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ÁPRILISI EDZÉSNAPLÓ
Mit tanított Pados Róbert április 12-én?
A bemelegítés után, földharc volt, üveggel a kézben, sajátossága ennek a küzdelemnek a
figyelemmegosztás volt, mivel a judo elemeken kívül az üveg megvédésére is figyelni kellett.
A hatodik kyu technikái közül a két hátulról jövő támadás, a fojtogatás hátulról  ogoshi és a
fojtás alkarral  ippon-seoi-nage volt a feladat. Összehasonlíthattuk a kétféle dobást. A
haladóbbak kiegészíthették egyéb hátulról jövő támadással, átkarolás hátulról, karok felett 
ippon-seoi-nage, átkarolás hátulról. karok alatt  ashi-dori, Nelson  sukui-nage, Nelson 
sumi-gaeshi.
Egyéni gyakorlás után üveges támadás védése volt, váltva támadó három ember ellen, ennek
lényege a támadás hárítás gyakorlása mellett az volt, hogy figyeljünk hátra is, hátha onnan is
támadnak. Támadtak.
Mit is akartam mondani két edzésben? Czetka Zoltán
Ebben a hónapban két edzést tartottam, szerencsére időben közel egymáshoz – így a két edzés
mondanivalója, összefüggése sokkal inkább ki tudott domborodni (remélem).
Mindkét edzés felépítése azonos volt: bemelegítés, technikai tanítás, némi küzdelem, egyéni
gyakorlás, karate vagy kobudo.
A tanítási rész szintén azonos belső logikára épült. Az adott technika elmélyítésére először a
versenyjudós alapokat – a „vegytiszta” technikát – vettük át, majd a ráépülő 6. kyu technikatechnikák következtek.
A hétfőn (26-án) megtartott edzés fő motívuma az osoto-gari volt. A hozzá kapcsolódó
önvédelmi technikák:
 Fojtogatás előröl nyújtott kézzel -> osoto-gari
 Kiegészítéseként: uke hátralép -> ogoshi
A pénteki (30-ai) edzésen az ogoshit veséztük ki. Az ehhez kapcsolódó önvédelmi technika:
 Támadófogás mae-geri, ogoshi
Általános megjegyzésként azt emelném ki, hogy még mindig ritka vendég a csapatnál az igazán
használható, szabályos megfogás (felkarra feszített kabátujj), gyakori a csípődobásoknál az
egyensúlyvesztés előidézésének elhanyagolása, egymás „ölébe ülés”. Önvédelmi technikáknál
sokszor láttam ruhafogást. Ezt a gi felsőjének levételével próbáltam orvosolni.
Borsi János edzésein gyakorolt technikák
Április 2., péntek. Fojtogatás hátulról  ogoshi. Fojtogatás szemből  ippon-yoi
Április 19., hétfő. Átlós csuklófogás  kote-gaeshi. Hajtókafogás  waki-gatame.
A földharc alapelemei közül: kesa-csoport tagjai, szabadulások, kombinációk.
Mit tanított Doór Béla?
Az áprilisban még a 6. kyu-s gyakorlások alkalmával a kote-gaeshi -t kerítettem sorra.
Kote-gaeshi: csuklófeszítés, -dobás
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A technikáról röviden: A technika az aikido elemei között is megtalálható (sőt, annak szerves
részét képezi). A lágyság és a könnyedség jellemzi (az uke persze mindig másként értékeli). A
technikát lehet pozitív (omote), illetve negatív (ura) irányban is végrehajtani. A technikát a
legtöbb ütéssel, illetve eszközös támadásokkal szemben lehet hatékonyan alkalmazni.
Amit tanultunk - tehát a 6. kyu-s szinten Szituáció:
Az eszközt tartó kezet megragadják átlós kézzel.
kote-gaeshi (omote - ura)
Mivel a technikának sok összetevője van (mint általában a legegyszerűbb mozdulatfolyamatoknál
is, pl.: cipőfűző megkötése) a rávezetés és a ráérzés összhangját igyekeztem előtérbe helyezni.
Megjegyzések az áprilisban tartott edzéseimhez. Jóvér Béla
Ebben a hónapban öt edzést tartottam. Ismét tudatossá vált bennem a judo végtelen sokrétűsége.
