
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A versenyt 50 résztvevıvel 
tartották meg Pesterzsébeten. 
A bajnokságon a Mónus József 
– Grózer Csaba páros nyila 
508,74 méterre szállt, 6 méter-
rel haladva meg a középkorból 
ismert rekordot. Mónus József 
és Grózer Csaba egy 82 font 
húzóerejő, hagyományos ma-
gyar íjjal érte el a világraszóló 
eredményt. A hagyományos íj 
Grózer Csaba, a speciálisan a 
nagy távolságra méretezett, 
úgynevezett rövid vesszı 
Mónus József munkája, s ı 
adta le a fegyverrel az új re-
kordot jelentı lövést. A 784 
éve felállított rekordot meg-
döntı távot egyébként 4,5-5 
másodperc alatt tette meg a 
nyílvesszı. A hagyományos 
íjászat egyik ágának számító, 
kizárólag az emberi erıt, 
ügyességet kihasználó távlövı 
versenyekre három éve készül 
együtt a páros. 
 
A sikeres lövés elızményei 
 
A magyar sportolók már évek 
óta dobogós helyezést érnek a 
Hagyományos Íjászok Világ-
fesztiválján (WTAF). A tradi-
cionális íjászat egyik rangos 
megmérettetésén a versenyzık 
ısi öltözetben jelennek meg, a 
fesztiválon pedig nem csupán 
versenyeznek egymással, ha-
nem pldául táncos íjászbemu-
tatót is tartanak. A tradicionális 
íjászat 2008-ban hivatalosan is 
bekerült az olimpián kívüli 

versenyszámok közé, s ugyan-
ebben az évben alakult meg a 
Hagyományos Íjászok Világ-
szövetsége is. Az Íjások Világ 
Fesztiválján (WTAA), ami 
ebben az évben a TAFISA 
TREX GAME, azaz az Olim-
pián Kívüli Sportágak Világjá-
téka is, amelyet a Koreai Köz-
társaságban rendeztek szintén 
2008-ban, Mónus József sze-
rezte meg az aranyérmet egyé-
niben. A fesztiválon 28 ország 
vett részt. A nem hivatalos 
csapat-pontverseny elsı helye-
zettje is Magyarország lett, 
majd Mongólia és Japán kö-
vetkezett. A Koreai Köztársa-
ságban az íjászat nem csupán 
sport, hanm a kulturális örök-
ség része. Posta Pál, a Hagyo-
mányos Íjászok Világszövet-
ségének alelnöke szerint a vi-
lágszervezet tagjai mélysége-
sen tisztelik egymás hagyomá-
nyait, a Dél-Koreában két éve 
rendezett találkozón mindenki 
saját tradicionális fegyvereivel 
vett részt. Posta Pál egy igazi 
sportdiplomáciai sikert ért el 
Korában: a célok között szere-
pel az egri vár ostromakor al-
kalmazott „tüzes kerék”, ami a 
magyar harcosoknak állít em-
léket.  
 
A hagyományos íj 
 
Grózer Csaba íjkészítı mester 
már három éve kísérletezik 
különbözı technikákkal, az 
ısi, hagyományos íjkészítést 

ötvözi a modern újításokkal. 
Ez az íj mellyel a rekordot 
döntötte Mónus József, hason-
ló szerkezető, mint amilyenek 
a középkori jak is voltak, de a 
fa mellett természetesen mo-
dern anyagokat is felhasznált 
az elkészítéséhez. Így alakult 
ki az úgynevezett biokompozit 
felépítéső íj, amelynek közép-
sı rétege fából, belsı 

rétege préselt szaruból, a külsı 
pedig préselt ínlemezbıl és 
egy-egy szintetikus jellegő 
rétegbıl áll. Az így készült íjak 
kifeszítésekor is érezhetıen 
lágyabbak és rezonanciamen-
tesek, sebességben pedig meg-
elızik laminált társaikat. A 
versenyen alkalmazott íj 82 
font-ról indul 28 colon, és a 
teljes húzáshosszon közel 100 
fontos, ami egyben a nehézsé-
gét is jelenti. Ez egy nagyon 
nehéz, a céllövı íjászok általá-
ban 45 fonttal lınek. 
 
