Amit a CAS_ról tudni kell
A Cowboy Action Shooting szabadidős 1övészet romantikus
történelmi szerepjátékka1 vegyítve, Mintegy 25 éves múltra tekinthe t vissza. Az első ve rsenyt a Single Action Shooting Society
nevú Los Angeles-i csoport szeívezte meg a ,,Volt egyszer egy
vadnyugat" nosztalgiájával, A csoport tagjai korhű lőfegyverek-

nagyobb versenyeken a nem megfelelő öltözet miatt akár ki is
zárhatják a versenyzőt.
A szerepjátékhoz hozzátartozik, hogy egy vadnyugatias
hangzásű álnevet kell választaniuk a versenyzóknek.(E sportágban elófbrdul, hogy a lövészek nem is tudják egymás valódi

ke1

nevét.)

rendeztek versenyeket, amelyeke n történelmi sze repeket játszottak el, különböző szituációk szerint a kor divatjának meglelelően öltözködve.
Az USA-ban ez a sport egyre nagyobb népszerűségnek örvend.
A CAS versenyző fegyvertárában megtalálható legalább egy
pár singlc action revolver, egy alsókaros, pisztolykaliberű pus,
ka. ós egy sörétes puska, Ezeknek l900 előtti tervezésűeknek
kell lenniük. (Korabeli rcvolverek és puskák persze ritkán túnnek fel a versenyeken, a legtöbbiük replika,)

A versenyeken a célok vasból vannak, ezért csak ólomlövedéket szabad használni. A pontozás aszerint történik, hogy a
versenyző hány másodperc alatt teljesítette a páIyát, minde n célt
tévesztett lövésért 5, minden hibáért (pl, szabálytalan 1égyverkezelés) l0 másodperc bünte tés jár. A biztonsági e lőírások megszegése a pályáróJ, vagy a versenyrő| való kizárást vonja maga
után.

További információk:

A cowboy-lövésznek korhű ruhát: bőrnadrágot. larmert,
cor,r,boykalapot. csizmát és pisztolyráskát kcllöltenie magára. A
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I. Cowboy Action Shooting országos bajnokság Gyálon
Orttőber l5-él és ]6-án rendeztéfr meg Cyálon, a Colt Polgári Löuészegylet lőterén az I. ntagyar nyílt CAS-OB-t, A
westernfilmefrhangulattít rírasztó, izgalntas uers€tlyen 23 magyarés II frülföldi uerscnyző indult. A leggyorsabb és lcgbiztosabb frezű cowboynaft a szloutífr Lubos Radafrouic bizonyult, a magyar bajnofrstígot Csurta Lásztó, a Colt uersetlyzője nyerte. A uerseltyre beneuezeíí Tholllas L. Dobert a német westernlöuőszöuelség elnöfte is.
Néhányan utánunk érkeznek: kis kétkerekű alkalmatosságot
húzva maguk után lépnek be a terembe; rajta winchesterek, sörétes puskák.

A koc:ik alján zárható doboz a lőszercknek,

szer-

számoknak. Egynémely puska hosszabb a többinél. e zek még
régi, elöltöltős puskák a vadnyugat hóskorából, íéketelőporral
működnek.

Gyüleftezneft

a couboyoft

Izgatott hangulat íbgad minket, amikor belépünk a gyáli tőtér szalonjába. Vadnyugati ruhába öltözött maícona íérfiaktilnek az asztaloknál vagy babrálnak fegyvereikkel. Mindenki jókedvű. de érezhető a levegőbcn az a Feszilt várakozás. amel1 a
lövöldözésck előtt üli me8 a poros kisvárosok ívóit az egykor oly
népszerúwesternfilmekben. Úgy érezzik magunkat. mintha
mi is éppen a Yukon menti Dowson Citybe tartanánk - két sze-

rencsehajhászó aranyásó -, s a hosszú úton betértünk volna ide
egy üveg whiskyre. De résen kell lennünk, mivei minden férfi
tolttal az övében járkál. Még az egytkhölgy is díszes forgópisz,
tolyt kötött a derekára, hogy tekintélyét megalapo zza a cowboyok között.

A

uerseny rendezői eligazítást tartanart
ftözépen Horuáth Ódön szart.águczető, metlette jobb oldalt Csufta Lőszlő

Letelepszünk az egvlk aszta|hoz, s tekergetjük szorgalmasan
a nyakunkat, hogy mindent megfigyelhessünk.