Bár ennek a hónapnak a 6. kyu 10 technikájának és az ehhez kapcsolódó alaptechnikáknak az
átismétlése volt a feladata, nem jutottunk a végére. Túlzás nélkül állíthatom, hogy egyetlen judo
technikára is fel lehetne építeni akár 50 edzést is, a nélkül, hogy unalmas vagy felesleges lenne a
gyakorlás. Vegyük példának az osoto-garit. Lehet gyakoroltatni különböző szituációkban
(támadófogás, egyenes ütés védése, fojtás védése, felső ütés védése, verseny judo technika, stb.),
különböző alkalmazási változatokban (pl. felső ütés ellen külső vagy belső kitérés után),
különböző előkészítések után (milyen atemi és hová), be lehet mutatni a végrehajtási változatokat
(harai, otoshi, guruma), meg kell mutatni az ellenfogásokat, különös tekintettel azokra, amelyekre
a nem megfelelő kivitelezés vagy előkészítés ad alkalmat - ezzel lehet tudatossá tenni a helyes
előkészítés és végrehajtás elemeinek jelentőségét. Nem maradhat el a kombinációk, követő
technikák felfrissítése sem, mert ezek ismerete nélkül nem lehet megvalósítani a kötetlen
küzdelemben a folyamatos támadásszövés elvét. Nem folytatom, pedig még lehetne.
Összefoglalom, hogy áprilisban mit gyakoroltattam, és abból, mi a leglényegesebb.
# Rézsútos leszorításból szabadulás átemeléssel, követő technika  ude-gatame.
Az átemelés dinamikája: az egész test részt vesz a mozdulatban, képzeld el, mennyivel nagyobb
súlyt tudsz felemelni fekve nyomásnál, ha nem csak a kezeddel erőlködsz, hanem belehidalsz.
(Persze, ha erőfejlesztés a célod ne hidalj bele.) Alapelv: a judo mozgásoknál, amikor csak lehet,
besegítenek a nagy, erős izomcsoportok (comb, törzs) és a mozgásba hozott egész testünk
dinamikája.
# Deashi-barai (különböző lépésekre; hátra, oldalt, előre), utána karfeszítés befogó lábon át (udehishigi-juji-gatame). Ne bízz a bírókban! Szállhat az uke, mint a sóhaj, ne várd, hogy ippont
adnak rá. Az a biztos, ha utána megfogod földön is. Azt a legbambább bíró is észreveszi, ha töröd
a karját, és önfeledten kopog.
# Támadófogás; ogoshi. Az előkészítő mae-gerit több variációban gyakoroltattam (először az elől
lévő láb rúg térdre és ezt követi a dobást előkészítő mae-geri-gedan, illetve hármas rúgás sorozat:
elől lévő láb rúg térdre, a hátul lévő lágyékra és az előrehajló ellenfelet ugyanezzel a lábbal még
egyszer megrúgjuk (torok, gyomorszáj) felcsapódó rúgással (mae-geri-keage). Utóbbi arra is
rávezető gyakorlat, hogy a mae-geri után mindig egy pillanatnyi stabil daruállásban kell
maradnunk - különben nem tudjuk végrehajtani a harmadik rúgást. Ez a hármas rúgássorozat jó
lehet a gyakorlati önvédelemben is, ha pl. megkötözött kézzel kell ártalmatlanná tennünk
egyetlen ellenfelet. (Szökés fogságból.)
# Ogoshi védése: ushiro-goshi. Gyakoroltattam önvédelmi és verseny judo technikaként is. Jól
lehet használni yakusoku randori (megbeszélt feltételek szerinti küzdelem) gyakorlatként. Az uke
csak annyit segít, hogy egy, vagy néhány előre megbeszélt módon (pl. mélyen hátralép, vagy
fogást vált) kedvező lehetőséget kínál az ogoshira. Tori köteles ogoshit indítani. Ettől kezdve
nyílt a küzdelem, vagy az ogoshi sikerül vagy az ellendobás.
Átismételtük az ushiro-goshi variánsait.
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Ezek nem szerepelnek az ismert judo alaptechnikák között, a terminológiát magam konstruáltam,
ha tudtok találóbbat, javasoljatok.
Ushiro-goshi (hátsó csípőkiemelés) változatok
A technika jellemzése
Magyar elnevezés
Japán elnevezés
Az emelés során bal combunkkal is besegítünk és Hátsó csípőkiemelés
Ushiro-goshicombunkon át hátunk mögé dobjuk az ellenfelet. combátforgatással
gaeshi
Jobb kézzel megfogjuk az ellenfél jobb combját, Hátsó csípőkiemelés
Ushiro-goshi teés azt megemelve hajtjuk végre a kiemelést.
combfogással
guruma
Amikor érezzük, hogy a csípőkiemelés nem elég Hátsó csípőkiemelés
Ushiro-goshi
hatásos, bal lábunkkal kisöpörjük az ellenfél bal lábsöpréssel.
ashi-barai
lábát.
# Felső ütés védése, variációk egy témára (májusban folytattam az 5. kyu technikáival).
- osoto-gari külső kitérés után és belső kitérés után,
- kote-gaeshi negatív irányba, és pozitív irányba.
