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AZ OHIO-I NEMZETI GÁRDA: AZ USA EGYIK SZÖVETSÉGI ÁLLAMÁNAK
„SAJÁT” HADERŐ SZERVEZÉSÉRŐL III. RÉSZ1
THE OHIO NATIONAL GUARD: THE ORGANIZATION OF ONE OF THE FEDERAL STATES
„OWN” ARMED FORCE PART III
1815-től 1861-ig béke uralkodott Ohio-ban, miközben a besorolt milícia elsorvadt. E sorvadástól okozott állami katonai erőhiányt részben önkéntes egységek, részben magán katonai egyesületek pótolták ki. 1844-ben Ohio eltörölte
a besorolt milícia kiképzésre szóló kötelességet, és előírta, hogy az aktív milícia önkéntes századokból álljon. A
legtöbb ilyen egyéni önkéntes egység megszületett, élt egy ideig, és gyakran nyom nélkül eltűnt. Mégis 1860 végére,
a Polgárháború estéjére, minimum 28 gyalogos, tíz tüzér és egy lovas század létezet, amivel Ohio szembeszállt a
négy hónapon belüli Polgárháború kihívásaival.
From 1815 to 1861 peace reigned in Ohio, during which the enrolled militia atrophied. The resultant lack of state
military force was compensated for partly by volunteer militia, partly by private military associations. In 1844 Ohio
rescinded the enrolled militia’s training requirements, and prescribed that the active militia consist of volunteer
companies. Most of these private volunteer associations were born, existed for a time, and disappeared without
trace. Despite this, by the end of 1860, on the eve of the Civil War, a minimum of 28 infantry, 10 artillery, and 1 cavalry company existed; with which Ohio faced the – four month hence – challenges of the Civil War.
AZ ÖNKÉNTES HELYBELI ÖNÁLLÓ MILÍCIA
Miután befejeződőt az 1812-es háború, 1815-től 1861-ig béke uralkodott Ohióban. Az indiánokkal történő ütközetek nyugatra
húzódtak, míg a Mexikói Háború, mint egy távoli gyarmati háború, nem tett befolyást Ohio belső katonai rendszerére. Annak
ellenére, hogy a háborúban toborzott különböző állami és szövetséges egységekben közel 7 000 Ohio-i lakos szolgált – és
2

ezzel az összes önkéntes erőknek 1/8 részét képezték – az 1835-1836-ban lezajlott a vígoperás „Toledo-i Háború” Michigannél inkább csak súlypontot adott a milícia elsorvadásához. A vita alapja az Ohio állam-Michigan tartomány közötti határvonal volt: az Ohio által követelt határ Ohio-ba helyezte a Maumee folyó torkolatát, és Toledo kikötővárost, míg Michigan egy
tizenhárom kilométerrel délebbi határhoz ragaszkodott, amelynél fogva ezek Michigan-ba kerültek volna. Úgy az Ohio-i államgyűlés, mint a Michigan-i tartománygyűlés törvényekben megtiltották a vitás területen élő lakosoknak, a másik kormányzat államapparátusában való tevékenységet. Amíg a kormányzók egymást fenyegető kiáltványokat bocsátottak ki, és milíciájukat mozgósították a vitás terült hátárán, addig a szövetséges kormány döntése dűlőre vitte az ügyet. Szerencsére vérontás
nélkül dőlt el végül a vita, mikor a szövetséges kormány Ohiónak adott igazat, míg Michigan háromszor akkora területet
kapott a Superior és a Michigan-i tavak közötti „Felső Félszigetből”, mint eredetileg tervezve volt részére.
Amíg a besorolt milícia elsorvadt, az önkéntes, mint magán katonai század nagyságú egységek, több okból szaporodtak. E
sorvadozástól okozott erőhiányt részben ezek az önkéntes egységek, részben magán katonai egyesületek pótolták ki. Így az

1

A szerző az Egyesült Államok Hadseregének egykori (1964-1974) tényleges tüzértisztje; jelenleg az Ohio-i Katonai Tartalék főtörzsjogásza,
a ZMNE doktorandusa.
2
Galbreath, Charles B. The History of Ohio. The American Historical Society, Inc. Chicago & New York Volume I, 587 (1925).
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Adjutant General 1845. december 31-ei jelentése már 28 838 „fegyverzet önkéntest” (könnyű gyalogsági, puskás, lovas,
4

tüzér) számol a besorolt milícia állományban.

