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Emlékeztető a március 24-i csapat megbeszélésről
Általános elhatározások
1/ Minden hónap utolsó szerdáján csapat megbeszélést tartunk, és az ott elhangzottakat is
figyelembe véve minden hónap első szerdájáig elkészítjük a BJC Híradó soron lévő számát. (Ez
az első szám a kezdeti bizonytalanságok, és a Húsvét miatt egy héttel később készül el.)
2/ A BJC Híradó rólunk szól, nekünk és a barátainknak. Lesznek állandó rovatok, állandó
rovatvezetőkkel, de bárki kitalálhat bármi egyebet is, és besegíthet a már meglévő
rovatvezetőknek. Az eddig kialakult szerepek.
Szerkesztő: Jóvér Béla, terjesztésért felelős: Bacsur Gyuri, a régi klubtársakért való
kapcsolattartásért felelős: Kovács Imre, humor rovat: Márton Viktor, Internet honlapunkért
felelős: Tóth Lajos (a honlap létrehozójával, Varga Attilával közösen), olvasmányajánló rovat:
Csernák János, "jó kis Web-helyek" ajánló: Sári Péter.
Az oktatás módszeressége, a tanítások egymásra épülése
A csapat megbeszélés előkészítő anyagában leírtam, hogy a tanítványok körében pozitív
visszhangja van a klubunkban kialakult oktatási stílusnak, az egymást váltó mesterek kissé eltérő,
de a lényeget illetően egy hullámhosszon lévő tanításai változatosabbá teszik az edzéseket. A
munka hatékonyabbá tételére felvetettem, hogy az idei év edzésvezetési vezérfonala saját
vizsgarendszerünk legyen, az alábbi időbeosztás szerint:
hó
IV.
V.
VI.
IX.
X.
XI.
XII.
kyu
6.
5
4
3
2.
1
egyéb
szint
technikák
Ezt a megbeszélésen elfogadtuk.
Az áprilisi edzések vezetői tehát ebből a technikai körből válogassanak, egymással
összehangolva. Azt gondolom, hogy előre elegendő szóban egyeztetni, de a BJC Híradó májusi
számában megjelenhetne a részletes edzésnapló. Kérem, hogy az edzők - amennyiben módjukban
áll szövegszerkesztőn megírva - május 3-ig juttassák el hozzám az általuk megtartott edzések
leírását.
Az áprilisi edzésbeosztás
Dátum
Edző

2
BJ

7
JB

9
DB

Kód: BGy = Boros Gy.

12
BGy

14
JB

16
DB

19
BJ

BJ = Borsi J. CZ = Czetka Zoli

21
JB

23
JB

26
CZ

28
JB

30
CZ

DB = Doór B. JB =Jóvér B.,
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TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÁS
Legutóbbi megbeszélésünkön, csekély változtatással elfogadtuk a tervezetben szereplő javaslatot,
amely szerint a vizsgaszintek elérésének előfeltétele az alábbi túra teljesítmények elérése.
Vizsgaszint
5. kyu
4. kyu
3. kyu
2. kyu
1. kyu
Mester szint

Az előző vizsga utáni
időszakban teljesítendő km
60
100
100
150
150
300

A teljesítés tetszőleges távokon, de legalább 10 km-es részletekben teljesíthető hivatalos
teljesítménytúrán (amit a kapott emléklappal lehet igazolni) vagy klubunk által szervezett
túrákon. Egyetlen további kikötés: a mester szint elérésének feltétele legalább egy teljesített
Kinizsi 100-as túra.
Lehetséges, hogy az előírt szinteket a tapasztalatok fényében később módosítjuk, egy évig
fogadjuk el így, ahogyan van.
A követelmények alól indokolt esetben (egy vagy több láb hiánya és más személyes problémák),
lehet felmentést kérni.
Szeretném felhívni a figyelmet egy igen lényeges szempontra; sokan úgy vannak a feladatokkal,
hogy ahelyett, hogy átélnék, megpróbálják a lehető legkevesebb fáradtsággal letudni őket. Ez
ebben az esetben azt jelenti, hogy az ember elmegy a többiekkel túrázni és igyekszik nem
lemaradni. Ez is valami, de nem elég. A túrázási követelménnyel az is a cél, hogy megtanuljunk
önállóan tájékozódni, otthonosan jelen lenni a tájban. Mindenki úgy készüljön, hogy lehetséges,
hogy egyedül kell végigmennie, tehát legyen térképe és iránytűje és tanulja is meg azok
használatát. Ha tapasztaltabb túrázók is vannak a csapatban, ne vegyék át a teljes irányítást,
engedjenek mindenkit önállóan küszködni, gondolkodni, értékelni és időnként tévedni.
Néhány túrajavaslat:
április 24. Keleti Bakony. Távok: 52 km., 34 km., 29 km., 23 km., 10 km.
Bővebb információ: J.B.
május 8. Tihany. Távok: 30 km., 20 km. Az a terv, hogy előző nap, péntek délután elutazunk
Akaliba, Czetka Zoliék családi birtokára, és másnap reggel onnan indulunk.
Bővebb információ: Czetka Zoli.
Május 29. Kinizsi 100 (van 40 km-es táv is).
Az éves túrakönyvben számos további túra is található, megtekinthető nálam (J.B.), vagy az
Interneten:
http://www.fsz.bme.hu/ttt/ttthome.htm
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KARD
Jó, ha egy harcművésznek van saját szamuráj kardja, és mesterfokon tud bánni vele. Néha
azonban engednünk kell maximális igényeinkből. Egy igazi szamuráj kard meglehetősen drága,
és nem is könnyű kihozni Japánból. A kard mester szintű forgatását éppúgy csak hosszú évek
türelmes munkájával lehet elsajátítani, mint a többi harcművészetet is. Legtöbben közülünk nem
rendelkeznek ennyi többlet idővel és energiával. Szerényebb célokat kell, hát magunk elé
tűznünk. Már az is szép dolog, ha az embernek van egy japán stílusú kardja, egy olyan kard, ami
a minősége alapján már nem egyszerű dísztárgy, hanem fegyvernek tekinthető. Kiképzése
megfelel a hagyományos formáknak, esztétikus és biztonságos, kényelmes gyakorlást tesz
lehetővé. A jártasság terén már azt a célt is érdemes kitűzni, hogy megismerkedjünk a kard
etikettjével, és ha csak néhány mozdulatot tanulunk is meg, az legyen hiteles, pontos, olyan
alapot jelentsen, amelyre - amikor több időt tudunk ráfordítani - magasabb szintű tudást is
felépíthetünk. Már néhány egyszerű technika ismeretében is sok örömünk származhat a karddal
való gyakorlásból, eggyel több lehetőségünk nyílik rá, hogy mozgásba feledkezve, dinamikus
relaxációval teremtsünk magunkban belső harmóniát.
Klubunkban gondot fordítunk rá, hogy ezen az alapszinten mindenki megismerkedhessen a
szamuráj karddal, és aki többet szeretne tanulni, megkapja az útbaigazítást.
Tervezem, hogy a BJC Híradóban rendszeresen írunk a kardról, a kard útjáról.
A közelmúltban többen beszereztek, illetve terveznek beszerezni kardot. Még az egyszerűbb,
szerényebb kivitelű japán kard is több tízezer forintba kerül, érdemes meggondolni, hogy mit
vásárolunk. A beszerezhető fegyvereket a csapatunkhoz tartozó kard mesterek, Berta Balázs iaido
1. dan, Fürtös János, kendo 1. dan megvizsgálták, és részletes szakvéleményt adtak róluk. Az
ezzel kapcsolatos információkat Pados Robi tartja naprakész állapotban, akinek ilyen vásárlási
tervei vannak, forduljon hozzá.