 
 

Az emberfeletti lövés 
Több mint hat méterrel döntött meg egy 784 éve fennálló rekordot Mónus József magyar 
íjász, a budapesti Nyílegyenes Távlövı Bajnokságon. 1226-ban a Mongol Birodalomban a 
kelet-tadzsikisztáni Sartaulban, Dzsingisz kán egyik gyızelme alkalmából rendezett verse-
nyen egy íjász 335 aldnyi – 502,5 méter – távolságra röpítette nyílvesszejét. Teljesítményét 
emlékoszlopon örökítették meg. Ezt az íjászrekordot szárnyalta túl Mónus József március 
13-án. 
 



A bajnok 
 
A tradicionális jászt, Mónus 
Józsefet kérdeztük sikerérıl, az 
idáig vezetı útról. 
- Hogyan lett íjász? 
- 2006-ban voltunk a fiammal 
az egri várban ahol íjászver-
senyt tartottak. Valahonnan a 
mélységbıl tört elı bennem a 
vágy, hogy legyen íjam, és 
lıhessek. Keresgélni kezdtem, 
kérdezgettem versenyeken, hol 
találok jó íjat, mígnem eljutot-
tam Grózer Csabához. Szerin-
tem ı a világ legmegszállot-
tabb íjkészítıje. Az a megszál-
lottság, ami ıt jellemzi, hihe-
tetlen. Igaz magyar szívvel él 
és munkálkodik. Ezeket a táv-
lövı íjakat csak nekem készíti, 
térítésmentesen. A céllövı 
íjászattal kezdtem, ami ma 
hazánkban a tradicionális íjá-
szatot alapvetıen jellemzi, 
amelynek lıtávja 25 m. Két év 
alatt folyamatosan egyre in-
kább a nagyobb távolság felé 
tolódtam. Például a 2008-as 
világjátékokon 145 méter volt 
a legtávolabbi cél. A történel-
met életszerően felidézı harci 
íjászat felé kezdtem tendálni, 
minél messzebb akartam lıni, 
a méterekkel vettem fel a har-
cot. Részt vettem sok verse-
nyen, és sikerült 2008-ban a 
tradicionális íjászat világver-
senyét megnyernem, a 
TAFISA TREX GAM-en, a 
tradicionális Íjászok Világver-
senyén. 
- Hogy készül a versenyekre? 
- Általában a nagyobb hordere-
jő versenyekre kb. egy hónapig 
készülök. Könyörtelen vagyok 
magammal szemben. Ha a táv-
lövészetet gyakorlom, akkor 
egy lövés 400-500 méter, el 
kell menni a nyílvesszıért, 
aztán vissza. Ez naponta 15-20 
km-t jelent egy hónapon 

keresztül, az idıjárás figye-
lembevételével. Éjszaka nyíl-
vesszıfaragás, ami szintén 
nagyon kritikus pontja felké-
szülésnek. Több száz nyílvesz-
szıbıl csak egy olyan ami a 
többinél messzebbre repül. A 
távlövészet folyamán nagyon 
fontos a megfelelı technika, a 
szög, a nyílvesszı húzáshossza 
és a fizikai erı is. 
- Erre a versenyre fizikailag 
hogy készült? 
- Fizikailag másképp nem ké-
szülök. Az elızı napokban 
végigjártam a pályát, lıttem 
vagy 300-at, a távcéllövészet-
tel együtt. A versenyen egyéb-
ként hat lövés van. Másnap 
lélekben elképzeltem, hogy az 
500 méteres célt elértem. Csak 
tudattal húzom az íjat, pusztán 
akarttal. A sors segítette át a 
nyílvesszımet ezen a határon. 
- Hogy érti ezt? 
- Ha adott a kitőnı íj, nyílvesz-
szı, nevezzük tárgyi feltéte-
leknek, ezután már csak a gon-
dolat erejére van szükség 90%-
ban, hogy sikerüljön a lövés. A 
fejben dıl el a sors segítségé-
vel. Én mindig akarattal lövök, 
máshogy nem is tudok. Egyéb-
ként küzdı típus vagyok, nem 
tudok játszani, versenyezni 
egyetlen sportágban sem, min-
dig életre-halálra harcolok. 
- Mit érzett, amikor megtudta, 
hogy megdöntötte a verseny 
elıtt megemlített mongol 
íjászrekordot? 
- Leírhatatlan érzés volt! Örö-
mömben térdre fogytam, ır-
jöngtem, amikor rájöttem, 