Azért szeretem ezt a támadás típust variálni, mert a hibás védés után a műanyag üveg hangos
csattanással jelzi, hogy még javítani kell a technikán, anélkül, hogy kárt tenne az ukéban. Így egy
kicsit lehet enyhíteni a "dojo-szindrómát", azt, hogy a társamnak azt kell eljátszania, hogy az
életemre tör, miközben barátok vagyunk, emiatt úgy támad, hogy az még csak nem is hasonlít
arra, amire a valóságban számíthatunk.

MÁJUS-JÚNIUSI EDZÉSBEOSZTÁS
Az edzésbeosztás alapelve, hogy a mesterjelöltek (barna övesek) kapjanak alkalmat az
edzésvezetés megtanulására, a mesterek pedig arra, hogy legyen alkalmuk művelni azt, amiért
mesterek akartak lenni, vagyis taníthassák a judót. Jó dolog, hogy egyre többen vagyunk, akik ily
módon részt tudunk vállalni az edzésvezetésből, de az már kevésbé, hogy ebből túl tarkabarka
kép adódik, nincs idő, hogy a tanítványok hozzászokjanak egy oktatási stílushoz, az edzésvezető
pedig nem tud távlatokban tervezni. A május – júniusi kép még ilyen – pedig Legéndy Mikit még
nem is osztottuk be az edzésvezetők közé. Kérem, hogy ezt nézzétek el, mint egy jó rendszer
kezdeti nehézségeit. Ősztől az lesz szisztéma, hogy az évet három részre osztjuk: januártól
március végéig, áprilistól – június végéig és szeptembertől december végéig terjedő szakaszokra.
Az edzésbeosztást úgy készítjük el, hogy egy-egy szakaszban néhány haladó több edzést fog
tartani, más szakaszokban pedig csak tartalékként szerepel, így ebben a „pihenő” periódusban
lesz ideje, hogy egyéb dolgokra (a judóban való továbbfejlődésre, vagy más magánéleti
feladatokra) koncentráljon.
Május
Dátum
3
5
7
10
12
14
17
19
21
26
28
31
H
Sze
P
H
Sze
P
H
Sze
P
Sze
P
H
Edző
JB
PR BGy BA
JB
JB
BJ
JB
DB
JB
BJ
BGy
Június
Dátum
2
4
7
9
11
14
16
18
21
23
25
28
30
Sze
P
H
Sze
P
H
Sze
P
H
Sze
P
H
Sze
Edző
JB
DB
PR BGy CZ
PR
JB
CZ
BA
JB
CZ
BJ
JB
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Kód: BA = Borbély Attila BGy = Boros Gy.
BJ = Borsi J. CZ = Czetka Zoli
DB = Doór B. JB =Jóvér B., PR=Pados Robi

NYÁRI EDZŐTÁBOR
Idén a szokott időben lesz a nyári edzőtábor; kezdete: augusztus 13. péntek délután (aki babonás
már csütörtökön is lemehet), vége augusztus 21., szombat délután. Helyszín: Diósjenő.
Túrabakancsot és úszónadrágot hozzatok, mert a Börzsöny lábánál van egy fürdésre alkalmas tó
partján.
Egy vállalati üdülőben leszünk, rajtunk kívül nem lesz más vendég. Két szobában 14 főre van
hely kőházban, az udvaron lehet további sátrakat felállítani. Az edzések terveink szerint egy
iskola tornatermében lesznek a Fürti csoport által használt szőnyegeken. További részleteket
később; a szervezés folyamatban van.

OLVASÓI LEVELEK
Seregi szan áprilisi Híradóba írt levele lapzárta előtt érkezett, ezért most reagálok rá.
"a mindig soron következő edzés tematikáját a honlapra föltehetnénk, így még edzés előtt
elgondolhatjuk, mit is szeretnénk ma elérni, ráhangolódhatunk."
Igen, és ez annál is egyszerűbb, mert elhatározásunk szerint a havi program alapja egy-egy
vizsgaszint követelményrendszere, így egyúttal arra is alkalom kínálkozna, hogy általános
megjegyzéseket fűzzünk az adott szint követelményeihez, kiemeljük a korábbiak során megfigyelt
általános hibákat (video-archívum használata!!), a magasabb szintekhez való kapcsolódási
pontokat, versenytechnikaként való alkalmazás lehetőségeit, stb.