JAPÁN ÚT
A tervezett program vázlatosan: 1. nap Oszakában. 2-5. nap Kyotóban, 3. nap kirándulás
Narába. 6. nap utazás vonattal Tokyóba, útközben megállás a Fujiyamánál. 7-13. nap Tokyóban,
közben 9. nap kirándulás Nikkóba, 11. nap kirándulás Yokohamába, 13. nap kirándulás
Kamakurába. 14. nap: Indulás haza.
Megpróbálom összefoglalni, az eddig megtudott dolgokat. A repülőjegy jelenlegi ára 151.000 Ft,
ehhez jön még a repülőtéri illeték, amivel kb. 160.000 Ft jön ki. Eddigi információnk szerint kb.
10.000 jen szükséges naponta: szállásra 3.000, étkezésre 3.000, utazásra, belépőkre, egyebekre
4.000 (1 jen kb. 2 Ft). Ez 13 nap kinttartózkodásra 260.000 Ft. Mindösszesen 420.000 Ft.
Remélem sikerül faragni belőle. Az árak túlzónak tűnhetnek, bár... adalékként: busz-metró
kombinált napijegy Tokyo 1.460 jen, Kyoto: 1.200 jen, Osaka: 800 yen. Tokio-Osaka buszjárat
8.450 jen, a vonat 16.000 jen. Vagyis utazásra átlagban napi 2100 jen elmegy. A múzeum
belépők 350 jennél kezdődnek, jellemzően 500-700 jen, de előfordul 1.500 jen is. Kaja:
egytálétel büfében min. 600-800 j, hamburger 210 j, ital 110 j/doboz. Szállás: a legolcsóbb Youth
Hostel 3-4000 j. Keressük a lehetőséget, hogy hogyan lehetne olcsóbb szállást találni, ill. a
közlekedésen hogy lehet spórolni.
Gyuri
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OLVASÓI LEVELEK
Ez azért valami. Még meg se jelent Híradónk első száma, már érkezett egy olvasói levél. Seregi
szannak elküldtem a legutóbbi megbeszélésre készített előkészítő anyagot, hogy mondja el
véleményét. Ezen kívül kértem valami jó kis sztorit. Íme Tamás barátunk válasza:
Béla San,
Sajnálom, hogy csak most tudok válaszolni leveledre, de hátha még hasznát veszed.
A Web page-dzsel és az edzések átgondoltságával kapcsolatban támadt az az ötletem, hogy a
mindig soron következő edzés tematikáját a honlapra föltehetnénk, így még edzés előtt
elgondolhatjuk, mit is szeretnénk ma elérni, ráhangolódhatunk.
A teljesítmény túrázással kapcsolatban az a véleményem, hogy nem annyira az állóképesség
fejlesztésére (már amilyen távokat én túrázom) alkalmasak, mint inkább tisztulás, belső béke
megteremtésére jók. Ha arra gondolok, hogy pl. hogy 3. kyuról 2. kyura való vizsgához kb. 20
hétnyi felkészülésre van szükség, nem vagyok biztos benne, hogy ebben az időszakban tudunk-e
majd 5-6 hétvégét túrázásra szánni, még ha van is elég túra.
Az persze jó lenne, ha valamilyen módon sikerülne minél több emberrel megismertetni a túrázás
örömeit. Talán a klubtagság feltétele lehetne évi két túra?
Az elméleti tudás és filozófia fejlesztésére nekem nagyon tetszett, amikor edzések végén mondtál
valamilyen tanmesét, vagy megbeszéltünk valami érdekes kérdést. Úgy gondolom, hogy ha ebből
rendszert csinálnánk (pl. minden heten egy edzést valami mesével, sztorival vagy kérdéssel
fejeznék be), akkor ennek meg lenne a hatása.
Az oktatással és vizsgákkal kapcsolatban támogatnám azt a gondolatot, hogy –különösen a
magasabb szinteken- legyen mindenkinek valami profilja. Jó lenne, ha lenne mindenkinek 3
technikája, amit nagyon jól csinál. Elképzelhetőnek tartanék egy olyan vizsgarendszert, ahol pl. a
bemutatandó 30 technikát három csoportra osztjuk. Be kellene mutatni 3-5 technikát, amit
nagyon jól csinálunk, 15-20-at, amit jól csinálunk és 10-et, amit meg tudunk csinálni. Nyilván
jelenleg is egyes technikákat jobban illetve kevésbe jól csinálunk. Talán felépíthetnénk úgy a
vizsgarendszert, hogy ezt elfogadjuk, ez tükröződjek benne. Úgy gondolom, ez segítene abban,
hogy jobban tudjunk koncentrálni arra, amiben a legjobbak vagyunk.
Örültem a levelednek, nagyon tetszik a sok kezdeményezés, amit csináltok, remélem hamarosan
(valószínű, hogy szeptemberben) már tudok jönni én is.
Remélem jól vagy,
Minden jót,
Tamás
Ui.: Kérdezted, írnék-e valami sztorit… íme egy:
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Hollywood Boulevard
Hollywoodban az a különös, hogy mennél beljebb mész annál sötétebb.
Egyik este Jasonnal meg akartunk nézni egy új klubot Hollywoodban. Összejött valami lánnyal,
aki fölirt minket a vendég listára…
Úgy volt, hogy nála találkozunk, de mire odaértem nem volt ott elkerültük egymást…
Nagyjából emlékeztem a klub címére (legalább is annyira, hogy Hollywood Blvd. valahol 7000
után). Megpillantottam a World nevű klubot. Ez az! - emlékeztem vissza.
A bejárat előtt kordon, mögötte négy kidobó ember.
Állok a kordon mögött, odajön az egyik…
-I’m on the list (rajta vagyok a listán) mondom nagyon határozottan.
A kordon mögé engednek, igazolványt kérnek.
Mivel minden papírom elveszett ezért mostanában siklóernyős, illetve búvár igazolvánnyal
igazolom magam (több-kevesebb sikerrel).
Odanyújtom a búvár igazolványt… vizsgálgatják, nem értik mi az… aztán látom, egyikük
agyában megvilágosodik mit is tart a kezében:
-Trained by: Erika Bazlik - olvassa fennhangon. (Kiképezte Erika Bazlik) Hangjából érzem, hogy
mindent megértett. Pontosan tudja, hogy a CIA ügynökeinek egy részét ilyen különös nevű
kiképzőtisztek képzik… látom a tekintetéből, hogy érti a helyzetet… egymásra néznek, és mintha
úgy gondolnák, tudják, miért vagyok ott… kinyitják a kordont.
Alapos motozás után kissé csalódottak, hogy semmit nem találtak nálam, de látom az arcukon,
hogy ők is tisztában vannak vele, hogy fegyvertelenül is milyen veszélyesek a
búvárigazolvánnyal rohangáló CIA ügynökök.
Végül persze elfelejtik megnézni, hogy valóban rajta voltam-e a vendég listán…
Bent jó sötét a hangulat. Érdekes ez a végtelen diverzitás, amit az LA bárokban látni. “The classic
LA seen”. És az a furcsa, hogy mégis van valami, ami közös az itt lévő emberekben, valami
összetartja a World törzsközönséget. A zene hangos, a hely elég nagy, mérsékelten tolonganak az
emberek.
Ezek a kidobók valamit tényleg nagyon félreértettek. Bárhova megyek folyton elém és mögé is
kerül egy, aztán ha odébb megyek, jönnek ők is… időnként váltják egymást.
A nagy termen kívül van egy kisebb helyiség. Ez az igazi! Meg sötétebb, még kevesebbet mond,
még inkább tiszta. Hangosan pattog a Rave.
Van ebben valami jó. Persze magyarázhatjuk, hogy semmi zene nincs benne, meg ez meg az, de
mégiscsak… Azt hiszem, az tetszik nekem a Rave-ben, hogy nagyon jól dolgozza fel a XX
század végé sok helyen megtalálható életérzést. Nincsenek benne hosszú szépen megformált
dallamok kidolgozott részletekkel, díszekkel. Elvégre a dallam épp csak a zene egyik szerkezeti
eleméről vezet át egy másikra. Itt csupán a szerkezetet kapod. Nincs sok mellé beszélés, csak a
lényeg. Nem találsz hosszú, esetleg egész darabot átívelő gondolatokat, legfeljebb rövid trendek
váltogatják egymást. Csak a feszes ritmus csak az, ami állandó.
Anyway…Jason sehol…mivel eltelt már fél óra tudom, hogy valószínűleg mégsem ez az a hely,
ahova menni akart…most már a kidobó emberek is megnyugodtak, legalábbis már nincsenek
folyton a nyakamon.
I grab a girl. (Elkapok egy lányt.) Táncolunk. Tudom, hogy nem értem jött ide. Én sem miatta
vagyok itt. Mindketten csak magunkért. And the Rave goes on….(És szól tovább a Rave).
Live from Hollywood, (Hollywoodi életkép) Tamás
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OLVASTUK VALAHOL…
Moldovaságok
Ha valaki túlságosan látványos mozdulatokkal gyalul, mindig nézd meg, hogy kiáll-e a
kés a szerszámból, hasít-e forgácsot?!
A világ tele van önmutogató kóklerekkel, akik a feladatnak épp a lényegét kerülik meg.

