban a svájci és német
nyelvterületen elő lövészek másképp hasz-
nálták ezen irányzékokat. A német terüle-
teken 3 irányzékkal rendelkezett a fegyver:

Bristlen diopter

Tiroli diopter
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a diopter csak arra szolgált, hogy növelje a
lövész látásának mélységélességét, miköz-
ben a csövön elhelyezett nézőke bevágásá-
ba rendezte a célgömb pálcáját. A célzás a
fekete alsó-széle közepére történt. A svájci
kantonok lövészei, az amerikai lövészek és
az osztrák lövészek általában 2 irányzékot
használtak. Az irányzékpár diopterből és a
célgömb tüskéjének csúcsán elhelyezett
gyöngyből állt. A diopter nyílásának köze-
pébe rendezte a lövész a gyöngyöt, melyet
a célfekete közepébe helyezett a lövész. A
ma is használatos, cserélhető inzertes fe-
dett célgömbök angol találmányok, ezeknél
az inzertek közepén tüskén álló, vagy két
oldalán függesztett gyűrű található, mely
csak annyival nagyobb a célfeketénél,
hogy vékony kört lehessen látni a fekete
körül. Értelemszerűen ezt a célgömböt is
középre rendezték.

Hamis csőtorkolat
A hamis csőtorkolat már észak-amerikai
találmány. Az 1800-as évek első felében
kivándorolt német, morva fegyvermesterek
praktikus megoldást találtak ki a töltés
megkönnyítésére és a sérülékeny, de a
pontosság szempontjából elkerülhetetlenül
fontos csőkorona és huzagolás védelmére.
A szabadalom Alvan Clark nevéhez köt-
hető, aki 1840-ben jegyeztette azt be az
1565-ös számon. A szabadalom bejegyzése
napján Clark már el is adta a felhasználás
jogát Edwin Wessonnak, aki pénzért to-
vább adta a jogokat több fegyverkészítőnek
is.

A csőtorkolatra töltésnél felhelyezett alkat-
rész gyakorlatilag a cső egy darabja, me-
lyet az eredeti csőből vágtak le, majd csa-
pokkal láttak el. A csőtoldat furata huza-
golt, bemeneti oldala tágabb, így segíti a

Hamis csőtorkolat, és hozzá való starter
tiroli puskán
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lövedék pontos töltését, bevezeti azt a
tényleges furatba, miközben a töltővessző-
vel nem tudjuk megsérteni a koronát. Ke-
vésbé ismert, hogy a sportlövészek nem
csak a gömblövedékeket tapaszolták annak
idején, hanem a konikális lövedékeket is.
Ezeket vagy papírba tekerték a lövedék
elkészítése után, vagy a töltéskor kereszt-
tapaszba csomagolták. A kereszttapasz
pontos töltéséhez is fontos kiegészítő volt a
hamis csőtorkolat.

A hamis csőtorkolat egyébként nem elen-
gedhetetlenül fontos kiegészítője a jó fegy-
vernek. Sőt, az sem vet még keresztet csö-
vünkre, ha véletlenül a torkolat enyhén
sérül, ugyanis e sérülés hatására a lövedék
mindig egy irányba fog kicsapódni kis tá-
volságokon (50m-en belül), tehát az irány-
zék egyszerű utána állításával orvosolható
a probléma. A hamis csőtorkolat igazi po-
zitív hatása inkább a torkolati rész huza-
golásának védelmében rejlett. A központo-
san bevezetett töltővessző sokkal nehezeb-
ben tudta megsérteni a huzagolás legérté-
kesebb részét. Ha a huzagolás sérült a
csőtorkolat környékén, az már biztosan
kiszámíthatatlan hibát okozott.

A hamis csőtorkolat készítése igen egysze-
rű és praktikus módon történt: a fegyver-
mester tengelyirányban megfúrta 3-4 csap
számára a csövet a torkolat felől 2-3 hü-
velyk mélységben, majd a levágott egy
darabot a csővégből. A levágott darab fu-
rataiba csapokat illesztett úgy, hogy az
csak egy féleképpen passzoljon a cső tor-
kolatára.
Rövid starter
A hamis csőtorkolatokhoz általában hozzá
méretében, kialakításában passzoló rövid
starter is tartozott, mellyel valóban kon-
zisztensen, játszi könnyedséggel lehetett
lenyomni a lövedékeket a csőtorkolat vé-
letlen megsértése nélkül.

Tenyértámaszok
A tenyértámaszok megjelenése az 1700-as
évek végére tehető, de az ágyazás speciális
kialakítása már megfigyelhető 16. század-
ból származó kanócos puskákon is. Az
igazi tenyértámasz azonban ízig-vérig
sportlövész találmány, mely lehetővé teszi,
hogy a puska súlyának a csípőcsontra he-
lyezett könyökcsont tartson ellen, így ki-
kapcsolja a felesleges izommunkát. Az
első valódi sportlövész tenyértámaszok a

Tiroli sátorvas Svájci sátorvas

Svájci tus Tiroli tus
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svájci kovás sportpuskákon
jelentek meg a díszes sátorvas
fémnyúlványaként. A csap-
pantyús időszak támaszai
azonban már független
alkatrészek voltak, melyek me-
nettel csatlakoztak a fegyver
előágyába, vagy ha nem volt
előágy a csőbe. Sokszor
találkozhatunk utólag
felszerelt tenyértámaszokkal
is, melyeket egy egyszerű fel-
fogató szerkezettel lehetett
szinte bármely puskához
erősíteni.

Lövedékek
Hosszú évszázadokon
keresztül a gömblövedék
jelentette az egyetlen üdvözítő
megoldást az elöltöltő-
fegyverek esetében, sőt a vadászati célú
felhasználás esetében ez maradt a korszak
végéig szinte az egyeduralkodó megoldás.
Ez nagyrészt annak volt köszönhető, hogy
bár huzagolást már az 1700-as években is
igen precízen tudtak készíteni, hozzá való,
pontosan passzoló öntőformák gyártása
még messze nem volt lehetséges. A tapasz
viszont kiegyenlítette a kisebb-nagyobb
deformáltságot, és bőven megfelelt a vadá-
szati célú elvárásoknak. A konikális löve-
dékek a hadi használatból szivárogtak át a
civil életbe, az 1840-es évektől, de első-
sorban a sportlövészek közt indult hódító
útra a körülményes, de pontos lövedéktí-
pus.

Kaliberezés, zömítés
A lövedékek kaliberezése
egykorú a sportlövészettel. A
tevékenység szükségessége a
már említett öntőforma
problémára vezethető vissza.
A kaliberezés során nem
csak az átmérőt szabályozták
azonban le, hanem
tömörítették is a lövedéket,
hogy megszüntessék az
esetlegesen hibás öntésből
származó zárványokat. Az
erre szolgáló célszerszámot a
lövész éppúgy a puska
részeként vásárolta, mint az
egyéb kiegészítőket.
Természetesen nagyon
fontos volt a lövedékek
tömeg szerinti válogatása is.