A milícia törvények biztatták e mozgalmat. Már a 1799-es Északnyugati Tartományi Milícia Törvény alapot adott az önkéntes
5

tüzér, lovas és könnyű gyalogos századok létrejöttének. Az Ohio 1803-as milícia törvény azzal biztatta az ilyen önkéntes
6

egységek megteremtését, hogy tagjaik szavazással kiválaszthatják saját tisztjeiket. Az 1809-es törvény pedig előírta, hogy a
milícia behívása alkalmával ezek a századok saját tisztjeikkel legyenek bevonultatva (ellenkezve a besorolt milíciával, akik7

nek tagjai sorshúzással kialakított csoportonként mesterséges egységekben, előre kijelölt tisztekkel szolgálnának).

Hazafias indokok is hozzájárultak az önkéntes erők fejlődéséhez. Lafayette őrgrófot (a Forradalmi háború egyik legnépszerűbb külföldi önkéntesét) az 1824-1825-ös amerikai látogatásán nemzeti ünneplés kísérte, 1826-ban a Függetlenségi Nyilatkozat kikiáltásának 50. évfordulóját katonai alakulatok pompás és látványos tisztelgő felvonulásai díszítették.

8

Ugyanakkor külföldi fenyegető események is indokot adtak a fegyveres erők növelésére. Például amikor 1837-ben az angol
uralom ellen kitört Kanadában a forradalom, mely során 1838 márciusában az Erie-tóban lévő Pelee szigeten nyílt harc folyt
a forradalmárok és az angol hadsereg közt. Így 1837. szeptember 18-án, részben a város külföldről tartott veszély elleni
9

védelme érdekébe megalakult a Clevelandi Városi gárda (később névváltozás alapján a Clevelandi Szürkék).
Tekintetbe véve, hogy rendőrség nem igen létezett a 19. század első felében, szükség volt közrendbiztosító szervezetekre.
Tömegzendülés alkalmával, ezek a helybeli egyéni katonai egységek biztosították a közrendet. Például Cincinnati, az Egyesült Államok egyik legnagyobb (lakossága 46 338 fő) városának őrsége 1842-ben csak két tagból állt. Sőt, annak ellenére,
10

hogy 1850-ben lakossága 115 438 főre nőtt, 1853-ban a rendőrsége összesen 115 főből ált. . Komoly feladatokat kellett
elvégezniük, mint például Cincinnati-ban 1842-ben a „Városi Gárda” tüzet nyitott a zendülőkre, vagy 1848-ban ismét a „Pol11

gári Gárda” és a „Szürkék” lincselést megakadályozandóan a tömegbe lőttek, és ez 11 emberáldozatot követelt.

Nemcsak gyalog egységek játszottak rendtartási szerepet. 1852 februárjában, Clevelandban egy hullarablási rémhírtől felindult tömeg felgyújtással fenyegette a Clevelandi Orvosi Egyetemet. A Clevelandi Könnyű Tüzérség – négy lövegével – a
tömeg és az egyetem közt tüzelőállást foglalt el. Elrettentésül nyíltan dupla töltettel tűzkésszé tették a lövegeket, és az égő
12

kanócot kézbe fogva, feloszlásra hívták fel a tömeget.

Ennek köszönhetően nem került sor egy Napóleoni „kartácsfuvallat-

ra”. A Könnyű Tüzérség 48 órán át még készenlétben maradt, miközben a közhangulat lecsillapodott.

13

Egyben társadalmi szerepet is játszottak ezek az egységek. Az önkéntes közszolgálattal járó tekintély a politikailag ambíciós
emberek számára biztosította a vezető szerepet. Nemcsak a tulajdonos osztály anyagi érdekeit védték ezek az egységek,
hanem színteret is adtak tagjai közérdekű fellépésre. Más társadalmi egyesületek hiányában, ezek az egységek lettek a
községek közösségi életének színterei, a jómódú közép- és felsőosztály „férfi klubjai”. Azoknak, akiknek koruk vagy elfoglalt3