A túrázással kapcsolatos egyik észrevétel:
"a 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 "
Utánaszámoltam: a 2 kyu követelménye 150 km, az előző vizsgától eltelt időben kötelező
edzéslátogatás 50 edzés, a 20 hét nagyjából rendben van, bátran kerekíthetjük fél évre, mert egyegy edzés bárkinél kimarad. Ez azt jelenti, hogy ebben a félévben kéthavonta egy 50 km-es túrát
kell teljesíteni. Ez alig több mint a fele az én adagomnak, pedig nem is készülök semmiféle
vizsgára, csak nem akarom, hogy belepjen a rozsda. Tudom, nem vagyunk egyformák, vannak,
akik más típusú állóképességi terhelést építenek be szívesebben az életvitelükbe. Módjukban áll
néhány év múlva, amikor mesterek lesznek. Addig kérem, zúgolódás és hálálkodás nélkül
fogadják el tőlem ezt a feladatot, mint a mester-tanítvány viszonyra épülő Távol-Keleti tanítási
módszer természetes elemét.
"jó lenne, ha minden héten egy edzést valami mesével, sztorival vagy kérdéssel fejeznénk be"
Emlékszem arra az időszakra, nagy kedvvel is készültem ezekre az alkalmakra, de kissé
lelombozott, hogy soha nem volt ott mindenki, akinek személy szerint is szántam a mondanivalót.
Később újra elismételni pedig elég snassz. Az edzéseken kiosztott "egyperces bölcsességek" és
most a Híradó gondolata éppen ezt az ellentmondást próbálja áthidalni. De köszönöm, hogy
eszembe juttattad, majd néha mesélek.
" 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."
Ez többé- kevésbé így van. Minden vizsgaszinten, a kötelezően előírtakon túl, be kell mutatni 10
kedvenc technikát. Más kérdés, hogy legtöbben kényelmességből, vagy félreértésből minden
vizsgaszintjükön újra és újra a 6. kyu technikáit adják elő kedvencként. A haladóknak van egy
bemutató technika repertoárja. Ennek az összeállítása, szinten tartása, fejlesztése arra készteti,
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őket hogy kiválasszák azt a 3 vagy nem sokkal több technikát, amit igazán jól végre tudnak
hajtani.
Fürti szan is tollat ragadott, lelkes szavakkal üdvözölte a Híradó ötletét és az első szám tartalmát,
de némi aggodalmat is érez, hogy tudjuk-e tartani a kezdeti színvonalat. Úgy érzi, szinte már sok
is a jóból az első szám, olyan, mint egy vagon zizi, mondja elmésen.
Hmm! Nem kell egyszerre befalni.
Igazából, tényleg tömény anyag gyűlt össze. Nem egyszeri átlapozásra való. Legyen a helye az
éjjeliszekrényeteken, és elalvás előtt rendszeresen tallózzatok benne. Ez az összeállítás - és
reményem szerint a következők is - megfelelnek a személyiségfejlesztő módszerek elméletében
"pozitív üzenet"-nek nevezett olvasmány-típusnak. Utalok a "A zen jelentősége és művelése"
-című kis írásomra is.

KOBUDO – IAIDO
Április végi csapatmegbeszélésünk egyik napirendi pontja a Kobudós-Iaidós csapattal való
kapcsolatunk áttekintése volt. Az alábbi néhány írás ezt a kérdéskört járja körül.
Történelmi háttér sztori:
Ismeretségünk a Kobudós-Iaidós csapattal. Pados Róbert Béla
Egyszer a szaunában így szóltam Béla szanhoz: pénteken nem jövök edzésre, mert valahova
máshova megyek, ha érdekes majd elmesélem, ha nem akkor felesleges szót vesztegetni rá...
A fenti mondat előzményei, a pusztakezes harcművészetek mindig is érdekeltek, különösen a
judo és a jiu-jitsu, de a fegyveres nem, esetleg a bot. Ahogy elkezdtem járni az edzésekre,
olvastam, halottam a szamuráj szellemről dolgokat, változott a véleményem. Kíváncsiság ébredt
bennem a szamuráj fegyverek iránt. Ekkor hallottam, hogy Zsolt Péter karate mesternél lehet
katanát (szamuráj kardot) vásárolni. Ettől kezdve a dolgok felgyorsultak. Elmentem megnézni a
kardot, persze vettem is. Hallottam, hogy Szabó András mester iaido csoportot indít. Oda mentem
azon a pénteken, amit a bevezetőben említettem. Ez már több mint 4 éve volt.
Mivel érdekesnek, sőt értékesnek találtam a pénteki iaido edzést, így részletesen elmeséltem,
majd meséltem a jiu-do csapatról András mesternek, megszerveztem egy találkozót, a többi az
óta önműködően megy, a jelent láthatjátok, a jövő rajtunk múlik.
A kobudo és a jiu-do kapcsolata 4 év tükrében
Berta Balázs mester (Bubu szan) beszámolt a négy éves közös munka során szerzett
tapasztalatairól. A hosszú beszélgetés lényegét így foglalta össze a Híradó számára:
Immáron négy éve oktatom a kobudót heti egy alkalommal fél órában. Ami annyit tesz, hogy a
gyakorlatokat csak megismerhetjük, a gyakorlását és a gyakorlat kibontását saját magunk kell,
hogy megtegyük (kellene, hogy megtegyük) nap mint nap készülve a következő edzésre. Mivel
ezek a fegyverek nem helyigényesek és nem követelnek meg partnert, ezért otthon is lehet
gyakorolni.
