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A

Cowboy shooting??
Cowboy shooting!!
közelnrúltban egy igazi lövószcsemcgében

lehetett részünk.

A

coy,boJ sllootütg egy olyan sportlövószeti

mód, sportlövószeti versenyzési rendszer, amely
kOzel l30 éwel ezelőtti észak-amerikai, jellemző
fbgyverhasználati, lövészeti módszeren alapszik,
Ezt a sportlövészeti módszert gyakorló veísenyzők korhű fegyverekkel, lőszerekkel, (vagy azok
másolalaival), korhű ruházattal és kiegészítőkkel
adnak le versenyszerűen értékelhető lövéseket
intmár céltáblára, vagy cóltárgyra a sportverseny-

zós,

a

vetélkedés,a szórakozíts,

rekreáció jegyében.

a

pihenós, a

A Magyar Elöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége bírósági bejegyző végzésébena szövetség
működési körének a sport, ku|turális meghatározás szerepel. Ezzel számunkra újból megfogatmazódik, hogy a lövészet, a sportlövészet az
egyetemes emberi kultúra rósze, Títrsadalmi
szervczetek bejegyzésekor a működési köröket

nem a bejegyzóst kérelmezők határozzák meg, azt
a bíróság a szervezetek alapszabályában rögzített

főbb célkitűzésekből olvassa ki és fosalmazza
nreg. Így törtónt ez szövetségiink eseiében is.
Szövetségünk főbb célkitűzései és feladatai ktiZött szerepel a régi fegyverek és a hagyományos
lőelmélet fe.|lesáése, népszerűsítése. Ennek jegyében örömmel üdvözöltük és tárnogattuk az
Egyesült Államokban élő, magyar szirmazású
spottlöVÓsz barátunk, Paul Darc, magyar nevén
Déri Zoltán Pál ajánlatát, hogy ismertető bemutatót tart az álíala űzött sportlövészeti módról az

cziránt érdeklődő magyar lövészek szltmára.
Nóhány lőtér be.járása után a verőcei Tamáslőteret tartottuk legalkalmasabbnak és kérésünkre
Greff Tarnás, a lőtér tula.jdonosa megadta a lehctőséget a bemutató megtartására. A bemutatóra

végül július 28-án került sor.

Á

találkozó a

Dunakanyar Üdulőfalu központi épuletének halljában kezdődött. A tervezett du. két órai kezdésben volt egy kis csúszás, mert a Zolíán áljÉl1
hozott amerikai rendszerű videokazetták lejátszhatóságával felmerült némi probléma. Végül
Greff Tamás hazulról elhozta a hallban lóvónél
modernebb TV készülékét és így lehetővé vált a
csatl.koZás.
zoltán ismertette a lövészeti mód kialakulását,
alapvető szabályait. Ezeken a versenyeken álta-

lában nógy fegyvert haszná]nak. Két Single

Action revolvert (darabonként 5 lövés),
alsóktLros Winchester karabótyt (l

l

egy
lövés) és egy

egy vagy kétcsövű sörótes puskát.

A

feglve-

reknek abszolút korhünek kel1 ,|enniük: működés,
szerkezet, irányzó elemek, kaliber stb. §zempont-

jából. Jellenrzően a puskánál, karabélyoknál is
csak ún. pisztoly kalibert szabad használni. Nem
hasznírlható pl. a.30-30. vagy 30.06 vagy a.45-

70 kaliber. A lövedók torkolati

sebessóge revolvereknól l000 fps-nól, puskánál, karabélyoknál 1400 fps-nél nem lehet nagyobb. A lövedék
teljes egészében ólomból készülhet, sem teljes
köpenyes, sem osztott köpenyes lövedék nem
használható. A változatosan kialakitott lőterüle-

teken annyi célt helyeznek el, ahány lövésre a
fegyverek lehetöséget adnak, A célok általában
fémlemezből készülnek és méretük 16"x16" (kb.
,40x40cm). A lőtávolság viszonylag kicsi: revol_
vdreknél 7-10 yard (kb. 6-9 m), puskáknál 13-50
yard (kb. 12-45 m), söréteseknél 8-16 yard (kb.712 m), A célok nincsenek köregységekre osztva,
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a lövész vagy eltalálja a célt és akkor pengő
hangot ad, vagy nem. A lövésznek egyszerre kell

pontosnak és gyorsnak lennie. A végső értékelésben a két tényező erősen összefligg. A videó_
felvételeken is láthattuk, hogy ez csak egy szegmense ennek a lövészetnek. A versenyszabály-

zatnak sok és vítltozatos diszciplinája van.