Lásd a cikksorozatnak II. részében lévő magyarázatot az Adjutant General szerepéről.
Messages and reports made to the General Assembly and the Governor of the State of Ohio for the Year 1845, (tovább E.D., jelentkezési
év) Part I, 456
5
Laws of the Northwest Territory (tovább T. L.), December 13, 1799, § 5 & 6
6
Acts of the State of Ohio, An act to provide for organizing and disciplining the militia, December 30
1803 § 15 & 16 (tovább, kisebb nevezet és tárgyváltozásokkal, ilyen Ohio milíciára vonatkozó törvények O.M.L és meghozási dátum).
7
O.M.L., February 14, 1809, § 30
8
Mahon, John K. History of the Militia and the National Guard. Macmillan Publishing Co. New York
(1983), 85
9
Vourlojianis, George N. The Cleveland Grays: An Urban Military Company, 1837 - 1919. The Kent State University Pres. Kent & London
(2002), 6-9
10
Goss, Charles Frederic. Cincinnati: The Queen City, 1788 - 1912. The S. J. Clark Publishing Co. Chicago, Cincinnati (1912), 178
11
Ibid., 180
12
(Író nincs jegyezve). Reminiscences of the Cleveland Light Artillery. Cleveland Printing Co. Cleveland (1906), 8
13
Ibid., 9
4
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ságuk akadályozta testületben való aktív szerepüket, tiszteletbeli tagságokat szereztek, és ez alkalmat adott számukra az
egység társadalmi életében való részvételre.

14

Bálok, díszebédek, céllövő versenyek, más egységekhez történő látogatás

vagy azok vendéglátása, mind szorosabb társadalmi összekötő fonalakat szőttek.
Zártkörűségük miatt válogatott tagságuk volt. Az új tagnak jelentkezőt rendszerint egy régi tagnak kellett beajánlani. A toborozó bizottság lekáderezte, és miután a teljes tagság megszavazta felvételét válhatott teljes jogú taggá. (különböző egységeknél más számú „fekete golyón,” múlott az ügy).

15

Zártkörűségüket gyakran hangsúlyozták pompás egyenruhájukkal,

melynek sajátköltségű drága ára biztosította, hogy csak jómódú emberek pályázzanak felvételre.

16

A zártkörűségük és társadalmi tekintélyük miatt, az újonnan bevándorolt más nemzetiségűek, legfőképpen a németek és
írek, igyekeztek saját nemzetiségű egységeket alapítani, melyekkel nem csak társadalmi tekintélyt szereztek, hanem új nemzetükhöz való hazafiasságot is mutathattak. A német bevándorló közösségben gyakran a torna egyesületekből (Turnverein)
17

születtek meg a lövész valamint tüzér századok.

Az írek meg mindenütt „Hiberiai” századokat szerveztek. Ugyanakkor az

írek elleni elfogultság miatt ezeket gyakran gyanús tekintettel figyelte az amerikai közösség.

18

(Sőt, voltak olyan államok,

19

mint Massechusetts és Connecticut, ahol az állam feloszlatta az ír egységeket).

Az Ohio-i Államgyűlés felismerve a besorolt milíciák haszontalanságát az 1844. március 12-ei milícia törvényben megváltoztatta annak működési rendjét. Habár megtartotta a milícia besorolási rendjét a 20-45 éves férfiak részére, ugyanakkor eltörölte a kiképzésről szóló követelményeket.
fős századokból álljon.

21

20

Előírta, azt is, hogy az állam aktív milíciája az önkéntesekre alapozva minimum 40

A törvény előírta, hogy ezek a századok június és augusztus hónapok első péntekjén tartsanak

szemlét, (mustráljanak) és a dandárok augusztus harmadik keddjétől, 3-5 napos táborban gyakoroljanak.

22

Az előírások

mellé ugyanakkor anyagi támogatást nem biztosított. A milícia tagoknak, mint régebben, saját költségükből kellett az egyenruhát és a felszerelést biztosítani. Anyagi támogatásként csupán a besorolási kiváltás 50 centes fejpénzét utalta az állam a
megye „katonai alapjában” (ha azt a járási hatóságok egyáltalán behajtották).

23

1851. március 10-én új állami alkotmány lépet érvényben Ohio-ban, amely módosításokkal, ugyan, de a mai napig érvényben van. A törvény megtartotta a fehér férfi besorolásra való kötelezettséget.

24

A faji korlátozást az 1870-es években, míg a

nemi korlátozást a 20-ik század derekán, eltörölték. Megerősítette, hogy a kormányzó a milícia főparancsnoka, és felhatalmazta őt arra, hogy a milíciát az állam törvényei végrehajtására, lázadás elnyomásra, és invázió visszaverésére szolgálatba
25

hívhatja.