Lőpormérés
A tömegalapú lőpormérés sem új keletű úri
huncutság. Az 1860-as évekből származó
töltetek leírásai közt szépszámmal találunk
tizedgraines tölteteket. Egyébként itt jegy-
zem meg, hogy a volumetrikus mérés is
igen precíz tud lenni, de ha teljesen ki
akarjuk zárni a hibalehetőségeket, akkor
vigyük magunkkal a lőpormérleget.

Lövészkabát
A XIX. századi polgári lövészversenyeken
mindenki tisztességes öltözetben állt lővo-
nalba: nadrág, ing, felöltő / kabát, nyak-
kendő. A lövészet ugyanis elegáns, megbe-
csült sport volt, az igényes középosztály
időtöltése. A lövészkabát is a korabeli

Schalck-féle tenyértámasz

Svájci csőtorkolat, a csavarhely a bajo-
nett rögzítésére szolgált

Tiroli csőtorkolat, a lyukakba illeszked-
nek a hamis csőtorkolat csapjai
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polgári ruhákból kezdett el kifejlődni. A
lövész egyesületek minden tagja számára
kötelező volt a katonai egyenruhára hason-
lító formaruha viselete, melyen még rang-
jelzéseket is elhelyeztek. A lövészkabát e
formaruha kabátjából kezdett el kifejlődni.
A ¾-es kabátoknak először csak a váll ré-
szét erősítették meg bőr rátéttel, majd már
a teljes kabát vastag bőrből készült. Ter-
mészetesen ezeknek nem voltak olyan ir-
ritáló színeik, mint a mostani lövészkabá-
toknak, de kétség kívül hasonló funkciót
töltöttek be.

Sokan úgy gondolják, hogy a kabát a test
megtartásában segít elsősorban, pedig ez
nem fedi teljesen az igazságot. A lövészet
és a lövész stílusa határozza meg, hogy
egyáltalán van e rá szükség. Nem csak úgy
lehet leadni központos tízest, ha az irány-
zék mozdulatlanul áll a célfekete közepén.
Egyrészt az irányzék kabátban sem áll meg
soha, másrészt a fontos az, hogy a lövész a
saját mentalitásának, felkészültségének,
ritmusának megfelelő sütési módot válasz-
sza. Nagyon mozgó cső esetében is lehet
jókor sütni, és nagyon álló cső esetében is
könnyen lehet kihúzni a lövést a tízesből.

A kabát feladata inkább más oldalon fog-
ható meg: rendezi a mozdulatokat, pozíci-
onálja a végtagokat, vagyis segíti, hogy a
beállás és a fegyver tartása mindig ugyan
olyan legyen, valamint csökkenti, elosztja
a lövés mechanikai hatásait.

A vékony szeg-elsütőbillenytű előtt látható ívelt lemeznek
nyomta hozzá a lövész a sütő ujját. Ha a nyomás csökkent, az
új hozzáért a leheletfinom sütésű billentyűhöz. A kézzel te-
kerhető csavarral lehetett állítani az ívelt lemez távolságát a
billentyűtől.
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A fegyver tartása
Megér egy misét a fegyverek tartása is,
hiszen nagymértékben különbözik a
sportlövész tartás a vadász, vagy hadi tar-
tástól is. A 19. századi sportlövész tartás
szinte teljesen megegyezett a mai modern
sportlövész tartással. Álló testhelyzetben a
lövész a lővonallal párhuzamos kisterpesz-
ben áll, csípőjét előre tolja, könyökét a
csípőcsontra teszi, vállait a lőirány ellené-
ben hátratolja, hogy a fegyver tömegkö-
zéppontja a lehető legközelebb legyen a
test tömegközéppontjához. Nyilvánvalóan
ez a tartás nem alkalmas vadászatra, hi-
szen, amíg a vadász összerendezi magát, a
vad már árkon-bokron túl van, ez már ki-
fejezetten sportcélú fejlemény a lövészet-
ben. A lövésznyelv e fegyvertartást „svájci
tartásnak” nevezte. Érdekesség, hogy a
lövészek visszatartott nagy lélegzettel lőt-
tek, nem a ma általunk használt kieresztett
levegős, nyugalmi állapotban. A lövés le-
adása után hangos kiáltással engedték ki a
feleslegessé vált levegőt.

A listából látszik, hogy a régiek rengeteget
tudtak erről a játékról. Igényességük, pre-
cizitásuk nem áll messze a mai sportlövész

mentalitásától, de azért biztos vagyok ben-
ne, hogy lehet még mit tanulni a régiektől e
téren is. Jóval izgalmasabb a kérdés ugya-
nis, mint egyszerűen a porra tölteni a go-
lyót.

Németh Balázs

Felhasznált irodalom:

Verebélyi Kincső: Célra tarts!
Hamilton&Rowe: The American
Percussion Schuetzen rifle
Egg-Pfaundler: Das Grosse Tiroler
Schuetzenbuch
Pák Dienes: Vadászattudomány (1829)
Bölcsházai Belházy Jenő: A vadászati is-
meretek kézikönyve (1894)

Fotók: Németh Balázs

Eredeti Bristlen A. Morges puska



2008. május II. évf. 8. szám                            17                                                  FM eMagazin

Az én (másik) revolverem:

Hege-Uberti Cattleman 1873 SA

Férfiember alapvető
szükséglete
A Colt 1851 Navy mellett a 45-ös, szerelt
lőszeres Colt Peacemaker, illetve
Ubertiéknél Cattleman az a revolver, amit
a legtöbb western filmben látni és termé-
szetesen kihagyhatatlan darab.

Az 5 ½-es, .38-as cső története
Nehéz volt a választás. Azt tudtam, hogy
biztosan acélkeretes változat  lesz, de a
csőhossz nagy kérdés volt. CAS-ra a 4 ¾-
es csövű a legmegfelelőbb, pontlőni a 7 ½-
es, általában pedig nagyon szeretni való az
5 ½-es csövű Cattleman is. Annyira jól néz
ki ez a revkó! Valójában mindegyikből
kellene egy! Persze amikor nekem kellett
dönteni, még nem létezett a Webley nem-
zeti versenyszám, így erős dilemmát je-
lentett, hogy fogok-e Cowboy Action-t
lőni, vagy muszáj lesz az éves minősítést a

hagyományos 20 lövéses nagy kaliberű
pisztolyszámban megszerezni. Végül, leg-
inkább időproblémákból eredően, de a
CAS háttérbe szorult, a pontlövészethez
viszont egyértelmű volt a rövidebb cső és
végül az 5 ½-es cső mellett döntöttem. A
kaliber a hazai lőszerárakat figyelembe
véve nyilvánvaló volt: .38-as. A fegyver
szerkezetét természetesen tüzetesen átvizs-
gáltam, még ha addigra már régen nyilván-
való is volt számomra, hogy a Cattleman-
ek, különösen a Hege változatok elké-
pesztően jól vannak összerakva.