Hír]evé]

Geronimo indiánfőnök görcsöse n fogva puskáját mogorván
néz mögülünk cgy fotóról. Morózusságát tökéletese n megértjük: nem elég, hogy sápadtarcúakkal tele a szalon, de ráadásul minden másodikon sheritI- vagv ranger-je lvény csillog. Az
öltözctek igen vírltozatosak: vannak persze - a verseny nevéhez hűen - cowboyok, azaz marhahajcsárok széles bőrnadrágban, de ók vannak kevesebben. Annál több előkelő urat látni
koromfekete öltönyben, aranyórával a zsebben, de vannak itt
hosszú kabátos béke bírók, sombrerós mexikóiak és cifra ruhás
piperkócök is, Az egyik verscnyzó csak egy hagyománvos kék
farmert visel a fején a déli hadsereg jellegzetes egvensapkájÍ-

A szerencsétlen pára kezéből kifordult öreg sörétes puskája és mellette hever a ftldön. Ahogv tekinteted kö-

va a jobbodon.

zépre tér vissza, meglátod, hogy Jacrt kcze a revolvcr felé
c5ap...

Ezután részletesen le van írva, melyik célt milyen fegwerrel
kell ,,megtámadni" és hány lövést kell leadni rájuk,
Háq ezt ncvezik szituációs lövészetnek. . . - mondja Töröft
Pisti, majd tovább lapoz a verscnykiírásban.
A képzeletbeli helyszínek változatosak: ho1 egy ;átékbarlang, hol egy bank, hol egy börtön. Az ötödik helyszín például egy,,koszhadt kis El Paso-i kupi", ahol... na de ezt hagv-

i"k...

r a1.

Nincs is időnk tovább olvasni. mert
berobog a szárnvaszegett csapóajtón
amelynek talán valami nagy bunyóban
szakították le az oldalát - Otd Fox.
- Hol lehet itt neveznil Utíl - szakít-

ja meg a pohárcsörömpölésból

ós beszéd-

foszlJnyokhól összegyúrt zsiva jt.
Az indiin bcszédlordulat. rmell1,el
sápadtarcú lövisztársaihoz fordul. nagyon is indokolr:széles karimáiú kalapjának tetejét egv nyílvessző fúrja át:

Alig tudtam lekapni a lejem,-

mondja huncut mosollyal a többieknek,
élvezve a játék örömét -, kis híja, hogv
nem az örök vad:íszmczőkön kötötre m

ki...

Ké,őbb megtuJjuk. hog1 civil nevón

I,tdulri; a ló,ílljsba

Asztaltársam , Töröft Pista évtizedek óta járja a lőtereket, de
ilyet még ő sem pipált, Ha 4-5 puskahossznvira tő]ünk egy szélc. képcrn)őiű tiré nem éppen a Forme I edzésétközvetírené,
s az ir,ó puIrjánál a cou,I,o)tlk whisky hclyctt nem coca colát
inn;ínak - szigorúan tilos elkoholt logya5zl,ani verseny előtt _.
egészen a radnvugaton érezhetnénkmagunkat.
Ezt csak megerósíti. lmint belcolvasunk il versenykiírásba.
A két nap aIatt hat állomáson (Srage ) kcll túljutniuk a versenr,zőknek; fekete lőporos v:rgy szerelt \őszeríi revolverrel. ismétlő

pu.kával és,ö1{19, puskável kell lcküzJeniük a különböző
negyságú. lormJjú és többléle variációhln léllíllítortpapír- és
l'emcélokat. Az clső pálya lcírásíban czl olvassuk:

Old Flx: a tr-leny legidőse bb
résztuelőfe

Sebes Enlilnek hívják és 74 évéve1ó a bajnokság legidósebb
résztvcvóje. Egyéhként a legtöbb vcrsenyzőnck van ,.művé*zncve": Fra Diabolo, Coptain Hellfirc, Doc Matliac. clPistolero. Arizolta Totll. Space Cowboy, Cheyetttte vagy O'Reitty... De nc gondoljuk, hogl,nyüzsögnek itt az angol- vagy spanlcll ajkú versenyzők, Nincs közrük egy sem: a ba jnokságra a magyarokcln
kívül osztrák, német. szlovák és lengyel lövészek jelentkeztek.
O'Reilly például nem eg},ír kivándorló. hanem a villámkezű
szlovák Lubos Radafrouic, Elhecfrito pe<Jig nem más. mint Csrl{a
László, á magyaíok egyik mesterlövésze .
Megke zdődik az eligazítás. s hamar kide rül. hogy a játéko,
sziruációk, jópo[i külsőségek és poénok me]lett a íegyverhasználat szabályai ugyanolyan szigorúak. mint mjsutt l lövészelben, Sót. a Ickcte lőporos legyvcrekre még inkább oda kell Jigyelni. hiszen ezek gvakran mondanak,.csütörtököt".
- A lő dolog a biztonság - figl,elmcztcti Csttfta László versenl,híró a ba jnokság résztvevőit . A csőtorkolat mindig a hiztonságo§ iránvba kell hogl,mutasson. és mindigrudni kell. hogy
töltve ven-c a [egl,vcr.