A következő módosítást 1857. március 28-án az Ohio-i Államgyűlés tette meg az új milícia törvény elfogadásával. Mint az
1844-es, megismételte a besorolási cikkelyeket, és elrendelte, hogy az önkéntes századok képezzék az állam aktív milíciáját. Jogot biztosított az önkéntes századoknak a saját alkotmányuk, azaz a társasági alapszabályuk megvalósítására; és

14

Records of the Zanesville Guards. Ohio Historical Society collection, Minutes of June 1, 1839. (tovább Zanesville Guards). Vourlojianis,
10.
15
Constitution of the Springfield Zouave Guards. Springfield, Ohio. (undated pamphlet), Ohio Historical Society Library collection, Article 3.
16
Mahon, 86
17
Rentschler, Thomas B. Rifles & Blades of the German-American Militia & the Civil War. Blue Hill Press. Hamilton, OH (undated), 27
18
Vourlojianis, 17
19
Mahon, 86
20
O.M.L., March 12, 1844, §1-4
21
Ibid. §14, 16
22
Ibid. §21, 24
23
Ibid. §6-9
24
Ohio Constitution of 1851, Article IX, §1
25
Ohio Constitution of 1851, Article III § 10, Article IX §4
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meghatározta, hogy az állam nevében felléphetnek bíróságok előtt a szabálysértési pénzbüntetéseik behajtására.

Megha-

talmazta – a megye költségén – a megyék sheriffjeit valamint a városok polgármestereit – lázadás vagy zendülés esetén – a
27

hatáskörükben lévő önkéntes századok behívására.

1859. március 26-án az alkotmányban előírt többi behívási okokkal – azaz invázió visszaverése és az állam törvényei végrehajtása – újabb milícia törvénycikk kibővítette az előbb jelzett hatalmi szervek rekvirálási hatáskörét.

28

Az egyéni önkéntes egységek „aranykora” az 1812-es háborúnak, az 1815-ös békeszerződésétől a Polgárháború 1861-es
kitöréséig tartott, és ez a korszak három időszakra osztható, amelyek a következők: első az 1844-es milícia törvény megalkotásáig, a második az 1844-es milícia törvény érvénybelépésétől az 1857-es milícia törvény elfogadásáig, a harmadik rész
pedig ettől fogva a Polgárháborúig tartott. Sajnos tökéletes képet egyik időszakról sem lehet alkotni, mert a törvény csak a
besorolt milíciáról követelt jelentéseket az Adjutant General számára. Az Adjutant General 1857-ig fennmaradt hézagos éves
29

jelentéseiben nem szerepelnek pontos adatok. (A 1853-as évi jelentésében a Quartermaster General
az elmúlt 5-6 évben nem voltak a milícia erejéről jelentések).

30

hivatkozik arra, hogy

Más iratok erről a korszakról már nem találhatók.

A legtöbb egyéni önkéntes egység sorsa hasonlóan alakult, megszületett, élt egy ideig, és gyakran nyom nélkül eltűnt a
történelem süllyesztőjében. Egykori újságokból, elsősorban felvonulásokról, díszelgésekről és társadalmi tevékenységükről
kapunk képet. Szervezeti részleteik nem képeztek újságban való közlésre alkalmas hírt.
A későbbiekben rögzített megye, valamint város történetekből ez a korszak valamennyire nyomon követhető. 1844-ig 23
egységről található valamilyen nyom, míg, 1857-ig, még további 19 egységről jelent meg információ egyik-másikra vonatkozva gyakran azzal a megjegyzéssel, hogy „későbbi években már nem léteztek”. A 1. sz. táblázat az 1844-ig, míg a 2. sz. táblázat az 1844 és 1857 közötti felfedezhető katonai egységeket mutatja be.

Év

Város

Alakulat

1818
1821
1825
1826

Zanesville
Columbus
Cleveland
Cincinnati

1827
1830
1837
1838

Columbus
Columbus
Cleveland
Lancaster
Zanesville
Cleveland

„Tüzér század”
Columbus Tüzérség
Könnyű Lovasság
Cincinnati Huszárok
Washington Tüzérség
Lafayette Szürkék
Cincinnati Gárdák
Columbus Gárdák
Franklin Puskás Század
31
Cleveland Városi Gárda
Lancaster Szürkék
Zanesville Gárdák
Cleveland Könnyű Tüzérség