Vannak versenyszámok, amiket perkussziós fegyvcrekkel, vagy feketelőporíal töItött lőszerekkel
hajtanak végre, Olyan versenyszámoknál, ahol a
jelzésre tokból kirántott fegyvenel leadott lövés
gyorsasága számít, használnak olyan különleges
,,lőszerekct", amelyek lövedéke viaszból készül
ós a lövcdék indítását csupán csy csappantyú
végzi, löportöltct nélkül. Igy a versenyzés és a
gyakorlás is nagyon biztonsítgos. Az ilyen lövcdék torkolati energiája akár 7.5 jule alatt is
maradhat,
A videofelvételeken láthattunk még egy, erre a
lövészetre jellemző momentumot. Láthattuk,
hogy a korhű ruhákba öltözött versenyzők vidámak, felszabadultak, valóban szórakozó, pihenő

emberek. Nem látszott rajtuk görcsös

akarás a

pontok hajszolásáért. Biztos, hogy szeretnek ők is
jó eredmónyt elémi, de tudják a kudarcot is derű-

vel megélni. Igazi örömlövészet!

Örültek, hogy

azt tehetik, amit szeretnek, ha nem is mindegyikük a verscny bajnoka. Sajnos ez nem

mondható el sok magyar lövészről.
Zoltán beszámolója, kérdésekreválaszolása és a
videóvetítés után átvonultunk a lőtórre. A lőtór

valóban nagyon szép, hangulatában

is
A

ideillő

környezetet adott a bemutatónak,
lóteret
valamikor a honvédséghasználta. A 25 és l l0 mesre kialakított lőterületóvel egyaránt alkalmas
több lőfegy"veres gyakorlatra ós versenyre, maroklőfegyveres pontlövészettőI a vadászlőfegyverek belövéséig és hamarosan elöltöltó fegyveres
Iövészetre is. A kömyezet nem sivírr homok-

bánya, hanem szemnek is gyönyöfködtetö
természetes növónyzettel teli és ami a lövészet
szempon§ítból rendkívül fontos: nagyon bizton-

ságos.

Az

alkalmas céltárgyak elkészítésében

Miklósi Károly, szövetségünk egyik

tagszenlezetének, a Panner Polgári kivész Egyesületnek a
vezetője és egyesülete tagjai siettek önzetlen
segítségünkre. Iííaztán Zoltán bemutathatta élőben, amit a videón korábban láttunk. Hát tagadhatatlanul nem túl könnyű ezekkel a fegyverekkel
a hagyományos stílusban lőni és célba találni, de
nagyon nagy élmény volt. Zoltán bemutatta a
biztons;ítgos fegyverkezelés, gyoís töltés, ismétlés
apró nesterfogásait. Ezek természetesen hoszszabb gyirkorlást igényelnek. Számomra volt még
egy órdekes tapasztalat. Én nem vagyok a nagy
kaliberek híve. A cowboy shootitlg-gal való elsó
hiítnyos ismeretekre szorítkozó találkozásom
alkalmával, amikor éppen csak olvastam enől a
lövészetről, kicsit idegenkedtem a nagy kaliberektől (.45 Colt,44_40 Winchester). A .357 és .44
Magnum hangja csengett a fülembe és az ilyen

fegyvert elsütő kéz rándulását láttam lelki
szcmeim előtt. Akkor még nem ismertem a

lövészet szabályainak ide vonatkozó részleteit,
bár gondolhattam volna, hogy ha igazán korhű a

lövészet akkor mégsem olyan mai szemmel
mórten ,,kemény" ez a nagy kaliber. A fent
említett két korhű kaliber első lószerei feketelőponal voltak töltve. Egy amerikai tesztkönyv
(Sam Fadala: Blavk Poüder l-oading Manual)
szerint az ajánlott maximális 38.3 grain FFg
feketelőporral töltött .45 Colt lőszer 255 grain_es
lövedéke 7.5" csőhosszúságú revolverből kilóve