Az eszközös gyakorlatok sok mindent elárulnak rólunk, emberről:
1/ Gyakorlásainkat:
- mennyit foglalkoztunk az eszközzel,
hiányoztunk-e arról az edzésről ahol a gyakorlatot tanították és hogyan pótoltuk.
2/ Lelki állapotunkat.
És még sorolhatnám.
Mivel nem tapasztaltam, hogy befektetnétek a szükséges mennyiségű egyéni gyakorlást, az
edzéseken újból előkerült a nunchaku technikáinak átismétlése, gyakorlása különböző
variációkban.
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Továbblépés (a tonfa lesz a következő eszköz, amivel megismerkedünk) csak akkor lehetséges,
ha mindenki megfelelően tudja kezelni ezt az eszközt, és azt bárhol, bármikor be tudja mutatni.
Nem titok, hogy a különböző – eredetileg paraszti munkaeszközül szolgáló – kisegítő fegyverek
tanulmányozása a kardhoz vezető utat készíti elő. Ennek a fegyvernek az ember által magát a
harcművészetet kell képviselnie.
A kard megmutatja a gyakorlás során beléfektetett értéket. Nap, mint nap gyakorolni kell vele,
nem elég egyet-kettőt vágni, amikor éppen kedvünk tartja. A kardba fektetett munka értéke 10-20
év múlva fog megmutatkozni, amikor újabb generáció képviseli azt a harcművészetet, aminek a
tanítási módszerét mi is követjük.
Bubu szan
A riportot készítette Bacsur György
Társaságunk oszlopos tagja egy „vendégművész”, aki a kobudo rejtelmeibe vezeti be csapatunk
tagjait. Bubu – akit polgári nevén Berta Balázsnak hívnak (csak nem sokan) – pontosan egy évtizede
kötelezte el magát a harcművészetek mellett.

Hogyan kerültél kapcsolatba a kobudóval?
- Néztem a kung-fu filmeket, Bruce Lee és Jackie Chan teljesen elvarázsolt. Az Istenek
fegyverzetét legalább hatszor láttam. Bruce Lee vitte el a pálmát nálam, s elindított bennem egy
folyamatot 14 évesen: meg kell tanulnom, amit ő tud. De hallottam, hogy az egyik karate klubban
így vernek meg, a másikban amúgy, erre nem volt szükségem, valami emberi dolgot kerestem.
Egy ismerős hívott, hogy van egy jó klub, menjek el, és nézzem meg őket. Jókat edzenek,
fegyverrel gyakorolnak, vizsgáznak – és nem vernek meg. 1989. május 31-én mentem le először
a dojóba. Akkor még nem tudtam, hogy hová kerülök, és azt sem, hogy karddal kell foglalkozni.
Csak azt tudtam, hogy amit Bruce Lee csinált, azt nekem is meg kell tanulnom. Hát így
kezdődött…
-

-

Bubu akcióban
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Bekerültem a csapatba, és nyáron már az edzőtáborban vizsgáztam. Ehhez tudni kell, hogy
legalább 3 hónapot kell a vizsgáig járni, és ez nekem nem volt meg. De én nagyon akartam, és ahogy szoktam - minden energiámmal belevetettem magam a dologba. A vizsgám nem sikerült.
Mivel részt vettem a táborban, az övet megkaptam, de később meg kellett védenem egy újabb
vizsgán, ezért arra is készültem keményen. Akkor fogalmazódott meg bennem, hogy a
pusztakezes technikáim nincsenek rendben. Ez nekem kimaradt, míg a többiek egy évet
foglalkoztak vele, én csak két hónapot. Inkább csak a lelkesedés volt meg, a technikák nem
voltak valami jók. Így azután négy éven keresztül – a fegyveres tanulás mellett – karatéztam,
bokszolni jártunk, még aerobik edzésre is elmentünk, mindenhová, ahol mozgást lehetett tanulni.
Mindehhez nagyban hozzájárult, hogy András mester nem volt itthon, nem volt olyan mester, aki
helyére tegye a dolgokat, így magunknak kellett megkeresni mindezt. Gyöngyösön minden
klubot bejártunk, más városokba akkor még nem jutottunk el, mert fiatalok voltunk, és a szülők
nem engedték. Ez egy jó iskola volt, és később országszerte is végigjártuk a klubokat, aikidótól a
karatéig minden stílusú edzésen részt vettünk. Ők megmutatták az ő technikáikat, mi
megmutattuk, szerintünk hogy kéne. Megismerkedtünk sok emberrel, otthagytuk a névjegyünket,
ha kell, megtaláljuk egymást. Óriási élmény volt, hogy egyik barátunkat fekete öv vizsgára
készítettük fel, segédkeztünk neki.