Ellenfeleid kudarcairól szólva mindig emeld ki, hogy ők minden erejüket beleadták ezekbe
a vállalkozásaikba, és mindvégig maximális gondossággal és becsületességgel jártak el!
Így tudod a legjobban bebizonyítani, hogy milyen állati tehetségtelenek.

Soha ne add fel, hátha sikerül vajat köpülnöd!
A béka beleesett egy kanna tejbe, de addig kapálózott a lábával, míg a tejből vajat köpült, arra
már rá tudott állni, és kimászott a kannából.

Ahová nem tettél semmit, onnan nem is vehetsz el semmit!
Be kell fektetned valamit a kapcsolataidba, ha támaszkodni akarsz rájuk.

Minden árura van valahol egy vevő!
Csak ki kell várni, amíg megjelenik. Ismertem valakit, aki hosszú hónapokig árult a piacon egy
tök ászt, és végül akadt egy ember, akinek pont ez a lap hiányzott a paklijából, meg is vette tőle.
[Kíváncsi vagyok, a mi klubunk mikor jön divatba. /J.B./]

Ne vigyél kötelet saját akasztásodra, a hóhérnak is legyen valami rezsije!
Ne könnyítsd meg az ellenségeid dolgát azzal, hogy támadási felületet mutatsz nekik. Ha le
akarnak buktatni, kínlódjanak meg érte.

Épp elég azt az árkot átugranod, mely épp most vetődik az utadba!
Mindig a következő lépésedre összpontosíts, így kisebb a veszély, hogy megbotlasz. A holnapi
árkokkal majd holnap foglakozunk.
Ne válj olyan kilométerkővé, mely visszafelé mutatja a távolságot!
Soha ne azon mérd le, hol tartasz, hogy milyen messzire kerültél egy elvesztett kedves
emberedtől, vagy egy rég lezajlott eseménytől. Az Isten szerelmére, nézz előre!
[Ezt Az utóbbi két mondást a zen filozófia egyetlen gondolatban kapcsolja össze: az élet jelen
időben zajlik. Itt és most. (.J.B.)]

Soha ne hidd el, hogy ha valaki sokat foglalkozik valamivel, annak okvetlenül a mestere
lesz!
Ilyen alapon minden megrögzött részeges kiváló szőlősgazda lehetne.
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Ne tarts lépést!
Soha ne vedd át környezeted lihegő törekvéseit: ne törődj az autómárkákkal, ne akarj ott lenni a
nagy bálokon és követségi fogadásokon, kerüld el a síparadicsomokat.
Ne kényszerülj állandó görcsbe a figyeléstől, hogy mikor kell elindulnod - maradj le
nyugodtan. Kikerülsz a lökdösődő embersűrűből és az elhasználódott levegőből. Magad
határozod meg tempódat. És hidd el: el fogsz jutni odáig, ameddig a többiek.
Még egy apróság: ha úgy akarod, jelképnek is felfoghatod: a hídon átkelőben a katonai
egységeknek tilos lépést tartaniuk, mert ezzel olyan rezgéshullámokat kelthetnek, hogy leszakad
alattuk a híd.