Zanesville

Putnam Szürkék

1839

26

O.M.L., March 28, 1857, §12
Ibid., §24-26
28
O.M.L., March 26, 1859, §4
29
Lásd a cikksorozat II. részében lévő magyarázatot a Quartermaster General szerepéről.
30
E.D. 1853, 252
31
Későbbi névváltozás után a Cleveland Szürkék, melyeknek mai leszármazottja jelenleg az Ohio Nemzeti Gárda 122. műszaki zászlóalj. A
Clevelandi Szürkéknek az ágyús osztagának leszármazottja jelenleg pedig az Ohio Nemzeti Gárda 134. tábori tüzérség 1. osztálya.
27
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1840

Zanesville
Columbus

1841
1844

Columbus
Dayton

Lándzsások
Jefferson Gárdák
Buckeye Rangerek
Német Gárdák
Német Tüzér Század
Warren Zöldek
„Két tüzér század” (német)
Dayton Önkéntes Tüzérség

1. táblázat: A 1844-ig említett helybeli önkéntes katonai egyesületek

Év
1846
1847

Város
Portsmouth
Cleveland

1848

Cleveland

Cincinnati
1849

Columbus

1850

Cleveland

1851
1852

Columbus
Cincinnati
Columbus
Cincinnati
Columbus

1853
1855

Alakulat
Portsmouth Gárdák (Kinney Könnyű Gárdák)
Német Gárdák
Yaegerek (nevükről ítélve német vadászok)
Hibériai Gárdák
32
Ringgoldosok
Német Városi Gárdák
Német Yagerek (nevükről ítélve vadászok)
Polgári Gárdák
Szürkék
Columbus Könnyű Gárdák
Columbus Könnyű Tüzérség
Washington Gárdák
Cleveland Könnyű Dragonyosok
Német Gránátosok
33
Rover Gárdák (Guthrie Szürkék)
Városi Gárdák (Morgan Önkéntesek)
Scheutzen Század (nevükről ítélve német lövészek)
Columbus Gárdák
34
Állami „Fencibles”

2. táblázat: A 1844-től 1857-ig említett helybeli önkéntes katonai egyesületek

A tiszavirág életű egységek történetéből legjobb példát két egység sorsának felelevenítésével kaphatunk, melyek a létezési
spektrumnak a két ellenkező vége felé esnek.
1837. szeptember 18-án, 78 clevelandi polgár, mint az aktív század tagjai, aláírták a „Városi Gárda” alkotmányát és szabályait. Nemsokára felvették a „Cleveland-i Szürkék” nevet, és sok átalakítás után még a mai napig is léteznek, mint egy helybeli társadalmi szolgáló, hagyományőrző egyesület. Történelmükben követhető mind a társadalmi, mind a katonai, szerepük
alkalmazkodása (vagy éppen ellenkezése) a korszak, az állam valamint a nemzeti katonai helyzet változásaihoz.

35

Még

ennek, az Ohio legsikeresebb „magán” önkéntes egységének, is volt egy olyan időszaka mikor az erélyes alapító betegsége,
illetve vezető elköltözése miatt, 1845-től 1854-ig megszűnt tevékenykedni. E folytonossági hézagot a már említet Clevelandi
Könnyű Tüzérség hidalta át, amely a Clevelandi Szürkék 1839-es „ágyús” osztagából alakult. 1845-ben, sajátköltségen
32

Ringgold őrnagy, aki az Egyesült Államok első „repülő” (lovas tüzér) ütegét megszervezte, a Mexikói háború, melyben a 1846 Palo Alto-i
győztes csatába hősi halált halt, első, és leghíresebb hőssé volt.
33
Leszármazottjuk jelenleg az Ohio Nemzeti Gárda 174-ik Légvédelmi Tüzérség 1. Osztálya
34
E szó közép-angol (1066-tól kb. 1450-ig) eredetű, ” védelemre képességet” jelmez. .
35
Vourlojianis, 119 - 120

17

A ZMNE KLHTK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA

HADMŰVÉSZET

HADTUDOMÁNYI SZEMLE
Budapest, 2011.
4. évfolyam 2. szám

KOCSIS Sándor
szervezett két (12-fontos bronz ágyús) ütegből álló egység átvette a feloszló Clevelandi Szürkék felszerelését és a további
szolgálatra vágyó tagjait. Erről a bázisról később több milíciatag újra létrehozta a Clevelandi Szürkéket 1854-ben.
A spektrum másik végén található a Zanesville-i Gárda története, mely tevékenységét az 1838. május 24-ei alapító gyűlése
eredeti jegyzőkönyvébe foglalt határozataival kezdi meg. A jegyzőkönyveik tanúsága szerint hetenként taggyűlést tartottak a
heti esti gyakorlatok után. Hat éven át jegyzik fel az egység minden ügyét és tevékenységét, mígnem magyarázat nélkül – az
utolsó 1844. június 26-ai bejegyzéssel – megszűnnek a jegyzőkönyvek, és csak a kötött füzet üres lapjai következnek.