hogy sikerült. Ha gondolatban 
vissza lehetne repülni az idı-
ben, szeretnék kezet szorítani a 
mongol harcossal, mert ember-
feletti volt a lövése, szerintem 
hihetetlen, amit csinált. 
Egyébként a lövések, csaták 
során önkívületi állapotba ke-
rülök. A lövések között mindig 
egy szál pólóra vetkızöm, sze-
dem le magamról a ruhákat. 
Sajnálom, mert „Nasca” Lász-
ló, a bırdíszmőves barátom 
pompás ruháit viselem a ver-
senyeken, ı készíti a fegyver-
övem, a csizmám, a szíjam, a 
kaftánom, aztán ledobálom 
magamról a verseny hevében. 
Meg szeretném köszönni 
azoknak az íjászoknak, akik 
egy emberként örültek velem, 
szı szerint térdepelve húzták a 
centit, hogy minél pontosabban 
mérjenek. Külön köszönet a 
Nyílegyenes Íjász klubbnak, 
Kádár László vezényletével. 
- Egerben a fiának is megtet-
szett az íjászat? 
- De még mennyire! Most 16 
éves, azóta is íjászkodik. Leg-
nagyobb eredménye: Walesben 
IFAA Európa bajnokságon két 
kategóriában Európa-csúcsot 
lıtt. Úgy gondolom, hogy a 
világ legjobb íjászai között 
óriási számban vannak magya-
rok. 
- A versenyeken kívül mivel 
foglalkoznak, mit terveznek a 
közeljövıben? 
- Évekkel ezelıtt Górze Csa-
bával elhatároztuk, hogy meg-
cáfoljuk az a dogmát, hogy a 
magyar íjjal legfeljebb 300 
méterre lehet ellıni. Úgy gon-
doltuk, a fegyver tahótávolsága 
meghaladhatja az ötszáz métert 
is, ezért a régi mesterek tudá-
sának felélesztésébe, illetve 
fejlesztésbe kezdett Csaba. 
Idén szeretnénk megrendezni 
azt a verseny, amelynek célja a 



Duna átlövése lesz íjjal 450-
500 méterese szélességnél, 
majd úgy tervezzük, hogy 
nyílvesszıvel átlövünk a 
Boszporusz tengerszoros felett, 
ahogy egy régi legendában is 
feljegyezték. A legkeskenyebb 
szakaszánál a szoros talán 750 
méter széles. Az új íj segítsé-
gével reményeink szerint siker-
rel járhat a vállalkozás. Majd 
egy teljesen tradicionális íjjal 
szeretnénk felülmılni a legna-
gyobb, nem hivatalos 850 mé-
teres csúcsot is, amit szintén a 
törököknél lıttek. Igyekszünk 
a tradícióra felhívni a világ 
figyelmét. Szeretnénk, ha a 
nemzeti büszkeségünk tovább 
élesztése ismét feledhetetlen 
dicsıséget hozna nemzetünk-
nek. 
Forrás: Barikád, 2. évfolyam 
13. – abbé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Én büszke vagyok arra, hogy 
hazánkban az íjászat egyre 
népszerőbb és egyre nagyobb 
méreteket ölt. Bízom benne, 
hogy üzletünk és kitartó mun-
kák is hozzájárul ahhoz, hogy 
a megyénkben gombamód sza-
porodjanak az íjászok és az 
íjász egyesületek. Remélem, 
hogy a fenti cikk minden ma-
gyar emberben büszkeséget 
ébreszt, hogy a mai modern, 
rohanó világban is az ısi fegy-
verünkkel tudunk kiemelkedı 
teljesítményt nyújtani mi, Ma-
gyarok!

 
 
 