...hiszen alapvetően nem csak
CAS fegyver…
Az első próbára egy kora tavaszi
kovbojkodáson került sor, merthogy az
1873-as SA alapvetően ugye CAS fegyver.
A gyáli lőtér oldalsó, kis boxaiban pontra
célozva lukba lukat lőtt a Hege revolver az
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MFS .38-as wadcutterével. Mondhatom,
tökéletesen boldoggá tett, hogy egy atom
pontos revolver tulajdonosa lettem. Persze
ezek után egyre ritkábban vettem részt
western lövészeten, de lyukasztógép revol-
vert mindenképpen meg akartam őrizni
gyári, 8 méteren pontlövő állapotában,
hiszen továbbra is kedvenc lövészjátékaim
közé tartozott a „nagyon kovbojos” földre
dobott sörös doboz egyre távolabb lövöl-
dözése. Megjelent azonban a Webley ver-
senyszám és én azonnal tudtam, hogy ezt
direkt nekem és az én revolveremnek ta-
lálták ki, merthogy a Cattleman alapvetően
nem csak CAS fegyver.

Az első versenyeken sikerült azonnal
87 körös országos csúcsot lőni, ami
persze nem meglepő egy új
lövészszám és pár induló
esetében és azért – lássuk be –
nem egy túl fényes
eredmény. Próbálkoztam
aztán MFS és Fiocchi 38-
as wadcutterekkel, még
.357-es wadcutterrel is,
aztán volt teljes
köpenyes 38-as
special, többféle,
félköpenyes
Fiocchi 38-as – ez
nagyon kellemes, lórúgásszerű
élmény -, de kísérleteztem .357
magnummal és még
feketelőporral töltött lőszerrel
is. Egyetlen dolog azonban nem
derült ki számomra elég
megbízható módon: hova is hord
a revolver 25 méteren, egy kézzel
lőve. Nem volt túl nagy sikerélmény
a Cattlemannal célba lőni, pedig
időközben sikerült „bámulatos” 89 körre
javítani az országos csúcsot – addigra már
rendszeresen 93+ kört produkáltam az
elöltöltő Remingtonommal.

Reszelni kell!
Meg kellett hát hoznom a nagy döntést és
végül előkerült a reszelő. Az irányzék ma-
gassága pedig csak csökkent és csökkent.

(Ezen a ponton meg kell jegyeznem, hogy
a külballisztika magasról tesz a geometriá-
ra, tehát nem célserű aránypárral beállítani
az irányzék magasságát!) Végülis sikerült
nagyságrendileg eltalálni a megfelelő mé-
retet, úgyhogy az „új revkó”
már alsó széle-

közepére célozva
nagy

valószínűséggel a 10-
es körbe repítette a
lövedéket - megfelelő

lövés esetén. Így esett,
hogy a 2007-es országos

bajnokságon az én 1873-
asom végre 90 kör fölött,

konkrétan 91 kört teljesített,
ami elegendőnek bizonyult egy

új csúcshoz és a verseny
megnyeréséhez. Azért az

mindenesetre elgondolkodtató, hogy
mindössze még egy versenyző
tudott 90 kört lőni! Ennyire nehéz
a Webley versenyszám?

Valószínűleg…
A revovleres céllövészet
valóban egy nehezebb
versenyszám, de a szerelt
lőszeres eredmények jóval az

elöltöltős alatt maradnak.
Nincs pontos megfejtésem a

jelenséghez, de azért van pár jelentős
észrevételem.

- A nitrolőpor robbanása egészen
más dinamikával megy
végbe a feketelőporhoz

képet, hiszen
nyomásgörbéje nagyon hir-

telen emelkedik. Míg az
elöltöltő revolver lövéskor

inkább tol, a szerelt lőszeres rúg,
vagy még inkább ugrik, amit

nehezebb uralni, azaz egész máshogy
kell megmarkolni.
- A Cattleman még 7 ½-es csőhosszal is
jelentősen könnyebb, mint a legtöbb hosz-
szú csövű elöltöltő revolver, amelyekhez
szoktunk. Főképp a cső súlyának hiánya
érezhető.
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Májusi versenyajánló

Május 1-4. - TP Eisenstadt
Május 9-11. - CAS Udine
Május 10. – CAS Gyál
Május 21-24. – TP Krakkó
Május 26. – TP Berettyóújfalu
Május 31. – TP Csepreg

Júniusi versenyajánló

Június 7. – TP Kapszli Kupa, Szentend-
re
Június 21. – TP Ballószög
Június 27-29. – Nagy Déli cowboy ta-
lálkozó, Tótkomlós
Június 28. – CAS Verőce

- Az 1873-as irányzéka 25 méteres pontlö-
vészethez alapvetően magas és rossz irány-
zékképpel, a célt áthelyezve nagyságren-
dekkel nehezebb célozni, különösen, ha az
irányzék szinte láthatatlanná válik a
célfeketében.
- A Peacemaker replika alapvetően kisebb
kezű embereknek kényelmes, tehát az el-
sütő ujj sokszor nem jól helyezkedik el a
ravaszon.

Próbálkoztam hát pár technikával, több-
kevesebb sikerrel, mivel nem vagyok kép-
zett pisztolyos lövész.
- Újabban határozottabban megmarkolom a
revolvert, kissé kifordított kézzel, így az
alkarom a csővel egyvonalban, az mögött
van. Ez segít a visszarúgás elnyelésében,
plusz pontosabban pozícionálja a mutató-
ujjat az elsütőbillentyűn.
- A beállás és célzás során többször is ki-
nézek oldalra, majd vissza a célgömbre és
addig változtatok az álláson oldalirányban,
míg visszanézés után a lőlap közepe felé
mutat a fegyver. E nélkül a megfeszülő
izmok a lövésre reagálva a nyugalmi hely-
zet felé mozdítják a testet és oldalra viszik
a találatokat.
- A légzésnek különleges szerep jut a ma-
gasság beállításában a puskás lövészet so-
rán, úgyhogy valószínűleg a pisztolyosnál
sincs ez másképp. Ha a fegyvert célzás
közben a feketére leengedve egy nagyot
kilélegzünk,  a test kissé „összeroskad”,
ami azt eredményezi, hogy a gerincoszlop
tart majd az izomzat helyett, tehát stabilabb
a tartás.
- Amint összeáll a célkép, el kell kezdeni
határozottan húzni az elsütőbillentyűt. A
fegyver úgysem áll meg tökéletesen – ha
meg kis időre mégis, nos, olyankor hajla-
mos az ember elrántani a sütést -, de pon-
tos célzás esetén a 10-esen belül mozog.
Egy azonnal megkezdett, folyamatos sütés
valószínűleg 10-es találatot eredményez.
Ha viszont elfogy a levegő célzás közben,
jobb újra kezdeni az egészet, mert biztosan
alacsony lenne a találat félig leengedett
revolverrel.

Mindezek egy teljesen friss, immár 92 kö-
rös új OCS-t eredményeztek.