- Emlékszel milyen érzés volt, amikor először vehettél kézbe kardot?
- Mint említettem András mester külföldön volt, Ausztráliában. Négy évig úgy edzettünk, hogy
nem volt mesterünk, de a technikai anyagot itthon hagyta. Ebben volt kardtechnika is, de
kategorikusan ki volt jelentve, hogy 18 év alatti gyerek nem foghat kardot a kezébe, mert az
fegyvernek minősül. Persze, azért néha-néha elkértük az idősebbektől, és próbáltunk valamit
alkotni: elővettük, vágtunk, elraktuk, de nem volt igazán rendben a dolog. Éppen edzőtáborban
voltunk, amikor visszaérkezett András mester, teljesen váratlanul, nem is tudtunk róla. Nézte az
edzést, és egyszer csak mondta nekem és másoknak is, hogy fogjunk kardot, és mutassuk, hogy
mit tudunk. Nagyon meglepődtünk, hiszen elvben nem is lehetett volna fegyver a kezünkben. De
nem lehetett meghátrálni, mutattam, amit tudtam. A mester pedig felmért bennünket. Nem tudtuk
hogy mit csinálunk, hogy jó-e, csak örültünk, hogy kard van a kezünkben. Igazából a következő
év volt a kard időszaka. Edzőtábor előtt szóltak három héttel, hogy csak karddal lehet menni. A
szamuráj nem maradhat ki a csatából: megoldottuk. Abban az évben kezdtünk kardozni egyik
csapattársunk segítségével, aki már egy éve iaidózott. Nem értettük, miért van, hogy ő rögtön a
karddal kezdte, nekünk pedig végig kellett menni az eszközökön. De ő is csodálkozott, hogy itt
van 40 ember, aki „gyúr” 6 évig, hogy kardot vehessen a kezébe, ő pedig jön, és rögtön
kardozhat. Akkor derült ki, hogy a kardnak a személyiség útján kell megnyilvánulnia: ha egy jó
személyiség fogja meg, rögtön azzal kezdhet. Akinek ez nem megy, annak végig kell járnia az
utat, hogy mire sor kerül rá, tudjon vele bánni, már harcosként forgassa.
Kard etikett
A japán kard megtestesíti a japán szellemiséget, a kecses szépséggel párosuló félelmetes
hatékonyságot. Még ha valakinek csak d0sztárgyra is lenne szüksége,a karddal sokkal
helyesebben jár el, mint ha olyan tárgyat választana erre a célra, aminek szimbolikája számára
ismeretlen vagy üzenete negatív. Tudnunk kell azonban, hogy a kard útján járóknak ez a fegyver
sokkal többet jelent. Amint a tavalyi edzőtáborban Szabó András mester élménybeszámolójából
megtudtuk, csapatuk értékes csapat-kardhoz jutott. Ezzel kapcsolatos gondolataikat Berta Balázs
mester így foglalta össze Híradónk számára:
A japán kard mindig az egység összetartásáért mozdul meg. Ez a kard képviseli a családot,
klánt, s Japánt. Amíg egy kard létezik, addig a család is jelen van. Feladatunk az ősi családi
karddal együtt a BUSHIDO szellemiségének megőrzése, hogy az utódok is az ősi tanításból
merítsenek erőt. Ebben rejlik a japán kard ereje.
Hogyan is épül ez fel? Mit kell betartani ahhoz, hogy a kard értékében szólaljon meg általunk?
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Első szempont: a kard biztonsága
Fontossága az, hogy illetéktelenek ne tudjanak kárt tenni kardunkban, ennek felelőse mindig a
kard gazdája (elfelejtése meglepetéseket tud okozni). Formája:
1. a kard lekötése
- mindenkinek megvan a saját kötési stílusa. Ha távollétünkben valaki hozzányúlt volna, ez
az első szemrevételezésnél feltűnik
2. a kard tárolása otthon
- a lakásban biztosítsunk megfelelő helyet, s egy kardtartó állványon helyezzük el
3. edzésen
- kardtartó állványokon, ha nem lehetséges, akkor úgy kell elhelyezni, hogy a kard ne
sérüljön, és ne zavarja az edzés menetét
4. idegen társaságban
- megemlítendő, hogy a „megfogdosni mindent” európai mentalitás, japán szemmel nézve
áthág minden erkölcsi normát. Ezért ennek függvényében kell a kardokat elhelyezni.