Álcázd gondosan, hogy mire készülsz!
Ha valaki beléd köt, sérteget, és érzed, hogy verekedni készül, ne vedd át a stílusát. Jóindulatúan
bizonygasd neki, hogy nem érdemes verekedni: a győztes sem ússza meg olcsón, ő is kap egy pár
pofont, elszakad az ő ruhája is, és így tovább. Mikor a provokátor elfogadja érvelésedet, és lenéző
mosollyal leengedi a karját a bokszállásból, akkor vágj bele a pofájába, amekkorát csak bírsz.
[Kétcsipetnyi kültelki csibészség. (J.B.)]

Minden lehetőség közül akkor választasz a legrosszabbul, ha megengeded, hogy nélküled
döntsenek a te ügyedben!
Még ha halálra ítélnek is, akkor is ki tudsz sírni magadnak a délelőtti kivégzés helyett egy
kellemesebb kora délutáni időpontot. Bíráid iránti - egyébként indokolt - megvetésed soha ne
menjen át passzív elzárkózásba.

Amit érdemes megcsinálni, azt érdemes jól megcsinálni!
Hidd el: olyan kicsi a különbség a munkában, aztán olyan nagy lesz a különbség az örömben.

Forrás: Moldova György Kis aljasságok lányaimnak, DUNAKANYAR 2000, Harmadik kiadás,
1994.
Gyűjtötte: J.B.

A vadász cselfogása
Az őz fél a farkastól, a farkas a tigristől, a tigris meg a medvétől. A medve, ha felegyenesedve
támad, a legfélelmetesebb, a legerősebb valamennyi állat között.
Chu tartományban egy vadász remekül utánozta bambusz sípján az állatok hangját. Kicsalogatta
sípjával az őzet rejtekéből, azután leterítette.
Egy nap ismét szokott cselfogásához folyamodott. A farkas, a síp hangját őznek vélve, előbújt. A
vadász megijedt, hirtelen a tigris üvöltését imitálta. A farkas elmenekült, ám a bozót szélén
feltűnt a tigris. A vadász rémületében máris a medve hangját csalta elő sípjából, amire a tigris
hanyatt-homlok elszaladt. A medve azonban azt hitte, valamelyik kölyke hívja, és a hang felé
sietett. A bocsa helyett a vadászra bukkant, helyben-nyomban szétmarcangolta, felfalta.
Ha valaki nem bízik saját képességeiben, és külső erőkhöz folyamodik, hasonló sorsra juthat,
mint ez a Chu-béli vadász.
Forrás: Klasszikus kínai mesék
Nótárius könyvkiadó GMK Budapest, 1991
Gyűjtötte: K. I. .
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Lao-ce Az út és erény könyve
Mikor a szépet megismerik,
felbukkan a rút is;
mikor a jót megismerik, felbukkan a rossz is.
Lét és nemlét szüli egymást,
nehéz és könnyű megalkotja egymást,
hosszú és rövid alakítja egymást,
magas és mély kulcsolja egymást,
sok hang összeolvasztja egymást,
korábbi és későbbi követi egymást.
Ezért a bölcs
sürgés nélkül működik,
szó nélkül tanít,
nézi az áramlást, és hagyja, nem erőlködik,
alkot, de művét nem birtokolja,
cselekszik, de nem ragaszkodik,
beteljesült művét nem félti,
s mert magának nem örzi,
el se veszíti.
(Tao Te King - Weöres Sándor fordítása) Gyűjtötte: Czetka Zoltán.
" Csak akkor szólj, ha biztos vagy abban, hogy amit mondani akarsz értékesebb mint a csend amit
megtörni kívánsz ! "
keleti közmondás. Gyűjtötte: Fürti

HUMOR
A számítógép japán arca
A Sony elnöke, Asai Tawara sajtóértekezleten jelentette be, hogy cége új operációs rendszert
fejlesztett ki, amelynek új arculatot igyekeztek adni, hogy - az eddigiekkel szemben - ne a
nyugati kultúrfölényt tükrözze. Például, a személytelen és nem sok segítséget nyújtó
MICROSOFT hibaüzeneteket saját haiku költészetükkel helyettesítették. Az elnök továbbiakban
bemutatott néhány mintadarabot:
Egy fájl, ami oly nagy?
Talán hasznos volt.
De már a múlté.
>------------------A weblap mit keresel
Nem található, de
Végtelen sok másik létezik.
>-------------------Káosz uralkodik. Elmélkedj,
Bánd meg bűneid és indítsd újra a rendszert.
A Rend majd helyreáll.
>------------------9

MEGSZAKÍTOTT erőfeszítés:
Zárj be mindent, amid van.
Túl sok, mit tudni akartál.
>-------------------Tegnap működött.
Ma nem működik.
A Windows, az egy ilyen.
>-------------------Először havazás, majd csend.
Ezerdolláros monitorod
Ily szépen hal meg.
>------------------A kutatással jön a veszteség
És a hiány jelenléte:
Regényem.doc nem található.
>-------------------A Tao az, mi látható.
Ez nem igazi Tao, amíg
Nem hozol új festékpatront.
>-------------------Windows NT összeomlott.
Én vagyok a Halál Kék Képernyője.
Senki nem hallja sikoltásod.
>------------------Maradj a türelmesek útján,
Haragod mit sem ér.
A hálózat nincs többé.
>------------------Egy összeomlás átváltoztatja
Drága komputered
Egyszerű kődarabbá.
>------------- ------Három dolog bizonyos:
Halál, adók, adatvesztés.
Találd ki, most melyik volt.
>-------------------Belépsz egy patakba,
De az a víz már továbbfolyt.
Ez a weboldal sincs már helyén.
>-------------------Azt kívánjuk, bár lenne miénk az egész ég,
De soha nem kapjuk meg.
Elfogyott a memória.
>-------------------Súlyos hiba.
Minden ikon eltűnt.
Képernyő. Elme. Üres mindkettő.
 -------------------1

RÉG VOLT, TÁN IGAZ SE VOLT...
TALÁLTUNK EGY RÉGI FÉNYKÉPET…

1985 Vászoly. Még néhány perc és kezdetét veszi a Nagy Csata. A szamurájok vezére, Hadházy
Aba utolsó taktikai tanácsokkal látja el csapatát. Sajnos a XX. század ide is betette lábát, a durva
atrocitások ezt a hadszínteret sem kerülték el. A hágai Nemzetközi Bíróság előtt van az az ügy
például, amikor Novákovics nindzsa háromnapi székrekedés után végre ihletett nyert egy békés
erdei tisztáson, de a legszebb pillanatban előrontott három szamuráj és miszlikbe aprította.