Egy „feltétlen” revolver
Lehet a Cattlemannal pontosan és 10-est
lőni, de az biztos, hogy a hibákat draszti-
kusabban bünteti, mint a jó öreg, nyugodt
elöltöltő. Hozzátartozik az igazsághoz,
hogy valószínűleg egyetlen hazai lövész
sem fektet különösebb energiát a szerelt
lőszeres revolverrel elkövetett pontlövé-
szetbe és továbbra is főként CAS fegyver-
ként használják az 1873-as SA-t. Az is
igaz, hogy a Webley egy fiatal, ritka ver-
senyszám, és mint ilyen még korántsem
értük el a határait, lesz még itt sokkal jobb
eredmény is! Minimális gyakorlás, főleg
örömlövészkedés és valamennyi verseny-
zés során az Uberti Cattleman jócskán bi-
zonyította pontosságát, csak még meg kell
tanulni vele lőni. És ha kissé talán hosszúra
is sikeredett a céllövészet rész, azért az
biztos, hogy a szezon után megint sorra
táncolnak majd a sörös dobozok, mert fel-
tétlenül újra szól majd a hatlövetű.

Mészáros Gyula
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Pat O’Connor jó napja
A .44-es Colt Army kékesfekete csöve
lassan emelkedett. Egy kattanás hallatszott,
a kakas hátrafeszült. A béristállóban még a
lovak is elcsendesedtek, a fegyver csöve
befejezte az emelkedést, és feltámaszko-
dott a hamuszürkére vált mexikói izzadt
homlokára.
- Madre de Dios! Ne lőjön, szenyor! -
sikoltotta Francisco. - Az Ocotillos-i Szűz
Máriára esküszöm, nem láttam ezt az em-
bert! - A revolvercső ugyanolyan halálos
nyugalommal, ahogy felemelkedett, elin-
dult vissza a tokba. Két jégkék szem me-
redt a verejtékében fürdő mexikóira.
- Lásd el a lovat rendesen, - mondta Pat
O’Connor, majd egy tízpesós ezüstöt nyo-
mott a lovász reszkető kezébe. - A
Maximilian Hotelben leszek, ott megta-
lálsz. Mert ugye megtalálsz, ha ez az em-
ber felbukkan?!

- Természetesen szenyor, bízhat Francis-
cóban, - válaszolta még mindig reszketve a
mexikói - azonnal szólni fogok.
- Érdemes lesz figyelni, - szólalt meg újra a
kék szemek tulajdonosa - mert ha idejében
szólsz, ötven pesót kapsz, de ha én látom
meg először ezt az embert, akkor golyót.
Pat O’Connor otthagyta az izzadt lovászt,
és elindult a Fő utcán a Maximilian Hotel
felé. Szobát bérelt, lerakta a holmiját, majd
a borbélyhoz ment. Míg a kés ide-oda sik-
lott az arcán, a mesterségére jellemző éber
álomba merült. Mikor a borbély megtörölte
az arcát, kinyitotta a szemét, fizetett, és
felfrissülve útnak indult. Rutinosan feltér-
képezte a városkát, megjegyezte az összes
sikátort, minden benyílót és átjárót, az er-
refelé oly gyakori lapos tetőket. Mérlegelt
minden fedezéket, lőirányt, majd végig-
járta a Fő utca szórakozóhelyeit, kocsmáit.
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Sehol sem ivott
egy italnál többet,
és most abban a
szerencsés
helyzetben volt,
hogy
kérdezősködnie
sem kellett,
biztosan tudta,
akire vár, meg fog
jelenni. A hotel
mulatójában
ugyanis esténként
már két napja
Lydia Hamilton
énekel, és ahol a
lány fellép, előbb-
utóbb megjelenik a
Rókakölyök is. Ő
erre a pillanatra
vár, több hónapi lo-
vaglás, nyomozás
gyümölcsét fogja
akkor leszüretelni.
FoxKid fejére
4000 dollár volt
kitűzve, és ő meg
fogja szerezni ezt a
pénzt! A jutalom
kisebbik részét -
ezer dollárt - a Déli
vasúttársaság tűzte
ki több vonatrablás miatt, míg Pearl sze-
nátor családja fiuk meggyilkolása miatt
háromezret kínált fel. A vasutasoknak akár
élve, akár holtan megfelelt a Rókakölyök,
a szenátorék holtan akarták. Hát majd úgy
kapják meg! Teltek a napok. A negyedik
nap délben Francisco kalapját gyűrögetve
súgta a fülébe az étteremben: - Szenyor
O’Connor, az ember megjött, de nincs
egyedül, egy nigger van vele. Pat rábólin-
tott, és a mexikói kezébe nyomott egy öt-
ven pesóst. Este felkészülten várta emberét
a mulatóban. Nem is kellett túl sokáig áll-
dogálni a pultnál, amikor a tükörből meg-
látta a belépő kölyköt, és a rongyos nig-
gert. Egyenesen a pulthoz mentek, és a fiú
nagy hangon italt kért. A csapos ellenke-
zett.

- Uram, itt nem szolgálunk ki négereket!
Egy Colt ugrott ki a tokjából villámgyor-
san, és a barmanre szegeződött.
- Kééét whiskyt! - ismételte meg újra a
rendelést, miközben rongyos kísérője re-
kedt hangon röhögött. - Kééét whiskyt, de
gyorsan! A csapos szó nélkül odatolt két
poharat és egy tele üveget. A kölyök töl-
tött, és az ital szintje az üvegben gyorsan
apadt. Éppen megint tölteni akart, amikor
egy súlyos test vágódott a pultnak, és ki-
ütötte kezéből az üveget. O’Connor - mert
ő volt az - a következő pillanatban a kezé-
ben tartott pohár tartalmával végigöntötte a
négert, majd elesett. A csörömpölést kö-
vető csendben a néger felrántotta a földről,
és egy jobbhoroggal Fox Kid kezei közé
passzolta, aki egy balkezes lengővel az
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asztalok közé továbbította. Az emberek
szétrebbentek és lehetőség szerint fedezék-
be vonultak. A csapos titokban elszalajtotta
a hotelboyt a seriffért. O'Connor, mint aki
részeg, lassan összeszedte magát és feltá-
pászkodott. Egyedül nézett szembe a két
emberrel. Rókakölyök egy lépést tett előre,
behajlított karja a Colt felé indult.
- Elintézlek, rééészeg ááállat! - szűrte a
szót fogai között. - A keselyűk lakmároz-
nak a beleidből hamarosan! Összeszűkült
szeme a még mindig tántorgó emberre me-
redt, majd amikor O’Connor végre egyene-
sen állt, villámgyorsan a fegyveréhez ka-
pott. Elkésett. Revolvere még fel sem volt
húzva, amikor az első golyó a mellkasába
vágódott, aztán még egy, és még egy. Kez-
dett összecsuklani, amikor megszólalt a
mellette álló néger Remingtonja. Egy célt
tévesztett lövést tudott csak leadni, majd a
torkába hajított széles, kétélű késtől ő is
összeesett. A seriff ebben a pillanatban
lépett be, kezében egy felvont kakasú
duplacsövűvel.
- Hands up! - kiáltotta. O’Connor eltette
Coltját, és tisztán, érthetően megszólalt.
- Seriff, Patrick O’Connor vagyok, ez a
tetem itt FoxKid, aki így holtában is négy-
ezer dollárt ér! Itt a hivatalos körözvény.
- Úgy, szóval fejvadász, - válaszolta
Trumbull seriff. - Méghozzá milyen sze-
rencsés kezű fejvadász, erre a másikra
ugyanis 1200 dollár vérdíj van kitűzve
rablásokért, ő Göndör Joe. Jöjjön be a hi-
vatalomba az igazolásokért, szerencsés
kezű idegen.