Második szempont: a kard használata
1. felelősség
- csak megfelelően érett személyiséggel rendelkező embernek engedélyezhetjük a kard
használatát
2. a kardhoz tartozó segédeszközök:
- igazolvány
- kardtok, amiben szállítjuk
- kardtartó állvány, amin tároljuk
- tisztító segédeszközök
- megfelelő ruházat
Fontos, hogy ezek a segédeszközök mindig tiszták és ápoltak legyenek.
Harmadik szempont: karddal történő megnyilvánulásaink
- következőkben meg kell néznünk, hogyan mozgunk egy karddal
Egy-egy mozdulat - amit teszünk vagy cselekszünk - mindig saját személyiségünket
tükrözi. Hibáinkat, gyöngéinket, tulajdonságainkat, képességeinket. Ezek által leszünk
megmérettetve az emberek körében. Nekünk pedig azt a tanítást kell képviselnünk, amit
harcművészetnek neveznek.
Negyedik szempont: az illem
A kardnál fontos dolog: ne a másik legyőzését helyezzük előtérbe, hanem a saját gyöngéink
javításán dolgozunk.
1. A másik ember tisztelete
2. A másik ember kardjának tisztelete
- ne fogdossuk meg mások kardját, előtte kérjünk engedélyt
- ha megkaptuk, fokozottabb odafigyeléssel és gondoskodással törődjünk más kardjával
- földön elhelyezett kard fölött nem szokás átlépni.
Ezek a szempontok csak egy töredékét képezik annak, hogy a kard megfelelően lássa el
feladatát. Működőképessége csak az itt felsoroltak egységében érvényesül. Így a formát a
tartalom határozza meg. Külön-külön használva kardunk remek mintájú díszkarddá változik.
Egy túlélő beszámolója a kobudós - iaidós edzőtáborról. Pados Róbert Béla, iaido 5. Kyu.
Sok humoros történet kering az edzőtáborról. Kemény, nehéz, első alkalommal mindenki azt
hiszi, hogy nem lehet túlélni. Többen belehaltak. Senkinek sem sikerült.
A tábor mindig ugyanott, a Nomád kempingben, Délegyházán van. Az első csoport a haladók és
a kardosok július legvégén nyitják a tábort, a következő héten a középhaladók, majd a kezdők
kerülnek sorra. Sátorban, egymás mellett vagyunk, és a szabadban edzünk.
Szigorú forgatókönyv szerint zajlik a tábor. Hétfőn megérkezik a csapat, és sátrat ver. Vacsora,
majd rozsdapattintás. Ez vidám dolog, váltott edzők úgy meghajtják a csapatot, hogy az itt
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szerzett izomláz kitartson a tábor végéig. Utána az alvás könnyen megy. Vérpezsdítő ébresztő 5 h
negyvenkor, hattól futás, utána hűsölés a kemping tavában, majd edzés.
Így indulnak a programok, amiből nem akarom az összes poént lelőni, hátha valakinek kedve
támad kipróbálni, és ha már minden viccet ismer nem fog igazán jókat nevetni. Példaképpen
néhány humoros dolog: több éjszakai edzés, egész napos böjt, egy órás iramfutás, két órás
mokuso és egyéb vidámságok. Péntek délután vizsga, annak, aki még mindig nem adta fel.
Szajonara partival (könnyű italozással) zárul a tábor, amikor sokan megfogadják, hogy soha
többet nem jönnek el, de egy év múlva majdnem mindenki újra itt van. Hiába az emberek szeretik
a humoros helyeket.

TÚRÁZÁS
Kirándulások
Amint az előző Híradóban olvashattátok, a jövőben az egyes övszint-követelményekhez bizonyos
túrázási teljesítmény is párosul. Vannak, akiknek új ez a műfaj, jobban szeretnének kisebb
dózisokban hozzászokni. Azt gondoltam, hogy minden hónapban kínálunk egy rövidebb,
kényelmes tempójú kirándulást. Ezt azok szervezik, - egyéni extrákkal fűszerezve - akik elérték a
K100-as szintet, vagyis már teljesítették a Kinizsi 100-as teljesítménytúrát. Egyetlen kikötés: a
távolság legyen legalább 10 km.
Június: szervező, Czetka Zoltán.
Találkozó: június 20 vasárnap, Batthány téri HÉV, reggel 9 óra. Táv: kb. 20 km. a Pilisben.
Egyéb: hozzatok Pilis térképet, tájolót, a többi meglepetés.
Július: szervező, Doór Béla
Időpont: Július 11. (vasárnap), Nyugati pu. (az időpontot később adjuk meg.)