A fegy
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,,Készleted feltöltésére érkeztélDodge City városába. Lovaés befordulsz azutca sarkán. Megrökönyödve
vesze d tudomásul, hogy éppen a Dalton fivére k jönnek szembe ve led. Egv pillanatra megfagy a levegő, ahogy végign ézel a szemberl áIIó Joe , Jacft és Winston Dalíonon. Szemed sarkából látod,
hogy három másik haramia épp leszáll lováról, míg hat újabb
késekkcl íblszerelkezve az átlőtt lábú sherifríélétart vigvorogdat kikötötted

Szereluényigazít/r

Később a lőállásban azt is elmondja a fekete lőporosoknak,
hogy ha a pisztoly elcsetten, és újbóli próbálkozásra sem sül
el, biztonsági okokból még jó néhány másodpercig a célra kell
tartani, A késleltctett gyújtás ugvanis nagv veszélvt jelentI
Tapasztalataink szerint a versenybírák a verseny ideje
alatt szigorúan betartatták az eligazításon ismertetett előírá,
sokat, a töltés, elsütés, ürítés szabályait, a védőszemüveg
használatát. Csak a dohányzási tilalom szenvedett itt-ott
csorbát,..

.Vc;tt rlöuész ,h. i,, köz.bel

A verseny minclkét nap e!{yszefre három színhe lye n, á1lomáson (Stage) 1'ol,,,t és forgószínpad szerűen zajlr>tt. Az
egvik leglátványosabb a Stagc 2 volt, aho1 a vcrsenvzíí]<nek
hat fe mcelt kclle tt leküzdeniük sörétes puskával, négv távolabbi lémcéltnvolc 1övéssel golyós puskával, ma jd át ke 1lett sza]adniuk a szomszédos 1óállásba, nveregbe pattanni
és 10 1övést lcaclni coltta1 további,5 ftm;élí;.Ló hell,ctt
persze melatette egy magasfa helyczett hordó is, arról
,rgvanol,von jól lehetett durrogtatni. mint a vadnyugati lo-

kantárt sem kellett fbgni...
A legg,vorsabban ezt a 1eladatot O'Reilly - azaz Lttbos
Radalpuic oldotta meg: hibapont nélktil alig több mint íélperc
alatt (37,51 s), miközben volt olyan lövő, akinek két perc is kel,és
volthozzá.A villámkezű ,,ír"-szlovák cgyébként a két nap alatt a
hlrt pálv:r cgrikéről iár,oztltt csek úgr. hogv nem ő lett a legiobb.
ígv meggyőző 1ölénnyel 284 mísodperc összesített iclóvcl nyerte
mcg a versen,vt. Majdnem 100 másodpeícet Vert rá a második
helyczett Mercaníéra, azaz Manfred Kattfnlann,ra. A szlor,lrkiai
malayaí l}olcsó Barnabás alias Barny lett a harmadik, az utána
kövctkező negyedik lcgjobb ldőtelérő Elllecrtito, azaz, C-utlla Lász/ó szcmélyéblnkaszonthettük a CAS idei magyar bajnokát. (Az
idt,jc: l7X s.)