Másnap Pat O’Connor elégedetten lovagolt
ki a városból. A néger vérdíját a helyi bank
ki is fizette, FoxKidről pedig a seriff és a
halottkém adott hivatalos igazolást. Meg-
kapta a legújabb körözvényeket is, és arra
gondolt, még egy-két ilyen jó nap, aztán
együtt a pénz álmai farmjához.

Némethy Géza, 2007.

Investarm Hawken -
ezúttal Great Plains nélkül

A minap egy Internetes fórumon futot-
tam bele egy gyönyörű szép lőlapfotóba,
melyet egy ballószögi lövésztársunk kö-
vetett el egy teljesen gyári, „legolcsóbb”
kategóriába tartozó Hawkennal. A szó-
ráskép veszettül jó volt. A lövészkolléga
nem átallott öreg lövészeket megszégye-
nítő módon 96 kört lőni zöldfülű elöltöl-
tős létére. No megkerestük őt, hogy me-
sélje el a titkát a Füstölgőnek:

Első elöltöltős puskámat szerettem volna
megvenni, de a pénztárcám és az ízlésem
nehezen akart találkozni.  Már elkönyvel-
tem hogy egy Tryon Creedmoore lesz a
nagy Ő - de csak valamikor a távoli jövő-
ben - amikor megpillantottam a Füstölgő-
ben az Investarm Hawkenről írt cikket.
Igencsak megtetszett, főleg hogy észrevet-
tem létezik egy rövidebb és olcsóbb verzi-
ója is. Kíváncsi lettem élőben milyen, és
amikor a vállamhoz emeltem, tudtam, hogy
ez kell nekem. Ilyen jól még puska nem állt
meg a kezemben, mintha rám öntötték vol-
na. Szerelem első látásra, ásó, kapa, nagy-
harang: elkelt.

Megvásárlás után természetesen otthon
sokszor a kezembe került a kis Hawken és
minden alkalommal megállapítottam, hogy
bizony nagyon határozottan áll a célon
kítűnő ergonómiája okán. Izgatottságom a
kipróbálásig csak egyre nőtt, nagyon vár-
tam mit tudhat 50 méteren. A belövés tá-
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masztásból gyorsan ment, és már itt gya-
nús lett a dolog, hogy valami nagyon jót
sikerült kifognom.

Mivel a magasságot sikerült gyorsan beál-
lítani, és csak vízszintesen kellett korrigál-
ni az irányzékot a lövések is egy szép vo-
nalra rajzolódtak egy magasságban. Szinte
semmi szórás, ez bizony nagyon pontos.
Aztán jött az első álló lövés és belső tízes
lett. Ekkor már nem tudott a mosoly leol-
vadni az arcomról, és ez a nap hátralevő
részére is állandósult. Persze a folytatás
már nem ment ilyen jól, túlságosan élvez-
tem a lövészetet ahhoz hogy koncentrálni
tudjak.  A legfontosabb tapasztalat az volt,
hogy az irányzék képére nagyon kell fi-
gyelni, mert könnyen elmászik az első
irányzék függőlegesen célzás közben, úgy
hogy észre se vesszük. Lőportöltetnek a 2 x
kaliber x huzagemelkedés képletből  43,2
gr jött ki, ebből kiindulva a 21-es töltőcsőr
kétszerezését választottam svájci CH2-ből,
erre 15 gr grízt és nyálas tapasszal .445-ös
gömblövedéket töltöttem. Nyálas tapasszal
töltve nem kell kihúzni a csövet lövésen-
ként, de úgy vettem észre 15-20 lövés után
megnehezedik a töltés, ilyenkor célszerű 1-
2 tapasszal tisztítani.

Az elkészítés minősége jó, egyedül a sátor-
vas belső felületén lehet tetten érni az ala-
csony árat. Bár az első lövéseknél nem
sütött el 2-3 csapit, de ez utána magától
elmúlt.  A sütésállító csavar egy leheletnyit
rövidebb a kelleténél, ezt egy hosszabbal
pótolva kitűnő sütést lehet varázsolni. Az
irányzék hátsó része szabadon mozog, ez a
célzást nem befolyásolja, mivel a gravitá-
ció mindig visszahúzza a helyére, de akit
zavar, az egyik oldalsó végállásba tekerve
megszoríthatja, így mozdulatlanná válik.
És akkor a lényeg, a  pontosság, ami min-
den elvárásomat felülmúlta. Az én - hang-
súlyozottan tapasztalatlan - kezemből is a
harmadik sorozatára 95-öt lőtt a puska.
Ezek után csoda, ha mindenkinek ajánlom?

Havasi András

Investarm Great
Plains Hawken

a 2. kör…

Gyűlnek szépen a tapasztalatok az
Investarm Hawkenekről, köztük számos
olyan információ, amit érdemes adalék
korábbi cikkeinkhez is. Felkértük Mé-
száros Gyula lövészbarátunkat, hogy
ossza meg a Great Plains Hawkenről
szóló cikkje óta eltelt időszak alapvető
tanulságait puskájával kapcsolatban.

FM

Vagy mégsem?
… majd hazavittem, kitakarítottam, írtam
egy élménybeszámolót és nagyon elégedett
voltam. Egészen a második lövészetig!

A Colt Kupán sokan szórakozhattak azon,
ahogy megkísérelem elsütni a Hawkent
mindhiába. Végül a lőkúp alá csekély
mennyiségű felporzó lőport juttatva sike-
rült kiszabadítani a bennragadt golyót,
addigra viszont véget is ért a verseny.

Fegyverjavítás tisztítással
Sajnos azoknak volt igaza, akik a takarítási
problémára gyanakodtak. Mivel nem vet-
tem ki a lőkúpot, vákuum keletkezett a cső-
ben, ami aztán beszippantotta a tisztítóta-
paszt, ahogy határozott mozdulattal ki-
húztam a tisztítóvesszőt. Az is lehet, hogy
az élesek a huzagok az egyébként is megle-
hetősen szűk a 45-ös csőben levágtak egy
darabot a tapaszból. A második tisztításnál
már lőkúp nélkül tisztítottam a csövet és
végezetül egy harmadik mini alátéttel to-
vább emeltem a hátsó irányzékot.

