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A kentaur
Kassai Lajos íjkészítő, lovasíjász

Már gyermekkorától íjakat készít.
Nagyapja sokszor kiverte a kezéből, s
így korholta: „Fiam, ebből nem lehet
megélni. Ne íjakat gyártsál, hanem va-
lami komoly dologgal foglalkozz!" De
ő .javíthatatlan" volt. Idővel olyan íja-
kat készíteti, melyeket a sportban is
használhatott. Eredményes íjász lett.
Az elsők között végzett a versenyeken.
Saját íjakkal. Kezdett felfigyelni rá a
szakma. Más sportágakban is kipróbál-
ta az erejét. Többször átúszta a Bala-
tont, megismerkedett a keleti harci mű-
vészetekkel.

Hobbijából, az íjkészítésből később
kinőtt egy másodállás, aztán főállás és
a többi... Ma már eredményes vállalko-
zó. Ez azonban egy hosszú folyamat
eredménye. Egyszerre többféle íj ké-
szítésével foglalkozott, s elérte, hogy
ezek sorozatban gyárthatóak legyenek.
Addig Magyarországon nem volt íj-
gyártás, így csak nyugatról,
roppant drágán lehetett be-
szerezni ezt a sporteszközt.

Ezzel párhuzamosan a
honfoglaláskori magyar íj
rekonstruálása foglalkoztat-
ta. Amikor sikerült, az oko-
zott gondot, hogy ezt a
fegyvert egyik akkor ismert •
íjász sportágba sem illeszt-
hette be. Természetes, hogy
ahol kistabilizált, és minden
segédeszközzel felszerelt
íjakat használnak, ott ez
háttérbe fog szorulni.

Itt volt hát ez a gyönyörű
íj. Több évig tartott, míg
újraalkotta... Akkor - öt-
hat éve - tanult meg lova-
golni, csakis azért, hogy
őseink fegyverét forgathas-
sa. S a lóháton újjáéledt az

íj-
Elkezdte a gyakorlást.

Az első az volt, hogy egy
szalmabála mellett elvágta-
tott a lóval, s oldalról bele-
lőtt. Nagyon hosszú idő,

több év telt el napi három-négy óra
lovaglással, gyakorlással - a munkája
mellett, mert nem a lovaglásból élt -,
míg eljutott odáig, hogy egy célt há-
romszor lehet támadni egy vágtában:
szemből, oldalról és nyeregből vissza-
fordulva. Lassan-lassan összeálltak a
szabályok, létrejött egy sportág, amit
most lovasíjászatnak nevezünk.

Az egész szabályzat a hármas szám-
ra épül. Háromszor harminc méter a
pálya. Háromszor három vágtát tesz
meg egy verseny során a lovas. Három
céltáblára lő. Három lövést ad le. A
céltábla a teljes táv hosszának ponto-
san egy századrésze, tehát kilencven
centiméter. A tábla három köregységre
van osztva, miként a pálya három
egyenlő részre. Egy ettől eltérő szám
van: tizennégy másodpercen belül kell
a lovasnak megtenni a távot. Ezt elekt-

ronika méri az első és a hátsó kapura
szerelt fotocella segítségével.

Legegyszerűbb oldalra lőni. Ennek
a három köregységes táblán elérhető
pontértéke egy-kettő-három. Előre lő-
ni nehezebb. Ezért kettő-három-négy
pont jár. Legnehezebb hátrafelé céloz-
ni. Itt a találat három-négy-öt pontot
ér. Az így szerzett pontszámhoz adód-
nak a futamidő megtakarításáért kapott
pontok. Ez az idő századmásodpercek-
nek mérhető, így a holtverseny kizárt.
Gyakorlatilag nincs két egyforma fu-
tam.

A másfajta íj használatán kívül van
még egy fontos eltérés a „hagyomá-
nyos" íjász sportágaktól, s ez a szél
szerepe. A ló vágtat, és ebből adódik
egy szembeszél, ami átlagosan har-
minc-negyven km/óra. Ilyen szélben
íjászversenyt nem rendeznek meg, az
íjászok már nem tudnak „labdába rúg-

ni". A lovasíjászatban vi-
szont ez magától értetődik.
A szél azonban másként
hat, amikor előre, oldalra,
vagy hátrafelé lőnek. To-
vábbi nehézség az, hogy a
ló mindig más tempóban
halad végig a távon, s futá-
sa közben fel-le mozgást is
végez. Azt a pontot kell
megfogni, amikor a felső
holtponton, egy vágtaug-
rás tetőfokán van, mert ek-
kor stabilizálódik. A ló rit-
musa határozza meg a lö-
vés időpontját. Nincsenek
laboratóriumi körülmé-
nyek.

Kassai Lajos nem hasz-
nál nyerget, semmi lószer-
számot. Csípőtől lefelé
eggyé válik a lóval. Követi
a ló mozgását, azt a dina-
mikus mozgást, amit a ló
végez. Csípőtől fölfelé
azonban függetlenné válik
tőle. Megosztja a testét.
Kassai Lajos, a kentaur...