Beszámoló a márciusi németországi harcművészeti
szemináriumról
Tóth Lajos
A szeminárium Otterbachban, egy Kaiserslautern melletti kisvárosban került megrendezésre. Itt a
küzdősportoknak hagyománya van, a helyi budo klub, mely a “Zen Bogyo” névre hallgat, több
éve rendszeresen szervez nemzetközi harcművészeti rendezvényeket. Ezeknek kiváló helyszíne a
város elsőrangúan felszerelt sportcsarnoka, amelyhez hasonlót nem sok magyar sportklub tudhat
a magáénak. A szeminárium alkalmából új tatamikat fektettek le a kézilabdapálya nagyságú
tornateremben, amelyet a rendezvény végén, a magyar árakhoz viszonyítva is olcsón,
kiárusítottak.
1

Pénteken érkeztünk meg Otterbachba az esti órákban körülbelül 14 órás utazás után (ezt a kis
kellemetlenséget el kellett viselni). Nagyon kedvesen fogadtak minket, Simon Misi régi barátja a
szervező házaspárnak, akik a helyi klub vezetői. A szállásunk a dojóban volt.
Szombat délben kezdődött a szeminárium, ekkor már több százan voltunk a sportcsarnokban. Az
üdvözlés és a rövid bemelegítés után (ami diszkóritmusban zenére történt - németek!) a társaság
övszínek szerint szétvált, és minden csoport elfoglalt egy kb. kéttataminyi területet. Késő
délutánig tartott az edzés, egy-egy mester kb. másfél órát foglalkozott velünk a tudásszintnek
megfelelő nehézségű technikákat bemutatva. A legemlékezetesebbek egy francia és egy német
mester voltak. A francia neve Alain Sailly volt. Rendkívül dinamikus, erőteljes jelenség, minden
mozdulata hihetetlen energikus, a gyakorlás közben az instrukcióival minket is erre próbált
ösztökélni. Nagyon meglepő technikákat tanított (egy-kettőt próbáltam is néhányatoknak
megmutatni), valószínűleg ezek többségét inkább “bemutató-technikának” szánta. A mester
hangsúlyozta is, hogy a gyakorlatnak, ami jutsu-s szokások szerint elég sok elemből állt, csak a
szituációhoz megfelelő elemét kell alkalmazni éles helyzetben. A német mestert Dieter
Lösgennek hívták, ő a Német Ju-Jutsu Szövetség elnöke, körülbelül 60 éves, tíz danos mester. Az
ő mozdulatai sokkal takarékosabbak voltak, dobást nem is hajtott végre (ez egyébként többnyire
mindenkire jellemző volt), de ő is legalább annyira hatékony volt, mint a francia. Egy
csuklófogásból való szabadulásra emlékszem a technikái közül.
Szombat este a vacsora után egy elég jó hangulatú buli következett, ahogy az ilyenkor szokás.
Már igencsak elmúlt éjfél mire hálózsákba kerültünk, ez egy kicsit rá is nyomta a bélyegét a
vasárnap délelőtti edzésre. A forgatókönyv megegyezett a szombat délutáni edzésével, néhány
rövid bemelegítő tánclépés után a mesterek tovább váltották egymást. Egy német edzőpáros
földharc-technikákat mutatott, egy fiatalabb belga (Peter Boel) pedig kés elleni védekezést
tanított (ezek közül is mutattam itthon néhányat az érdeklődőknek). Déltájban lett vége a
szemináriumnak, mi rövid ebéd és búcsúzkodás után hazafelé vettük az irányt.
Rendkívül jó hangulatú rendezvény volt a szeminárium, nagyon jó körülmények közt. Én, mivel
nem volt rajtam kívül magyar narancsöves, németekkel gyakoroltam, és kellemesen csalódtam
bennük, bár az én ízlésemnek egy kicsit fegyelmezetlenek (várakozásaimmal szemben).
Elhatároztam, hogy ha tehetem, legközelebb is részt veszek ezen a szemináriumon, és bátran
ajánlom mindenkinek.
Néhány további információ és fotó található az edzőtáborról a Német Ju-Jutsu Szövetség (DJJB)
honlapján.
http://www.djjb.de/

A MAGYAR JIU-DO SZÖVETSÉG HÍREI
1999 TAVASZI SZEMINÁRIUM, MÁJUS 1-2
OKTAT: VLADO SCHMIDT JIU-JITSU MESTER, 10. DAN
Helyszín: Budapesti Spartacus Szentkirályi utcai edzőhelyisége. Részvételi díj: 1500 Ft/fő
Május 1. szombat
9- 950 bemelegítés 10 -12 oktatás (kezdőknek pusztakezes önvédelem, haladóknak fegyverek
elleni védekezés). 12 -13 ebédszünet13 - 15 oktatás a délelőtti program szerint 15-tól dan vizsgák
Vizsgák után klubdélután.
Május 2. vasárnap
9- 950 bemelegítés (ezen belül a Seiryoku Zen'yo Kokumin Taiiku Kodokan kata oktatása.)
10 - 12 oktatás az előző napi program szerint. 12 órától kyu vizsgák.
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A KLASSZIKUS BUDO
Könyvfordítás. Fordító: Lipcsei Sándor. I. rész.
Lipi barátunkra jó hatással van a friss norvég
levegő. Elhatározta, hogy lefordítja a budo
irodalom egyik népszerű művét, a klasszikus
budót részletesen, és történelmi hitelességgel
tárgyaló Draeger könyvet. A könyv fülszövege
így mutatja be az írót és művét:
A klasszikus budo, vagyis a
"harcművészet útja" nem küzdelmi rendszer,
mint előfutára a bujutsu, ami "harcművészetet"
jelent, de nem is sport, mint a modern judo,
kendo vagy karate. Mindenek előtt és
elsődlegesen szellemi tudomány, melynek
végső célja, hogy a zen buddhizmus
hagyományainak megfelelően a legkeményebb
szellemi és fizikai edzésmódszerek segítségével
elérje az ön-megvalósítást. A szerző
részletesen bemutatja egy sor ilyen fegyver
nélküli és fegyveres "harcművészeti út"
történelmi hátterét, filozófiáját és módszereit.
Donn F. Draeger az Amerikai Haditengerészet
tisztje volt. Kutatta a harcművészetek
történetét és számos tudományos fokozatot és
professzori címet szerzett ezen a területen.
Műszaki igazgatója volt a "Martial Arts
International" nemzetközi harcművészeti
magazinnak és számos könyvet írt az ázsiai
harcművészetekről. 1982-ben hunyt el.
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ELSŐ FEJEZET

Történelmi háttér
Vaskézzel zúzta szét a zsarnok fejét,
s új zsarnokként foglalta el helyét