mindössze 773 fps torkolati sebességre és 338
ft.lb. torkolati energiára tesz szert. Ez az energia
ugyan felette van a .38 Special Wadcutter-es
lőszer lövedékének, de alatta a legtöbb 9 mm
Luger lőszer lövedékének. Ehhez még hozzá kell
gondolnunk, vagy szerencsés esetben testünkön
érezni a feketelőpor, vagy magnum lőszerekbe
töltött nitro lőporoknál lassúbb égésűnitro lőporok égésisebességukből adódó keltemesebb
(legalábbis számomra kellemesebb) dinamikus
hatást. Erzékelhető volt, hogy a videón látott és
Zoltán kezében lévő feglverek lövedékei talán

még ennyire sem voltak töltve. Számomía ez

vógképp kellemes tapasztalat volt, A nagyobb
iőszergyártó cégek, akik ráébredtek a cowboy
lövészet népszerűségóre, népszerűségéneknövekedésére, elkezdtek kifejezetten erre a céIra
,,békésebbre" töltött

lő§zereket

gyártani,

Még egy gondolat a cowboy lövészetről, azok
számára, akik inkább a nemzeti lövészhagyomá-

mányok ápolását kérnék tólem számon, jogosan.
Szövetségünk nem íogja elhanyagolni azt sem.
Magam is szetetném, ha replika piacot jelenleg
uraló amerikai típusúfegyverek mellett egyíe
több olyan típusú is megielenne, ami közelebb áll
nemzeti hagyományainkhoz. A westem-romantikát könyvtári irodalom egyaránt. védi és támadja. Nálunk talán nagyobb, esetenként talán
túlsítgosanis nagyobb nemzeti öntudattat bíró
népek élnek Európában. Ezek kemény vehemencit-tval küzdenek az amerikanizmus, a coca-cola, a

hamburger ellen, de a cowboy shootingnak nem
tudnak ellenállni. A cowboy lövészet rendületlenül fe.jlődik, népszerűsödik NyugarEurópában
és a jobb helyzetben lévő keletieknéI is. A wes_
tem-romantika lehet igaz vagy hamis, valóság
Vagy mese, de egyet nem tagadhatunk le, hogy
kitöíülhetetlenül beépült gondotatvilágunkba,
mint a jó és a rossz harca. A .45 Colt SA legalább

annyiszor, ha nem többször szólalt meg a ,jó",
mint a,,rossz" oldalon. Azért és csak azért szólalt
meg a ,jó" oldalon, mert létezett és sajnos még
lótezik a ,,rossz" oldal, Nem minden ok nólkül
nevezték el ezt a típust peacemaker-nek. Amikor
ez a jó oldalán megszólalt, akkor békét csinált.
Visszatérve a bemutatóra. A résztvevők jóI
érezték magukat, ha vo|t is kétkedésük ezen
lövészeti mód magyarországi terjeszthetőségét
illetően. Többségük örömmel űzné ezt a lóyészetet, Engem fóként a videón is látható, de
valójában a hagyományos lövészetek jellegéből
adódó felszabadultság, vidámság, öröm, a jó
értelemben vett ,,szabadidős" jeIleg fogott meg, A
látszólagos ellentmondás - felszabadultság és a
lövészet fegyelme - feloldódik. Hát igen. Ez benne van sportunkban. számomra és tapasztalásom
szerint több hasonló gondolkodású barátom

számára is a zajos lőfegyver kezelése, a tevékenységből adódóan megkövetelt szigorú fegye-

lem a csendet, rendet, a békét sugallja,

Kóldi Gábor

.

GreffTamás O 06 30 2650-303
Dunakanyar Üaorsfiatu& 06 (27) 350-116
Miklósi Kóroly O 06 30 9339_156
Ha kényelmesen, otthonában
akarja olvasni a

Magyar Lövészek lapjű,
előíizetéssel ínegoldhatj a.
Folyamatos

- nem naptári évre értendő előfi zetési árak a 22, oldalon !