De, nagyon is!
Elfelejtettem távcsövet hozni – hasított
belém a felismerés már a lőtéren. Késő
délután volt, időnként hol szűrt napfény,
hol szürkületi szemerkélés variálta a látási
viszonyokat, de felvettem a lövészkabátot
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és beálltam lövéshez. Távcső híján kizáró-
lag az érzékeimre hagyatkozhattam visz-
szajelzés gyanánt, így csak annyi dolgom
volt – ami egyébként valójában a legnehe-
zebb -, hogy tökéletesen hajtsam végre a
lövést és megbízható szórást produkáljak.
(Meg kell jegyeznem, hogy a puska kis tö-
mege miatt viszonylag jelentősen reagál a
lövész hibáira, és azok valóban a lövész
hibái.) Az alábbi lőlapon 10 lövés van,
ebből 7 egy lyukban – az én puskám, Great
Plains újra, és végleg bizonyított.

Mészáros Gyula

Rooster’s beef

Volt egy időszak az életemben, amikor
rendszeresen megfordultam Fort Smith
városában. Részben a helyi fegyverboltba
szállítottam árut, vettem fel az új rendelést,
részben pedig meglátogattam az öreg
Reuben „Rooster” J. Cogburn békebírót,
aki egy kis kínai üzlet hátsó szobájában
lakott, itt élte élete utolsó éveit. Az üzlet
gazdája, Chen Lee gondozta a békebírót,
aki öregkorára egyedül maradt, és a sovány
kis kínai mintha örökbe fogadta volna a
nagydarab, félszemű Roostert. Gondosko-
dott róla, mosott rá, szállást nyújtott neki,
etette, és sajnos itatta is. Eredetileg egy
öreg Colt Dragoont akartam megszerezni a
békebírótól, de aztán rabul ejtett személyi-
sége, és bár az üzlet nem jött létre, mégis
gyakran vendégeskedtem náluk, ilyenkor

egy üveg whisky mellett, kártyázgatás
közben tágra nyílt szemmel hallgattam
Rooster történeteit. Közben Chen Lee gon-
doskodott a vacsoráról, és gyakran beáll-
tam mellé segíteni, mert a főzés is érdekelt.
Legtöbbször a békebíró kedvencét készí-
tette el, marhahúscsíkokat wokban, pirított
tésztával, vagy rizzsel. Az öreg kínai vé-
kony, inas keze félelmetes gyorsasággal
forgatta a kínai bárdot, a zöldségeket és a
húst tökéletesen egyforma darabokra vágta
fel, és csak úgy füstölt a wok a keze alatt, a
szó legszorosabb értelmében, ugyanis a
wokban főzés egyik alapja a rendkívül
forró wok, az étel villámgyors elkészítése.
Tulajdonképpen a magunkfajta fehérek
számára a kínai konyha egyik legnagyobb
kihívása az alapanyagok előkészítése, az
aprítás. Azt a gyorsaságot szerintem mi
nem is tudjuk elsajátítani, amivel az öreg
kínai dolgozott. Ő még faszenes
woktűzhelyet használt, amit legyezővel
izzított fel – akkoriban nem volt még ve-
zetékes vagy palackos gáz, pláne villany-
tűzhely –, és egész egyszerű, lemezből
készült, fanyelű wokot. De a receptje ki-
állta az idő próbáját, ma is bátran elkészít-
hető.

Rooster's Beef, ahogy Chen
Lee készítette a félszemű se-
riffnek:

Hozzávalók:
40 dkg marhahús csíkokra vágva,
ötfűszer + őrült bors,
olaj, friss gyömbér felaprítva,
sárgarépa csíkocskák,
bébikukorica,
lila újhagyma,
szójaszósz, marhahús alaplé, kifőtt
tészta.

Elkészítés:
Az egészet kellőképp összepirítjuk a
wokban, ami alatt egy atomkohó duru-
zsol. És ahogy illik, pálcikával együk
meg. A pálcika kissé rágós lesz!
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Legendák nélkül

A kamencsi és kajova indiánok
hősei

Jó étvágyat!
Megagéza, 2008.

1866 tavaszán, amikor a sziúk és szövetsé-
geseik a Powder folyó mellett harcoltak, a
sziúkkal élő déli sájenek jelentős része úgy
döntött, hogy a nyarat bölényvadászattal
tölti délen, a törzsi földeken. Amikor a
Smoky Hill völgyébe értek, számos fiatal
sájen és arapahó harcossal találkoztak, akik
elhagyták Kormos Üst és Kis Varjú táborát,
mert a főnökök az 1865-ös szerződés alá-
írásával átadták a fehéreknek a hagyomá-
nyos vadászterületeket, és a Sand creek-i

 vérengzés után el is, hagyták a törzs föld-
jét. A sájenek, akik a sziúk vendégei vol-
tak, természetesen nem ismerték el a szer-
ződéseket, és ezért nem csináltak problé-
mát abból, hogy bölényvadászatra indultak
a már átengedett területekre. A sájeneket a
neves főnök, Sasorr vezette. A nyár vége
felé érte el a sájeneket Vörös Felhő és szö-
vetségeseinek a Powder mellett kivívott
győzelmének híre, és egyre tudatosabban
érezték azt, hogy meg kell védeniük őseik
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földjét. Több csoport egyesült Sasorr ve-
zetése alatt, és a harcosok elhatározták,
hogy megakadályozzák a postakocsi for-
galmat, amely azon a területen keresztül
zajlott, ahol a bölények legeltek.

Megkezdték tehát a postakocsik zaklatását,
a támadásokat csak a tél beálltával füg-
gesztették fel.  Tavasszal már jelentős ka-
tonai osztag tartózkodott Winfield Hancock
ezredes parancsnoksága alatt a Larned-
erődben, ahová összehívták a törzsfőnökö-
ket. A főnököknek azonban csak egy része
mutatkozott hajlandónak a tárgyalásokra, a
Sasorrhoz hasonló harcosok közül pedig
egy sem akart az erődbe menni. A főnökö-
ket az erődben megvetéssel fogadták, és a
tábornok megfenyegette a főnököket, töb-
bek között Kormos Üstöt, Magas Bikát,
Hím Medvét és Fehér Lovat. A tárgyaláson
részt vett az újonnan felállított Hetedik
Lovasezred parancsnoka, George
Armstrong Custer is, akit az indiánok elő-
ször Kemény Fenéknek, majd Hosszú Haj-
nak hívtak. Custer bejelentette, hogy a
Republican mellett táborozó sájenek ellen
fog vonulni. A főnökök, akik még jól em-
lékeztek Sand Creek borzalmaira, elhatá-

rozták, hogy kiürítik a tábort, elküldték a
nőket és a gyerekeket, és csak mintegy
háromszáz harcos fedezte a menekülőket
és vette fel a harcot a Larned-erőd 1400
katonájával. Míg Custer a menekülők után
vetette magát, a katonák hozzáláttak a gya-
korlatilag üresen maradt falu szisztemati-
kus lerombolásához. A falu elleni támadás
szikrája fellobbantotta a nyílt háborúsko-
dás lángját.

