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Mónus Józsefről, a Farkasról pár gondolatot osztok meg Önökkel most a teljes-
ség igénye nélkül.

Hajdúnánásról jött, hogy megmutassa az ő világát!
A versenyei mellett eltervezte, hogy végigjárja a magyar történelem nagy csa-

táinak helyszíneit, várait azért, hogy a lehetetlennek tűnő lövéseit megmutassa 
az embereknek és megemlékezzen a neves és névtelen hőseinkről a maga mód-
ján a múlt tiszteletéért! Kiáll a bástya fokára és az emberi teljesítőképesség min-
dennapi határán túl lő a múlt tiszteletéért. 

Ki is a Farkas valójában?
Európa- Bajnok, 5 alkalommal világbajnok, 17-szeres harci cél- és távlövő vi-

lágrekorder.
Legnagyobb sikere: célzottan lőtt távolsága 9000 ember előtt, s 5 nyílvesszőből 

egyel ellőtte a 453 azaz négyszáz-ötven-három méterről az ember nagyságú célt!
Elképesztő, egyedülálló és szinte lehetetlen!
2008 óta a történelmi íjász  távlövészetet és a harci céllövészetet folytatja, 

életmódszinten. Új fejezetet nyitott az íjászat történetében!
Megtanulta több száz méterről eltalálni az ember nagyságú célt.
Megtanult 120-150 „font” erősségű íjakkal, játszi könnyedséggel lőni, de alap-

vetően nem a fizikai erejét feszegette, hanem az „akarata” erejét, azt a szelle-
mi-lelki erőforrást, amivel mindannyian élhetünk, hazánk és minden élet javá-
ra – ha felfedezzük azt a hatalmas kincset, szellemi erőforrást, ami Mónus József 
életéből és munkásságából árad. 

Évről évre a legnagyobb íjász világversenyeken vesz részt és önmagát is rend-
szeresen felülmúlva, felnő eszméihez és lelki-szellemi erői révén általában világ-
rekordokkal tér haza!

Minden 240 méteres céllövő versenyt megnyert úgy, hogy például 3 versenyen 
Ő összesen 25 db nyilat lőtt ki, míg ellenfelei 8000, azaz nyolcezer nyílvesszőt! 
Mégis Ő győzött! Több, mint 400-szoros túlerőt is képes legyőzni, őrizve a ma-
gyar lovasíjász életmódból fakadó ősi erőforrásokat!

A Farkas minden versenyén eltalálta a 240 méter távolságban lévő ember 
nagyságú célt, míg az ellenfelei hétezer, azaz 7000 nyílvesszője soha sem talált el! 

Ennyire nehéz eltalálni 240 méterről egy ember nagyságú célt!

Grandpierre Atilla

Mónus József, a Farkas, távlövő 
íjász, ötszörös világbajnok 

bemutatása
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2008-ban Tafisa Trex Game céllövő világbajnok lett a tradicionális világbaj-
nokságon Dél-Koreában!

2010 Ausztria:  Európa-Bajnoki aranyérmes lett!
2010 Magyarország: Itt lő először távlövő versenyen a bűvös 500 méter fölé, hi-

szen 508 méterre lőtt akkor.
Ez 5 méterrel nagyobb távolság, mint amennyire 1226-ban Dzsingisz kán test-

vérének fia, Yiszukey lőtt.
2011 Dél-Korea: Világbajnoki ezüstérmet szerez csapatával úgy, hogy közben 

1 nyílvesszővel maradnak alul a japán válogatottól.
2011 Az Amerikai Egyesült Államokban, Wendoverben egy  távlövő világver-

senyre megy, ahol  6 aranyérmet szerez és 2 világrekordot lő, és ezzel 2 „Harry 
Drake” aranyérem tulajdonosa lett.

2012 –ben Belső-Mongólia ERGUN mezején, egy távlövő világversenyen egy 
új világrekordot lő!

Az elképzelhetetlen messzeségű 600 méter fölé, pontosabban 653 métert lő 
saját készítésű „ Zrínyi” nevű történelmi jellegű íjával.

Majd 4 nap múlva Belső-Mongóliai  ORDOS-ban újabb győzelmet arat, meg-
nyeri az Ordos-NADAM 2012 távlövő világversenyt.

Jött 2013.
Egy újabb távlövő világversenyre ment!
Ezúttal Törökországba.
Két kategóriában indult és mindkettőt megnyerte!
Az egyik kategória az 50 „font”-os íjak versenye, azaz nem az erő dominál eb-

ben a kategóriában, hanem a kifinomult stílus, hiszen ez egy közepes erősségű 
íjak versenye.