A nyugati emberek őszintén csodálkoznak, amikor a japán harci tudományokat
művészetként emlegetik. Művészetnek abban az értelemben, hogy egyike a
japán lélek „alaktalan kifejeződéseinek”, azaz a „lelkiismeretnek”. A harci
tudományoknak ez a vonása nem ismerhető fel könnyen a japán kultúrában
járatlanok számára, különösen azoknak, akik hajlamosak ezeket a harci
tudományokat pusztán ügyes cselekvéssoroknak tekinteni, vagyis tisztán
fizikai jellegű művészetnek. Még nagyobb a nyugati ember csodálkozása,
amikor a „természetes művészetről”1 hall, olyasmiről, ami messzemenően
meghaladja a puszta testi ügyességet, és amit a harci tudományok nagy mesterei be tudnak
mutatni.
Milyen kapcsolat van, ha van egyáltalán, a harci tudományok és a japán esztétikai elvek, a sabi
(rusztikus jelleg) és wabi (egyszerűség) között, amelyek összefonódnak a gyakorlatias
célratöréssel és azzal a különös lelki minőséggel, melyet kannak (intuíciónak) neveznek, és
amelyek képessé teszik a harci tudományokat, hogy legalábbis a „művészet szolgálólányainak”
tartsák őket, ha nem éppen teljes értékű japán művészeti formáknak. Ez a fontos kérdés még
megválaszolatlan, és a bujutsu (klasszikus harcművészet) és a budo (klasszikus harcművész
életmód) közötti számos előítélet és merev hiedelem meghiúsítja ezek valódi
megértését. Ebben a könyvben igazi valójában próbálom bemutatni a klasszikus
budot, egy olyan megközelítésmóddal, ami a felszínes véleményekből származó
szokásos elvarázsolt és idealisztikus nézetek helyett inkább gyakorlatias és
visszafogott.
Szándékosan tartózkodom attól, hogy a túlságosan is gyakran használt
népszerű zsurnaliszta-megközelítést alkalmazzam. Azt is szeretném
elkerülni, hogy a technikai tárgyalás helyett a tények és a vélemények alaktalan
keverékét adjam, amire egyébként oly nagy a kísértés. Arra törekedtem, hogy a
klasszikus budot olyan tiszta formájában tárjam az olvasó elé, aminek a létezéséről
csak sejtések vannak a nyugati világban. Így az olvasónak könnyű dolga lesz, hogy
a klasszikus tudományokat a valódi szellemükben és szándékuk szerint – az
intelligencia és a morális tartás próbájaként – lássa, és észlelje, hogy határozottan
különböznek a később kialakult olyan kvázi-harci, sportorientált modern budo
Szamuráj fegyverzet
formáktól mint a kendo, a judo, a karate-do és az aikido. Ez utóbbiakkal egy másik kötetben
foglakozom.
A klasszikus harci tudományokat úgy lehet a legjobban megérteni, ha a japán történelem szerves
részeként szemléljük őket. Ami a klasszikus budot illeti, ahhoz, hogy teljes jelentőségében
lássuk, Japán történelmének az 1868-as Meiji restaurációt megelőző időszakához kell fordulnunk.
Az embernek még bizonyítania kell, hogy az elméjének vele született tulajdonsága, hogy
elegendően rugalmas az embertársaival szemben érzett előítéletek és bizalmatlanság
kirekesztéséhez. Még nem csökkent az érdeklődése, hogy tovább tökéletesítse első primitív
technológiáinak egyikét – a saját fajtájának megsemmisítésére használatos fegyverek és hadi
1

az eredetiben artless art, szó szerint műviség nélküli művészet
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rendszerek készítését – és ez a tény tovább ösztönzi, hogy harcias stílusba öltöztesse politikai és
ipari intézményeit.
Akár azt hisszük, hogy a háború előnyös a társadalomnak, akár azt, hogy felbomlaszthatja a
társadalmat, továbbra is a háború alakítja a történelmet. Továbbra is ez a döntőbíró, amikor
minden más kudarcot vall. Az ember ma, éppúgy mint a múltban, szükségesnek találja, hogy a
célszerű moralitás alapján „igazságosnak” vagy „igazságtalannak” minősítse a háborúit.
Miközben mindkét szó ellenáll az univerzális meghatározásoknak. A legtöbb hadviselést
eredményező döntés az erőn és nem a jogon alapul, bár a racionalizálás megpróbálja azzá tenni.
A vakmerő ember számára a háború rémülete jelenti a vonzerőt, míg az óvatos embert
kétségbeesés fogja el. Egyet kell azonban értenünk Montrose márkival abban, hogy „voltak
háborúk, amelyeket a tisztesség megóvása érdekében viseltek, mint ahogy voltak békés
időszakok, amelyek a jólétet és a hasznot a becsületesség és a tisztesség fölé helyezték”. Quincy
Wright sem téved megfigyeléseiben, hogy bár a háború minden korban létezik, „az emberiség
történelmének egyik időszaka sem tisztán békés aranykor vagy háborús vaskor”. Úgy tűnik,
mindig voltak történelmi szempontból harcias és békés emberek, de csak nagyon kevesen
olyanok, akik csak az egyik vagy csak a másik típusúak lettek volna.
A háború szigorú valósága mindig pszichológiai reakciót idézett elő a küzdelembe belefáradt
emberekben, akik aztán a szellemi felvilágosodáson keresztül keresték az ember békés
tulajdonságainak előmozdítását. Japán sem kivétel. A háborúba való belefáradás volt a klasszikus
budo kialakulásának kiváltó oka, és ebben eltér előfutárától, a bujutsutól vagyis a
harcművészetektől.
Japán sokféle komplex folyamat kölcsönhatásaként vált nemzetté. Ezek között a legfőbb szerepet
a bushi, a klasszikus hivatásos katona harci bátorsága játszotta. Az i.e. 8. századtól a 17. század
végéig terjedő időszakot szinte állandósult helyi háborúk jellemezték, ami a bushi számára
lehetővé tette, hogy a bujutsut technikai tökélyre fejlessze. A bushi e századok
során alapította meg a harci hagyományokat, a ryu-t, avégett, hogy formába
öntse és megőrizze a gyakorlati küzdelmi módszereket.
A Tokugawa katonai kormány, a bakafu 1603-as Tokugawa Ieyasu általi
megalapításával a háborúzás megszűnt a japán élet meghatározó
jellemvonásának lenni. Az Edo korszak (1603–1868), amelyben a Tokugawa
bakafu működött, a béke és az irodalom kora volt. A Tokugawa uralom
Tokugawa családi címer
mechanizmusai nem adhatók meg kielégítően egy tömör leírásban, de a klasszikus budo
kialakulásával kapcsolatos jelentősége összefoglalható.
(folytatása következik)
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ZEN