A sájen harcosok a déli sziúk segítségével
egyre több postakocsit támadtak meg, el-
vágták a távíróvezetékeket, megtámadták a
vasúti építkezéseket, és lehetetlené tették
az átjárást a Smoky Hill ösvényen. A nyár
folyamán az Egyesült Államok kormánya
új bizottságot bízott meg a béketárgyalások
lefolytatására, Hancock tábornokot pedig
áthelyezték. A déli síkságra vonatkozó új
béketerv nem csak a sájeneket érintette,
hanem az arapahokat (hinanaeinák), a
kamencsiket (nemenuhok), a kajovákat
(gaigvák) és a préri apacsait is. A találko-
zóra a Larned-erődtől száz kilométerre,
délre, a Medicine Lodge patak mellett ke-
rült sor. A kormány tervei szerint az öt
törzsnek együtt kellett volna egy, az

Custer és a 7. lovassági ezred egy
expedíciója
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Arkansastól délre eső rezervátumba vonul-
nia, a kormány ellátta volna állatokkal az
indiánokat, és megtanította volna őket a
földművelésre.

A tárgyalásokon ez alkalommal is olyan
sájen főnökök vettek részt, akik általában
hajlottak a fehérekkel való megegyezésre,
mint például Kormos Üst, de Sasorr ezúttal
sem jelent meg a találkozón. A kamencsik
és a kajovák aláírták a szerződést, de Kor-
mos Üst addig nem volt erre hajlandó,
amíg a másik négy főnök is alá nem írta.
Kis Varjú ugyanezt tette az arapahók ne-
vében. Végül hosszas viták után Magas
Bika, Fehér Ló, Hím Medve és Bölény Fő-
nök is aláírták a szerződést, de sokan, akik
nem akartak rezervátumba költözni, észak
felé indultak, közöttük Sasorr is. 1867-68
telén a szerződést aláíró sájenek és
arapahók az Arkansason túlra költöztek át,
nem messze a Larned-erődtől. Tavasszal
azonban már hiányosságok mutatkoztak az
élelmiszer ellátásban, mivel az amerikaiak
nem tartották be a Medicine lodge-i szer-
ződés pontjait. Az indiánok így kis cso-
portokban észak felé húzódtak, hogy elér-
jék a régi vadászterületeiket.

Magas Bika, Fehér Ló és Hím Medve is
hátat fordítottak a rezervátumnak, és nem

akadályozták meg harcosaikat abban, hogy
kis településeket támadjanak meg élelem,
lőfegyverek és muníció reményében.
Philip Sheridan tábornok, az új katonai
parancsnok (tőle származik a híres mon-
dás: „Csak a halott indián a jó indián”.)
tanácskozásra hívta össze a főnököket. A
találkozón Kormos Üst és Vas Lábikra
vettek részt, de nem tudták megoldani azo-
kat a problémákat, amelyek miatt az indiá-
nok elhagyták a rezervátumot. Az északra
húzódott sájenek a Republican folyó
Arikaree nevű ága mellett táboroztak le. A
harcosok körülbelül háromszázan lehettek,
és velük volt családjuk is. Magas Bika,
Fehér Ló és Sasorr elkísérte a sájeneket. az
arapahók egy részének és Pauniölő sziúi-
nak tábora pedig a közelben feküdt. Szep-
tember 17-én a sziúk egy csoportja felfede-
zett egy 50 katonából álló, a sájenektől 60
kilométerre lévő tábort. A katonák egy
speciális alakulathoz, a Fosyth’s Scoutshoz
tartoztak, és maga Forsyth őrnagy vezette
őket. Az alakulat feladata az indián táborok
felderítése volt, és már egy ideje követett
egy csoport harcost. A hír hallatán az
Arikaree mellett táborozók felkészültek a
támadásra. Sasorr intelmei ellenére néhány
fiatal harcos, aki már türelmetlenül várta,
hogy bizonyságát adja bátorságát önálló
akcióba kezdett, így meghiúsították a
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meglepetésszerű támadás és az esetleges
könnyű győzelem lehetőségét. A Forsyth’s
Scoutok a folyó egy szigetére vonultak
vissza, és gyorstüzelő karabélyaiknak kö-
szönhetően visszaverték a támadást. A már
26 éve főnöki méltóságot viselő, és embe-
rei által sebezhetetlennek tartott Sasorr is
halálos lövést kapott. Az összetűzés egy
héten áttartott, egészen addig, míg egy
újabb osztag nem érkezett a Forsyth’s
Scoutok felmentésére. A csatározásban
mindkét részről legalább heten meghaltak,
és ennél jóval nagyobb volt a sebesültek
száma. Elesett Beecher hadnagy is, akiről a
sziget és a csata is a nevét kapta. Hamaro-
san az indiánok észrevették, hogy Sheridan
csapatai is üldözőbe vették őket.

A tábornok azt a parancsot adta Custernak,
hogy rombolja le az indián falvakat. A
sájenek nagy része ezért délre indult, hogy
találkozzon Kormos Üst embereivel, akik a
Washita folyó mellett táboroztak. Novem-
ber 26-án, éjszaka Custer a Hetedik Lo-
vasezred 800 katonájával megjelent a falu
közelében, és hajnalban támadást indított,
miközben a kísérő katonazenekar a Garry
Owen-t játszotta. A támadás kísértetiesen
emlékeztetett a Sand Creek-i mészárlásra,
amikor szintén Kormos Üst emberei estek
áldozatul. Ezúttal a békeszerető főnök is
elesett családjával együtt, a főnököt rögtön
megskalpolták. Custer szó szerint követte
parancsnokának, Sheridan tábornoknak a
parancsát: „Lerombolni az ellenséges tör-
zsek falvait, leölni lovaikat, megölni vagy

G. Armstrong Custer és kutyája
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felakasztani a harcosokat, foglyul ejteni az
asszonyokat és a gyerekeket”.

Custer emberei a falut szinte percek alatt
megsemmisítették, elpusztítottak több száz
lovat, megöltek több mint száz harcost, és
foglyul ejtettek 53 nőt és gyereket. A kö-
zeli faluból időközben egy népes csoport
arapahó érkezett az ostromlottak segítségé-
re, akik a sájenekkel együtt bekerítettek és
lemészároltak egy 19 katonából álló külö-
nítményt. De nemsokára feltűntek a közeli
völgyben táborozó kájovák és kamencsik
is, úgyhogy Custer jobbnak látta visszavo-
nulót fújatni. Decemberben Kormos Üst
csapatának immáron legyengült túlélői
megadták magukat a Cobb-erődben. Ha-
marosan követték őket Sárga Medve
arapahói és az Ezüst Kés néven is ismert
Tosawi kamencsijei is. Ekkor történt, hogy
amikor Tosawi bemutatkozott
Sheridannak, azt mondta: „Tosawi, good
Indian”, Sheridan így válaszolt: „ A jó
indiánok, akiket láttam, már mind halottak
voltak”.