A verseny 2. helyezettje 330 métert lő.
A Farkas?
A FARKAS 467 métert, 
négyszáz...        hatvan...      hét...    métert ,
igen egy 50 fontos íjjal!
2014-ben járt 
– Kínában
– Mongóliában
– Törökországban
– Olaszországban
– Magyarországon
– megint Törökországban
– DélKoreában 
és az USA-ban!
Olaszországban, Bolognában a 70 fontos íjak versenyén lőtt egy olyan távolsá-

got, amilyet még nagy világrekorderek sem tudtak eddig lőni ott: pontosan 460 
métert lőtt!

Egy új olasz rekordot!
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Azután ismét győz Törökországban, most is egy utcahossznyi távolsággal a 2. 
helyezett előtt!

Majd egy kitérő: egy hazai versenyen, ahol Ő versenyen kívül indul, hiszen itt-
hon, a hazai távlövő íjászok versenyén, Magyarországon a Farkas már nem ver-
senyez, hiszen Ő nem magáért harcol már, hanem a magyar zászló becsületéért! 

Ezen a versenyen is a Farkas közel 100 méterrel nagyobbat lő a legjobbaktól!

Majd Kínába indult és ahol úgy győzött most, hogy a 2. helyezett koreai verseny-
zőt 148 méterrel győzte le!

Kínából átrepült Mongóliába, Ulánbátorba egy újabb versenyre.
Itt is aranyérmet szerzett úgy, hogy 2. helyezett versenyzőt 187 méterrel győz-

te le!
Ezzel begyűjtötte a verseny lehetséges távlövő aranyérmeit!
A győztes jogán elhozta a rendező országok verseny zászlait, ahogyan tették 

őseink is valaha!
Szeptemberben az Amerikai Egyesült Államokban, a sivatagban 3 nap alatt 

6 világrekordot lőtt, és került fel minden idők legnagyobb világrekordereit meg-
örökítő táblára, amit 1940 óta rögzítenek.

De még ez sem volt neki elég ebben az évben sem, hiszen elindult 2014 utolsó 
versenyére, most Dél-Koreába, a tradicionális íjász világbajnokságra!

Koreában egy évben 3 kategóriában lehet világbajnoki címet szerezni.
A Farkas kettőben indul, a 165 méteres céllövő versenyen és a korlátolt erejű 

íjak távlövő versenyén.
Amiben elindult, azt mindet megnyerve begyűjtött 2 újabb világbajnoki cí-

met!
Érdekességképpen: 165 méterre úgy lőtt célba, hogy a lehetséges maximális 

9 pontból 8 –at lőtt!
Elképzelhetetlen szinte!

Jön 2015!
A Farkas Lengyelországban kezdi az évet ahol az 50 és 70 #-os íjak kategóriá-

jában indul és győz le mindenkit a világon.
Majd következik Olaszország ahol 40 #-os íjával meglövi 13. világrekordját, 

pontosan 414 métert!
A következő állomás 2015-ben 
Gümüshaciköjben egy nemzetközi világfesztiválon harcolt és a korlátlan erős-

ségű íjak versenyén ismét mindenkit legyőzött.
A legerősebbek íjak versenyén 62 méterrel győzte le a verseny 2. helyezettjét!
A győztes jogán felemelte a magyar zászlót a dobogó legmagasabb fokán és 

elhozta a török zászlót!
Végül 2015 utolsó versenyén a törökországi Bigában egy  EURÁZSIAI világ-

versenyen volt ahol 20 ország több mint 600 fős össz-nevezésű világversenyén 
aranyérmet és az EURÁZSIA Bajnoka címét szerezte meg!

2016-ban Lengyelországban győzött az 50 #-os íjak versenyén.

Grandpierre Atilla – Mónus József, a Farkas, távlövő íjász, világbajnok bemutatása
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Egyéb elismerései:

– 2008. Nemzetek Nagydíja győztes Dél-Koreában
– 2008-ban Hajdú-Bihar Megye legjobb férfi sportolója lett.
– 2009 DUNA televízió Mentor kitüntetett
– 2014-ben Hajdú-Bihar Megye PRÍMA-díjas,
– 2014. ,,Hajdúnánás Városáért” kitüntető cím bírtokosa
– 2014.  Hajdú-Bihari NAPLÓ Legnépszerűbb férfi sportolója 
– 2014. Az USA-ban Flight kategória „2014 év férfi Bajnoka”
– 2014.Az USA-ban BROADHEAD kategória „2014 év férfi Bajnoka”
– 2015. „ Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Kovács Pál-díjasa
– 2015. Az USA-ban Flight kategória „2015 év férfi Bajnoka”
– 2015. Az USA-ban BROADHEAD kategória „2015 év férfi Bajnoka”
– 2015. Dr.Gubcsi Lajos EX-Libris díjasa

Ha az eredményekről és elismerésekről beszélünk, akkor ezeket kellett meg-
említenem a teljesség igénye nélkül.