vakról ós

még- a

A verseny szüneteiben arra is volt időnk, hogy elbeszélgessünk néhírnyversenyzővel, illetve rendezóvel.
Elsőként Sebes Enlilt, alias Old Fotot (Oreg Róftát) szóIí,
tottuk meg, aki Ciu,i1 War kategóriában indult. Igazi sportember ő, a hatvanas években magyar motorcsónakbajnok,
EB-bronzórmes volt. Civilben'14 éven keresztül repülőmérnökként dolgozott.
Enlil bácsi elmondja, hogy i0 évvel ezelőtt kczclte a íekete lőporos lövészetet az Újpesti Lövészklubban, ahonnan később átigazolt a Coltba. 14-es sorszámú a vizsgaminősítése.
A lövészet és a t'eg.vverek már levente korában is érclekelték,
Egész f'egvve rarzeláIja van otthon. A gvújtcmény legpatinásabb darabja eg,v 1840-ből származő Colt Armee.
Mi a vonzó az elöltöltős íégyverekbeni - kérdcze m tőle,
- Egv fekete lóporos és egy modern fbgvver között ég ós
föld a különbség. Elsütöd a revolvert, megcsap a kén szaga,
a második lövésnél már nem látod a célt, s várnod kell, hogr,
eloszoljon a íüst.. . lHát az valami fantasztikus buli. . . A non
plusz ultra azonban a kovás puska, azt szeretem a legjobban.
Kovásban voltam már országos első he lye ze tt is, cou,bovban
a legjobb ereclményem egy harmadik hely
* Menn,viben különbözik a kovás verseny a mostanitóli
- A kovás versenyen pontlövészet van, de azórt ott is beöltcizünk. A kötelező r,iselet az északi va!{\, a déli hadsereg
cgvenruháj a.
Milye n típusúaz a pisztoly, amivel lóttél mostl
o/o-ban
- Ez egy Remington tevolver, sajnos nem 100
kapsza
kie
sik
elakadt:
is
többször
r,
most
íegvve
mcgbízható
li, beszorul az elsütő billentvű és annyi...
- Hol lehet ilyen téketc lőporos fegvverekhe z hozzájut,
ni:
NIindcn komolyabb fegvverboltban kaphatóak, lópor és
csappantl,ú azonban jogszerűen nem lehet a birtokában az
lövésznek. A munícióhoz csak a lótére n lehct hoz,
e löltöltós
zájutni. Nyugaton más a helyzet, ott minden l8. életéi,ét
betöltött állampolgár szabadon megvásároihatja és birtokolharja.

-- Honnan :ött az az ötleted, hog1, egy nyílvesszővel a kalapcldban ielenjél meg a versenyenl
Mindig van valami őrültség, amit kitaiálrrnk... dc nézd
és hirte len lekapva a kalapját kopasz koponyáj:ira
mondja
mutat -: meg is vagvok skalpolva...

Elményszámba me nt a csak fekete,lőporos, e Iöltölrős coltokkal 1övő vcrsenyzők szereplése, Ók ktto" kategóriában
inclultak (Cil,il \\ár), dc a Traditional kategória mezőnyével egvütt versenyeztck, A nchezehb technikai íbltételekkikevesebb célt kellett leküzdeniük. A verseny"gy.r,lítéré..
ben l0 inclulóból ft( i Sóndor, a|ias Cheyentte lctt az clsó. (Ebbcn a katcgóriában csak magvarok neveztek.)
N{incikét nap rendeztek párbajokat is - a nézők nagy gvönyörűségóre , Na pcrsze a cowlloyoknak nem egvmásra kellett lőniük, hanem cgvmás mellett, egylbrma célokra. Az 1ett
a párbaigyőztes, aki először küzdötte le a cólclkat,
Sörétes puskáva1 itt is O'Reilly bizonyult a leggyorsabbMercante.
.nak, revolverrcl pedig
hz ún, Long Range,ben elöltöltős puskával is csatasorba

álltak néhányan, élményvolt hallani
a cifra díszítósúmordályok.
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Ilírlevé]
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-A

rvesternlövószet spoft vagv szórakozási
Sport is mcg szórakozás is. En e l szoktam hozni a felesőgemet, sót az unclkáimat is, van irt büfé, medencc. Szinte
hetenként járunk ide . Ez cg), nag}.on ió időtöltés és kikapcsolód:js. Negvon örülünk, hogv ez a lőtér mcgépült...
Scnior Horuáth adütt, alias Barbarossót, az MSSZ \^.,estern
s22[jgjnek vczetőjét cgv szakmei vira kellős közepén
találom. Azaz, nem is vite ez vaIójában, hiszcn a körülötte á1lók is egr cmberként osztják e vólcménlér. misze rint..a lövészklhjr h;rsználata rz elöltöltős lör,észet mcgalázása". Ki kell
ti]tlni e lövészkahátot más vertcnvckró] is] hclycrclnck a
többiek. - Az jogtalan előnvhöz juttatja a lövőt.
Ertetlenségemet látvá Horuáth Óáan bővcbbcn is kifejti
nekem a [émát:
Az elöltöltős lövé*zct szahadidős sport szahadidős lövészckkcl. Aki lövészkahátbrn áll be lzok közé. akik ezr a
\portot a lőr,é:zct sze retetéértműr rlik. az csv ére mvadász.
Minker nenl lr.l íjak moriv:jlnak; eg1 barjti ráIlveregetés számunkre töhbet ér a lcgszehb serlegnél is.
Iövős7

Amikor a kedélyek kissé megnyugszanak, a CAS marorszígi m ú lr já ról taggatom B a rbu rossri l. a ki a versen 1,cn
cgyik kez.bcn elölröltős. .á.ikb,, n h;ír u ltö]rős colrtal szí l lr

gve
h a

rcba.