Többeteknek ismerős lehet a kép az Aikido Magazinból (1999. márciusi szám), de talán nem
mindenki vette meg a folyóiratot, ezért úgy véltem, nem haszontalan, ha a Híradóban is
közreadjuk a rajzos zen-történeteket és a hozzájuk tartozó Könyvajánlást.
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KÖNYVAJÁNLÓ
Joe Hyams Zen in the Martial Arts /Zen a harcművészetekben/.
Bantam Books, 1982. New York, Toronto, London, Sidney, Auckland
(Ford. JB).
A szerző, aki abban a szerencsében részesült, hogy magántanítványként tanulhatott Bruce
Lee-től és számos más, kiváló mester edzéseit látogatta, 25 éves budo tapasztalatai alapján írta
meg ezt a művet. Kívülálló számára egyszerű történetek ezek, de az úton járó fontos jelzésekre
bukkanhat bennük. Igazolódik annak a régi szamuráj mondásnak az érvényessége, miszerint "Ha
mestere lettél egy harcművészetnek, ez minden tettedben megmutatkozik."
RAGADD MEG A PILLANATOT
Egy napon, amikor Han mester edzőtermében dolgoztam, azon kaptam magam, hogy
mechanikusan végzem a hapkido mozdulatokat, a jól ismert technikákat is igen gyatrán hajtom
végre és fél szemmel állandóan az órát figyelem.
"Máshol jár az eszed," mondta néhány perc múlva Han mester.
Beismertem, hogy valóban elkalandozott a figyelmem; aznap két programom közé éppen
csak, hogy be tudtam szorítani az edzésemet.
Han mester meghajolt felém, jelezve, hogy vége az órának.
Miután felöltöztem és indultam kifelé az edzőhelyiségből, az ajtóban beleütköztem a rám
várakozó mesterre.
"Meg kell tanulnod a jelen pillanatban élni," mondta. "Nem a jövőben vagy a múltban. A
zen azt tanítja, hogy az életet a pillanatban lehet megragadni. Ha a jelenben élsz, mindig tökéletes
kapcsolatban maradsz önmagaddal és környezeteddel, az energiáid nem szóródnak szét és mindig
tettre kész leszel. A múlttól eltérően a jelen mentes mindenféle sajnálkozástól vagy bánkódástól.
Amikor pedig a jövő jár a fejedben, felhígítod a jelenedet. Az élet, jelen időben zajlik."
"Mindaddig, amíg pontosan azonosulsz azzal, amit éppen abban a pillanatban teszel és
semmi másnak nincs helye benned, azonossá válsz önmagaddal és tetteiddel - és ez a zen
lényege; teljesen add át magadat annak, amit teszel."
Mesterem szavai mély nyomot hagytak bennem. Az egyik fő ok, amiért szeretem a
harcművészeteket az, hogy teljes figyelemösszpontosítást követelnek meg. Hetente néhány órára
teljesen ki tudom kapcsolni mindennapi életem gondjait és feszültségeit. A harcművészetben a
gyakorlás vagy küzdelem ritmusa nem teszi lehetővé, hogy kizökkenjünk az események
sodrásából vagy, hogy elmélkedni kezdjünk.
Azon a napon azonban hagytam, hogy elkalandozzon a figyelmem. Gondolataim
megoszlottak aközött a megbeszélés között, amelyről az edzésre érkeztem és aközött, ahová
edzés után igyekeztem. Nem az adott pillanat tevékenységével azonosultam.
Felismertem, hogy korábban milyen gyakran hagytam, hogy munka közben
elkalandozzanak a gondolataim és engedtem, hogy szétszóródjon az energiám és a figyelmem.
Elhatároztam, hogy megtanulom, hogy ez többé ne fordulhasson elő. Mindent teljes odaadással
fogok végezni. Amikor visszatértem irodámba egy kis kartonlapra ráírtam: "A pillanaton
keresztül ragadd meg az életet," és kitűztem az íróasztalom fölé.
Ez a papírlap még mindig ott van, és valahányszor kezdek szétszórt lenni újra, és újra
elolvasom. Attól a naptól kezdve ügyelek rá, hogy a jelen pillanatra figyeljek, és ne hagyjam,
hogy a múlt vagy a jövő elvonja gondolataimat.
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NE ZAVARJ
Sokszor előfordult, hogy Bruce Lee számomra tartott jeet-kune-do edzésén Stirling
Silliphant az egyik legsikeresebb amerikai szövegkönyvíró is részt vett. Az órák után gyakran
hátramentünk a kertembe, hogy egy pohár gyümölcslé mellett üldögéljünk és elbeszélgessünk.
Ezek a rövid pillanatok nagyon becsesek voltak számomra, mert ilyenkor bepillantást nyertem
barátaim lelkivilágába.
Egy ilyen alkalommal arról volt szó, hogy mi a különbség az idő elvesztegetése és
eltöltése között. Először Bruce szólalt meg.
"Az idő eltöltése azt jelenti, hogy meghatározott módon használjuk el", mondta. "Az
edzéseken vagy most, amikor beszélgetünk, meghatározott céllal töltjük meg. Az idő
elvesztegetése ezzel szemben azt jelenti, hogy meggondolatlanul és hanyagul bánunk vele.
Valamennyiünknek van eltölteni és elvesztegetni való ideje is, a mi elhatározásunkon múlik,
hogy mit kezdünk vele. Ha azonban egyszer már eltöltöttük, többé nem rendelkezünk vele."
"Ez a legértékesebb tulajdonunk"- értett egyet vele Sterling. "Mindig úgy gondolok az
időmre, mint pillanatok, tettek vagy kapcsolatteremtések végtelen láncolatára. Bárki, aki az
időmet lopja, magát az életemet lopja el tőlem, mert a létezésemtől foszt meg. Ahogy idősödöm,
egyre inkább rájövök, hogy a hátralévő időm az egyetlen dolog, ami megmaradt nekem. Így aztán
ha valaki egy munkatervvel fordul hozzám, először megbecsülöm, hogy mennyi időmbe kerülne,
hogy megvalósítsam, azután felteszem magamnak a kérdést, „A rendelkezésemre álló kevéske
időből akarok én heteket vagy hónapokat foglalkozni ezzel a munkával? Megér ez annyit, vagy
csak vesztegetem az időmet?” Ha úgy látom, hogy megéri az időráfordítást, elvállalom.
"Ugyanez az irányelv vezet a társasági kapcsolatokban is. Nem engedem meg, hogy
valaki lopja az időmet. Azokra az emberekre korlátoztam a baráti körömet, akikkel öröm együtt
lenni. Vannak az életemnek olyan pillanatai - és ezekre igen nagy szükségem van, amikor semmi
egyebet nem teszek, csak amihez kedvem van. Magam választom meg a módját, hogy hogyan
