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A huntól a törökig: íjászbemutató Bábolnán
Czvitkovics István szakosztályelnöktől megtudhattuk, hogy jelenleg 70 tagjuk van, akik többsége
tradicionális, azaz reflexíjakat használ, de vannak olimpiai és csigás íjjal lövő tagjaik is. A szakosztály
sikeresnek mondható, hiszen Európa- és világbajnokok is vannak soraikban.

Fotó: Csatlós Norbert

Az ember már évezredek óta használ íjakat vadászatra, ezek a hagyományos eljárással készült íjak,
melyeket reflexíjaknak is nevezünk. Ezeknél a szarvak és karok fejtik ki a döntő hatást. A karokban
van eltárolva az energia, melyet a szarvak felerősítenek.
Tudomásunk szerint a reflexíjat az asszírok használták széles körben, de a rómaiaknál és
a görögöknél is elterjedt volt. Az ázsiai nomád népek között a szkíták voltak az első saját nyilat
használók, majd feltűntek az avar és a hun íjak. Ez utóbbiak aszimmetrikusak, azaz az alsó kar
rövidebb, ez kifejezetten lovas harcászatnál volt használatos. A hun íjak elterjedése után alakult ki az
úgynevezett magyar íj, mely még nagyobb energiát tudott adni, így a vessző messzebb repült, a
nagyobb sebesség pedig komolyabb sérülést okozhatott.
Az íj fejlődése szempontjából a mongol íj megjelenése mérföldkő volt, mivel ez húrzsámollyal is
rendelkezett, így még nagyobb energiát adott,
emellett használata után nem kellett leajzani. A fejlődés következő állomása a török íj volt, mely
1. oldal (összes: 2)

A huntól a törökig: íjászbemutató Bábolnán
Közzétéve itt: magyarmezogazdasag.hu az Agrárhírportál (https://magyarmezogazdasag.hu)
kisebb volt ugyan a mongolnál, de nagyobb energiát adott le. Azonban nagyot is rúgott, emiatt
használata nagyobb odafigyelést igényelt – tudtuk meg a Bábolnai Gazdanapokon tartott íjászati
bemutatón.
Az érdeklődők közül sokan a kihelyezett léggömbökre céloztak, mások a céltáblákra, de a
nyúlszobrok is benne voltak a képzeletbeli célkeresztben. Azoknak pedig, akiknek megjött a
kedve az íjászathoz, de nem győriek, azt tanácsolják, érdemes az interneten böngészni, hiszen ma
már minden nagyobb városban, sőt kisebb településeken is működnek hagyományőrző
íjászegyesületek, ahol tagfelvételt és versenyeket is meghirdetnek honlapjaikon.
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