Két tanítványa van, olyan kiválasztott emberek, akik a lövéseinek titkát örök 
időkre kell, hogy megőrizzék! Átadta tudását nekik, hogy harcoljanak ők is a 
Farkas módjára a zászlónk becsületéért! Ilyen Mónus László, a fia, ma 22 éves, 
aki 5-szörös Európa-bajnok, 8-szoros Európa kupa győztes, 3-szoros világrekor-
der távlövészetben, 2 Európa rekordja van terep és 1 világrekordja van IFAA 
3d céllövészetben. Megnyerte Dél-Koreában a „Nemzetek nagydíját”, a Duna 
televizió Mentor oklevéllel tüntette ki és ezek mellett 4 alkalommal volt a „Ma-
gyar Köztársaság Jó tanulója-jó sportolója”. Ezek mellett sokszoros Diákolim-
pia győztes.

A másik kiválasztott Prokaj Kiara, egy egri fiatal lány aki most 18 éves ugyan, 
de a Farkas oldalán már a világ egyik legnagyobb lövésére készül az USA-ban 
rendezett világversenyen! Most két éve volt, hogy a Farkas rátalált Eger vár fa-
lai között, akitől akkor és ott megkérdezte miután a szemébe nézett, „Akarsz-e 
világbajnok lenni? Akarsz-e mindenkinél jobb, a legjobb lenni? Akarsz-e ve-
lem harcolni a zászlónk becsületéért? A kislány körbenézett és a nagyság terhét 
megérezve, félve, de azt válaszolta: „igen”. „Akkor velem kell jönnöd az utamon 
és meg kell fogadnod a tanácsaimat!” –szólt a Farkas.

Mára a kislány IFAA világbajnok lett, 3 szoros világrekorder 3d céllövészet-
ben, 3 szoros Európa-bajnok! Ő is kitűnő tanuló, Ő is a „Magyar Köztársaság Jó 
tanulója-jó sportolója”.

A gyerekek esetében is  csak a legfontosabbakat említettem.
Elindultak most már hárman a nehéz úton, ami rengeteg lemondással jár 

ugyan, de talán a világon a legtöbbet is adja, ha a győztes jogán felemelhetik a 
dobogó legmagasabb fokán a magyar zászlót! 

Így a Farkas most már fiatal tanítványaival és a magyar emberek millióival 
harcolhat a múlt tiszteletéért!
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Amikor beszélgettem vele, s megkérdeztem, mi mozgatja valójában, a követ-
kezőket mondta:

„Harcolok a magam módján a múlt tiszteletéért. A hajdani magyar nemzet-
nek kívánok a magam módján elégtétellel szolgálni, azaz megmérkőzök bármely 
nemzet legjobb harcosával azért, hogy a dobogó legmagasabb fokán megmutat-
hassam a világnak a Magyar zászlót - a győztes jogán!

Harcolok büszkén, szabadon, boldogan a nemzeti múltunk tiszteletéért, a 
gyermekeink jövőjéért!

Nekem nagyon könnyű dolgom van, mert az őseink rengeteg szenvedésének, 
kiontott vérének eredményeként ma szabadon élhetek, és amire én lövök célok, 
azok nem lőnek vissza sohasem!

Kérlek Benneteket, magyar testvéreim, hogy emelkedjetek felül a kicsinyes-
ségeken, az önzőségeken! Álljatok egymás mellé, váll-vállvetve és védjük meg 
nemzetünket a gyermekeink jövőjéért! Mindenki a maga módján és területén le-
gyen a legjobb és a zászlóvivő! 

Én politika, pénz és intézmény nélkül harcolok, büszkén és töretlenül!
Magyarok, harcoljatok!”
Az előadása a fentiekről fog szólni úgy, hogy ha hallgatják szavait azok az em-

berek, akik tisztelik a magyar zászlót, akkor hiszem, hogy az előadása végén 
könnyes lesz a szemük!

     Grandpierre Atilla, a Farkas jóbarátja

Grandpierre Atilla – Mónus József, a Farkas, távlövő íjász, világbajnok bemutatása