36

A

helybeli egykori újságok, a Zanesville Aurora és Zanesville Gazette, melyek e hat év folyamán, alkalomadtán hírt vagy beszámolót hoztak az egység szerepléséről nem írtak a sorsáról.
Az 1857-es milícia törvény elfogadása után, már sokkal több adat található az egységekről. Egy-egy év ritka kivételével léteznek az Adjutant General, valamint eleinte önálló, majd később bekebelezet, Quartermaster General évi jelentései.
1857. december 1-jén, beszámolójában a Quartermaster General jelenti, hogy új századok alakultak, régiek felelevenedtek,
és zászlóaljak szerveződtek meg, de még nagy a fegyverhiány.

37

Az 1860. november 15-ei jelentésében elkönyveli, hogy
38

1808 óta, Ohio „a következő fegyverzetet kapott a szövetséges kormánytól”;

és, hogy mennyiről tud jelenleg elszámolni:
39

azaz 112 lövegből 20-ról; 35 425 vállfegyverből 3 962-ről; 11 534 kézi fegyverből 431-ről; majd 6 931 kardból 1 097-ről.

1859. január 10-én jelentette az Adjutant General, hogy az 1857-es törvény életbeléptetése után, már 10 zászlóalj lett meg40

szervezve, egyenruhával ellátva (saját költségen), és fegyverzettel felszerelve.
2 000” emberről és „körülbelül 30” századról számol el.

A következő évi jelentésében „majdnem

41

Az Ohio-i milíciáról végső képet a Polgárháború estéjén az egybevont Adjutant General és Quartermaster General 1860.
november 15-ei jelentéséből alkothatunk. Ezideig Lincoln már megnyerte az elnökválasztást, és öt nappal e jelentés dátuma
42

után, Dél-Carolina kilépett az Unióból.

Habár ez a jelentés nem sorolta fel sem az aktív milícia erejét, sem a szervezete

részleteit, így a jelentés eléggé hamis képet fest a milícia erejéről, tekintve, hogy tüzér századok egy-egy löveggel rendelkeztek, és a gyalog illetve a lovas századok kb. 40 emberből álltak. A Quartermaster General fegyverbeszámolójából az tűnik ki,
hogy 28 megyében minimum 28 gyalogos, 10 tüzér és egy lovas század létezett (azaz akiknek fegyverzeteiről volt pénzköt43

vényes biztosítás).

Ugyanakkor becslése szerint 15 ágyú és 2 513 muskéta vagy puska továbbá 333 lovassági kézifegyver

állt rendelkezésre a 31 megyében, amiről nem volt biztosíték.

44

(Ebbe beleesik hat megye, a fent említet 28-ból). Elvben ez a

fegyverzet elegendő lett volna még kb. 15 tüzér, 60 gyalogos és nyolc lovas század béke létszámú szervezetének fegyverzettel való ellátására.
Ezt a milíciát érték négy hónapon belül a Polgárháború kihívásai.
Kulcsszavak: Amerikai nemzeti gárda, haderő-szervezés, Ohio, katonai egyesületek.

36

Records of the Zanesville Guards.
E.D. 1857, 462
A szövetségi kormány évente bizonyos összeget szentelt a milíciára, mely összeg a különböző államok közt a besorolt milíciájuk arányában - később Kongresszusi képviseletük arányába - osztódott. Ezt a kiutalt összeget felhasználva, az államok szabadon vásárolhattak a
nemzeti fegyvergyárak, mint raktárak, mindenféle anyagjából - ahol az alap valuta a „muskéta”, azaz a muskéta árra volt; míg drágább tárgyak, mint lövegek, annak a megfelelő többszörösébe kerültek. 1808-1860 közt Ohio 63,063 „muskétát” kapott.
39
E.D. 1860, Part I, 122 & 128
40
E.D. 1858 Part II, 268
41
E.D. 1859 Part I, 95-96
42
Parks, Henry Bradford. The United States of America. Albert A. Knopf. New York (1959), 351
43
E.D. 1860 Part I, 124
44
Ibid. 123
37
38
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