töltöm el az időmet, nem engedem, hogy ebbe bármilyen társadalmi elvárás beleszóljon. "
Miután Stirling befejezte szavait, Bruce néhány pillanatig maga elé meredt. Amikor végül
megszólalt, megkért, hogy elintézhessen egy telefont.
Amikor visszajött, mosolyogva mondta. "Lemondtam egy találkozót valakivel, akivel
vesztegettem és nem eltöltöttem volna az időmet."
Amikor Bruce elköszönt tőlünk, Stirlinghez fordult és ezt mondta, "Ma te voltál a tanár.
Első ízben vált tudatossá bennem, hogy mennyi időmet fecséreltem el bizonyos emberekre. Eddig
nem érzékeltem, hogy a létezésemet lopják tőlem, pedig pontosan ezt teszik."
Eddig a napig sok barátomnak volt az a szokása, hogy beugrott hozzám, vagy amikor csak
eszébe jutott odacsörgött telefonon. Mivel író vagyok, és a lakásomon dolgozom, azt gondolták,
hogy bármikor rendelkezésükre állok egy kis beszélgetésre vagy arra, hogy akármilyen témában
baráti tanácsokkal lássam el őket. A Stirlinggel és Bruce-sszal folytatott beszélgetés után azonban
rájöttem, hogy ahelyett, hogy töltöttem volna velük az időmet, csak fecséreltem.
Vettem egy nagy "Ne zavarj" feliratú táblát és kiakasztottam a dolgozószobámra, a
telefonomra pedig üzenetrögzítőt szereltem. Legnagyobb meglepetésemre, munkateljesítményem
csaknem megkétszereződött. Tettem egy lépést afelé, hogy ura legyek saját időmnek.
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ÁLLJ ELLEN A KAPKODÁSRA ÖSZTÖKÉLŐ SÜRGETÉSEKNEK
Han mesterrel teáztam irodájában, amikor megjött a postás és levelet hozott neki
Koreában élő családjától.
Tudtam, hogy már várva várta ezt a pillanatot, ezért megszakítottam a beszélgetést, hogy
időt hagyjak neki, hogy felbontsa, és sebtében átfussa a levelet. Ehelyett félrerakta a borítékot, és
felém fordulva folytatta a társalgást.
Másnap elismeréssel adóztam önfegyelmének, megjegyezve, hogy én azonnal nekiláttam
volna az olvasásnak.
"Akkor is így cselekedtem volna, ha egymagam vagyok", válaszolta. Félretettem a levelet,
amíg lecsillapodik bennem az olvasásra ösztökélő sürgetés. Így amikor elővettem már meg
tudtam adni neki az igazán becses dolgoknak kijáró választékos figyelmet."
Eltűnődtem szavain, mert tudtam, hogy nekem szóló tanítás rejlik bennük. Végül csak
annyit tudtam mondani, hogy nem értem, mi előny származik az efféle türelmességből.
"Nos, ami az eredményt illeti", válaszolta, "Aki az élet apró dolgaiban képes rá, hogy
türelmet és önuralmat tanúsítson, az képes lesz arra is, hogy ha eljön a napja, ugyanígy
viselkedjen a nagy és fontos ügyekben is."
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Leírás
A struktúra áll, a tartalom alakul…
Valószínűleg többen már hallottak az
amerikai
Encino
Club
webhelyéről.
Leírások, képek, animációk, linkek és még
sok izgalmas dolog.
Történelem, programok, képek. Linkek a
háló judo oldalaira
Virtuális gésa rengeteg érdekes dolgot
mutat be a teaceremóniától a Go-n át
a szakéig. Ajánlom mindenki figyelmébe,
aki szeretné megismerni a Japán
kultúra pár alapvető mozaikját.
Több száz vidám és tanulságos népmese.
Legtöbbje 1-2 perces, hangulatos a
reggeli kávé mellé.
Hatalmas tartalomszolgáltató. Zene,
játékok, sport, egyszerűen minden van
itt, ami szórakozással kapcsolatos.
A Teljesítménytúrázók Társaságának
honlapja
A Német Ju-jutsu Szövetség honlapja
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Mit tanítottam az első negyed évben
Pados Róbert Béla
Az első negyed év általam vezetett edzéseinek a fő tematikája az eszközös támadások védése,
illetve az eszközök használata volt. A fegyverekkel történő tökéletes bánás nem célja a mi
edzéseinknek, inkább a barátkozás és ismerkedés. A fegyverek tökéletes használatát hagyjuk
meg a profiknak. A védekezés viszont nem képzelhető el a fegyverekkel szerzett jártasság nélkül.
Ezt az ellenmondást a azzal igyekeztem feloldani, hogy másképpen gyakoroltuk a fegyverek
használatát és másképp a védekezést.
Három fegyvert használtunk a kardot (vagy ütőfát), a kést és a jól bevált üveget. A
karddal gyakoroltuk a yoko-men-uchit, és a csukló vágást, és szabad küzdelmeket, párosával,
mindig váltva párokat és csapatban. A késsel az egyszerű szúrásokat, egyenesen, felfelé, lefelé,
és a vágásokat, fentről lefelé és oldalról; az üveggel a szabályos, őszinte felső és oldalsó ütést
gyakoroltuk, illetve néhány sorozat szériázást csináltunk. E gyakorlásnak a lényege, hogy egy
szabályos támadást tudjunk végrehajtani, amit a társunk szabályosan hárítani képes.
A védő technikák a következőket ölelték fel:
felső ütés üveggel  külső kitérés, osoto-gari, belső kitérés, kanuki-gatame, külső kitérés, haragatame;
yoko-men-uchi üveggel  belső kitérés, osoto-gari, belső kitérés, földre vitel orrnyomással,
belső kitérés, kuzure-ude-hishigi/shiho-nage;
yoko-men-uchi karddal  ogoshi a két kéz összezárásával, (emlékeztető: fojtás hátulról, nyújtott
kézzel);
egyenes szúrás késsel vagy üveggel  lendületes támadásnál waki-gatame, közelrõl kote-gaeshi
felső szúrás  hara-gatame
vágás nyakra  shuto-uchi, gyaku-kanuki-gatame, ude-garami
vágás felülrõl  külső kitérés, földre vitel orrnyomással.
A fenti kötött technikák mellett gyakoroltuk a védekezést, illetve a fegyverhasználatot
páros küzdelmekben, hármas csoportokban, egyéni csatákban, ahol váltogattuk a fegyvereket és
csapatok közötti küzdelmekben.
Végezetül egy javaslat: az egyik nap, pl.: szerdán mindenki hozza el a kardját, és
gyakoroljunk és csatázzunk a bemelegítés után 10 percet minden héten.
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