Tavasszal a sájeneknek és az
arapahóknak be kellett vonulniuk a Camp
Supply körüli rezervátumba. Magas Bika
és a kutya katonái azonban északra szök-
tek, hogy egyesüljenek a Powder vidékén
található rokon törzsekkel. A katonák a
menekülők nyomába eredtek, megtámad-
ták és lerombolták táborukat, így az indiá-
nok felhatalmazva érezték magukat a bosz-
szúállásra. Magas Bika harcosai le-
lecsaptak a katonákra, de ügyeltek, arra
hogy folyamatosan mozgásban legyenek,
hogy a katonák ne találhassanak rájuk.
Végül a hadseregben szolgáló pauni ön-
kéntesek vezették a katonákat a sájenek
nyomára. A kékkabátosok meglepetésszerű
támadással rohanták le a sájen tábort. Sas-
orr és Kormos Üst után, kétségbeesett el-
lenállás közben Magas Bika is elesett. To-
vábbi 50 indián lelte halálát a támadás so-
rán, 117 pedig fogságba esett.1

Tánczos Tamás

                                                

Lapzárta után érke-
zett – magyar sikerek
az eisenstadti MLAIC
Friendship versenyen

Lapzárta után érkezett a hír, mely sze-
rint Tart Mihály, az ERVA SC verseny-
zője az eisenstadti MLAIC Friendship
versenyen gyönyörű eredményekkel 3
db első, és 1 db 2. helyezést szerzett. Kö-
vetkezzen itt egy kis beszámoló a
Kapszli.hu fórumáról:

Egy rövid kis jelentés a péntek óta
Eisenstadtban zajló 2. M.L.A.I.C. Grand
Prix Austria 2008 versenyről:
A verseny osztrák, német, cseh, szlovák,
katalán (spanyol, de ők a történelem viha-
rait ismerő magyar számára érthető módon
így hívják magukat) és magyar részvétellel
zajlik. A végleges eredménylistát még ide
most nem tudom kitenni, mivel még nem
kaptam meg, de pár napon belül eljuttatjuk
Németh Balázsnak, és akkor a helyére ke-
rül.

Az első nap volt Lamarmora, Whitworth (R
+ O) és Pennsylvania. Én itt megalkottam
az eddigi legpocsékabb Whitworth ered-
ményem, még most sem tudom miért, mivel
ilyent még nem tapasztaltam, mivel kis
magasságkülönbséggel eddig mindig stim-
melt az irányzék, mindegy, hogy Szentend-
re, vagy itt, vagy Párma volt a helyszín, de
itt most lőttem két szép kis szórást a két
lapra kb. a 7-esbe, 6 órába. Mindkét lőlap-
ra.

Aztán Pennsylvaniában sikerült egy szép
első lappal, 3 tízessel és egy kevésbé szép
második lappal össz. 91 körrel délután
felállni kezdésnek a dobogón a 3. helyre.
Ma viszont bitang jó napom volt, egész
úton hazafelé az járt az eszemben, amit
tavaly Balázs mondott, hogy előbb-utóbb
megszólal a magyar Himnusz nemzetközi
MLAIC versenyen.
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Hát ma gyakorolhatták a résztvevők! Há-
romszor is! Nem tagadom, nagyon jólesett,
hogy végre először nem állandóan más
nemzetiségű sporttársakét kell végighall-
gatni.

Ma reggel 9h-kor Kuchenreuterben 96
körrel 2., utána 10h-kor Vetterli Repliká-
ban 97 körrel 1. (a második lapra megint
minden lövést háromszor-négyszer kellet
elsütnöm, mire gyújtott, nagyon érik, hogy
az alsókalapácsos leggyengébb elemét, a
„gagyi“ német Feinwerkbau lakatot kicse-
réljem, a többi része – hiába magyar, fel-
vidéki vagy szlovák - minőségi munka, tö-
kéletesen működik. (Volt még egy 97, de az
enyém kisebb szórás volt, úgy emlékszem, a
legtávolabbi 9-esem 26 mm-re volt a kö-
zépponttól, az övé meg 34 mm-re.

12h-kor „a részvétel a fontos“ elv alapján
lőttem egy 76 körös Maximiliant, középme-
zőnynek.

14h-kor Vetterli Originalban 96 körrel
megszereztem az alkalmat a résztvevőknek
a magyar Himnusz második gyakorlására. 

Befejezésnek 16h-kor Marietteben ismét 96
körrel újra köteleztem a résztvevőket a
magyar Himnusz ismételt meghallgatásá-
ra.

Hát ez egy nagyon jó nap volt végre! 

Üdv minden megszállottnak.
2008-05-03

Tar Mihály

Kedves Misi!

Gratulálunk a szép sikerekhez! Így to-
vább, hogy a következő versenyen is a
magyar Himnusz szóljon Európa lövé-
szeinek!

FM Szerkesztőség

Tar Mihály dobogó legfelső fokán
Eisenstadtban
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Tavaszi raktártakarító akciók a
Kapszliban

Kedves Vásárlóink!

Megtartjuk szokásos tavaszi raktártakarító akciónkat, melynek keretében rengeteg termék
érhető el 10-30%-os kedvezménnyel, melyek kicsit több időt töltöttek el nálunk, mint azt
szerettük volna. Természetesen minden termék akár áruhitelre is megvásárolható,
0%-os kezdőrészlettel is.

Elöltöltő fegyverek: Régi ár Akciós ár
DP Duell kovás pisztoly: 96700 Ft 79400 Ft
DP Scout csappantyús puska: 115700 Ft 99000 Ft
DP Kentucky csappantyús pisztoly: 55800 Ft 49900 Ft
DP Pennsylvania csappantyús puska: 139900 Ft 109000 Ft
EA Remington NMA Lothar Walther: 106600 Ft 79000 Ft
Uberti 1860 Colt Army .44 70500 Ft 59900 Ft
IAB Sharps Business .45 159000 Ft 139000 Ft
DP Brutus Ovation csapp. puska .50: 130000 Ft 99000 Ft
DP Brutus 94 csapp. puska .50: 140000 Ft 90000 Ft
DP Rolling Block .50: 130000 Ft 99000 Ft
DP Kentucky csapp. puska .45: 108800 Ft 91900 Ft
Uberti 1849 Wells Fargo csapp. rev. .31. 69100 Ft 61900 Ft

Szerelt lőszeres fegyverek:
DP Sprigfield Trapdoor carbine .45-70: 264200 Ft 169000 Ft
DP Sharps Carbine .45-70: 276800 Ft 149900 Ft
Uberti 1875 Schofield .38Sp 212790 Ft 149900 Ft
Uberti 1873 Cattleman Bisley .357mag 115900 Ft 99000 Ft
Hege-Uberti 1873 Cattleman 7,5” 357mag 125000 Ft 99000 Ft

Kiegésztők:
Lyman .440 dupla gömblövedék öntőforma:17000 Ft 9900 Ft
Lyman Cast Bullet Handbook 4032 Ft 2490 Ft
Trius Trap korongvető 19100 Ft 12900 Ft
Lyman digitális sütéserőmérő: 19000 Ft 14900 Ft

Az akciók termékek megtekinthetőek a következő link alatt:
http://www.kapszli.hu/sale.php

Az akciók a készlet erejéig érvényesek, vagy 2008. május 30-ig. Bővebb információ:
info@kapszli.hu, tel: 242-3488, cím: 1036 Bp., Bokor u. 15-19., nyitva: K-P 10-18:00.

Üdvözlettel:

A Kapszli Csapata