A CAS cgy hagyomá nl,őrző ága a lövé*zctne k, űzhctik
elöItöltós. lekere lőporos és hátu]tö]rős. szerelr lőszerű flegvverckkel. Hlr-hér éve lirezik Mrgyarországon. eg) évr e] ezelőtt alakítottuk meg a szakágunkat az MSSZ keretében.
Tüdniva]ó, hogy a lveste rnlövészctnek több vállfaja van, mi
a legnépszerőbbet űzznk, az űn. Cou,boy Traditionalt, Van
pé1.1ául e Clasric Cor.lbol,is. ehol mind a coltok. mind ez
alsó kulcsos legl,verek. mind a söréte.ek crak lekete lőporo*ak lehernek. Van ol1an ketrgória. ahrll egvszcrrc két Fegyverrel lónek, náIunk ez hatóságilag tiltott dolog.
Hány vl,csternlövész ]ehct ma Magyarországoni
- A szakágnak 10 körüli a taglétszáma.
- Nlilyen eredménveket tu<ltcrk cddig lélmutatnii
Ahhoz képesr, hog1 frissen alakultunk. rz Európa-hainokságon a kőzépmczőnyben mindig benne vagyunk, s e rre,
úgy érzcm. büszkék lehcrünk.

a

Colt Polgári Lövészegylet, amelynck iétrehozását

a lőtér tulaj-

donosa kezdeményezte. Engem kért meg a klub megszervezésérc. Három év alatt a taglétszámunk 150-re nőtt. Nálunk mindenki megtalálja a ne ki tetsző sportágar: va n kis és nagy kalibe rű pisz-

toly és puska szakág, vi,n fekete lőporos szakág ós van
wcste rnlövészet. amcll re ez i] pálya kiválóan llkllmirs. 2U-25
CAS-l<lvőnk van, 4-5 ill,e n ve rse nyt renqlezúnk itt évente , bajnoks;ígra azonban most először ke rült ,.rr.

A párbajozits győzteseit O'Reillyt és Mercaxtétnagy ováció fogadja. Iapogrrjik egymás hátár clcgcdetten e lövé:zek:
Ez jó mulatság, cowboy-munka volt. Igaz, van aki, tejét csó-

v;jIra. dühascn nézegcti kénbűzös revolverét: Hát ez csak
cgv rakás ócskavas, megint cserben hagvott...
Lassan szürkülni kezd, a mai vcrsenynek vége. A coi,r,bo-

yokaz ivóban gvülekeznek és a kólát most már t'elváltja a sör
és a whisk1: Jól esik lrz l bográcsgulvásra. rmir az udr,eron
főztek... Itt-ott az asztaklkná1 előkerül a kártya is. és elégedett zsongás űli meg a vadnyugati szalont.,.
Búcsúzásunkkor Horuáth Ödötl e]mondia, hogy egy német lövésztársuk tárgyalásokat folytat a kecskem?ti árrtormányzattal egy ehhcz hasonló u,esternlótér létesítéséről.A
iótér mellett eg.v vadnyugati városkát is felépítenének, amolyrn idegenlorgalmi látványosságkinr. Minden meglesz ott.
ami egy korhű városkáhan elkel: lehct maid lőni. lovagolni.
szórakozni, talán még táncos lányok is le sznek...

- Akkclr elighancm betórünk odr is,.. lordulunk ki a
szárlyát vesztett csapóajtón, és jóleső érzésselvágunk neki
l

prérinck Dowson Citr tclé.

Szöueg: Fogarasy Atti la
Fotóft: Töröft Istuón

Betltler Miftlóst, a lőtér vezetőjéta lövészkomplexum létrejöttéról kérdezem, amelynek csak egy része a szituációs,
nyitott lőpílya.
Ez egy régi MHSZ-lőtér volt, amelyet három éwcl czelőtt
megvásárolt cgy vállalkozó és western lőtérré építtetettát - mond-

ja miközben vagv 50 méternyire tőlünk a párbalozík súrúndurrogtatnak. A lőte ret kót klub használja: a Hét mesterlövész klub
- ők csak szerelt lőszerrel lőnek és már korábban is itt voltak - és

Hírlcvél

Ah,lő lőháton
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