Útvonal: Piliscsaba (P+) – Táloki erdő (S)- Vörös-út (P,Z+) - Pilis-nyereg (Z+) –
Két-bükkfa-nyereg (Z+) – Dobogókő (Z+) (P) majd (S) Rám szakadék (Z) Dömös
Táv: sac/kábé 20 km,szint: néha csökken... Cél: Dömös. Vissza: Távolsági busz az Árpád-hídig.
Ajánlott felszerelés: Pilis térkép.
Augusztus: szervező: Finder Gábor. Időpont, augusztus 7, szombat. Indulás: 8.30-kor busszal az
Árpád hídtól Dunabogdány felé. A táv csak 10 km, a lényeg most nem a gyaloglás, hanem a
játék+sütés-főzés. Ha valakinek nincs spéci receptje szabadtéri sütéshez - ami nem nagyon
valószínű - forduljon hozzám bizalommal1. Hazafele hajóval jövünk.
Teljesítménytúrák
Az április 24-én szervezett "Keleti Bakony 55" túrán kicsiny, de lelkes csapatunk az esős idő,
sáros talaj ellenére jól teljesített, a szintidő 12,5 óra volt, de valamennyien beértünk 11 órán belül.
A túrát minden évben megrendezik, nagyon ajánlható kezdőbbek részére: a szintkülönbség
barátságos (1310 m), a rendezés is (a kétes helyek olyan alaposan ki vannak szalagozva, hogy
szinte lehetetlen eltévedni - ismeritek azonban nem mindennapi képességeimet, nekem mégis
sikerült egy kis időre). A táj meseszép, egy kicsit az Őrségre emlékeztet, de mindenekelőtt
önmagára. Az ellátmány megjárja: csoki, tea, virsli, zsíros- és lekváros kenyér. Repeta van. [J.B.]
MÁJUSI TÚRÁK: a Híradó április számában megírtuk a Tihany 30 (20) és a Kinizsi 100 (40)
paramétereit. 40-esek! Verődjetek bandába, úgy jobban telik az idő. Egyeztessétek az indulási
1

Kérjétek el Finder szantól az „Agyagban sült csirke szénégető-módra” receptjét. Ha jó kedvében találjátok,
körítésként egy sztorit is mellékel hozzá. [J.B.]
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időt Domokos Judittal! 100-asok! Lehet, hogy lesz Gica tours csomagszállítás és lelki
segélyszolgálat, május közepén érdeklődjetek.
JÚNIUSI AJÁNLÓ Ez bizony már a főszezon, a programfüzetben 13 különböző kiírás található,
többségük többféle távon vagy variációban, számos éjszakai túrával (ilyenkor szépek ám a
csillagok!). Néhány csemege: június 5-6; Gödöllő 30 éjszakai, június 19; Eötvös 50 (30) a
Pilisben, június 19; Olajos körút (33, 20, 10) a Zalai dombságban, június 25-26; Sajgó 50 (40, 30,
20) éjszakai a Visegrádi hegységben, június 26; Balaton 50 (30, 20) Balatonfüredtől
Balatonfüredig.
Hasznos tudnivalók
Ha lementünk a térképről, vagy otthon hagytuk, hogy ne gyűrődjön, nem árt tudni, hogy a
turistajelzések típusának önmagában is van jelentéstartalma:
SÁVJELZÉS
Ezen belül;

KERESZT
NÉGYZET
KÖR
HÁROMSZÖG
OMEGA
KÖR-NYÍL

Vándorutat jelöl, melynek kezdő és végpontjait úgy választják meg, hogy
valamilyen tömegközlekedési eszközzel elérhető legyen.
KÉK SÁV
Több hegységen megy át.
PIROS SÁV
Egy hegységen megy át.
SÁRGA vagy ZÖLD SÁV Helyi út.
A sávjelzések közötti összekötő utakat jelzi.
Turistaházhoz, menedékházhoz vagy településhez vezető utat jelez.
Ivóvízvételi helyhez vezet.
Hegytetőre, csúcsra vagy kilátópontra vezet.
Barlanghoz visz.
Körútvonal; oda érünk vissza, ahonnan elindultunk.

Forrás: Holló Dénes; Kirándulók könyve, Sport, Budapest, 1991, 122. oldal.

Sztori: Az első teljesítmény túrámról. Pados Róbert Béla
Béla szan javaslatára Boros Gyulával nekivágtunk életünk első teljesítmény túrájának. Rögtön
belevágtunk a közepébe, a Meteor 50-es túrát választottuk (50 km, 1500 m szintemelkedés, 12
óra). Vidáman indultunk, mentünk, mendegéltünk, szaladgáltunk, csiviteltünk, ez utóbbi inkább a
velünk együtt lévő két hölgyre vonatkozott. Egyikük, Gyöngyi még jelentős szerepet játszik e
történetben. Határtalan vidámságunknak csak az szabott határt, hogy egyszer csak a sok hülye
túrázó szembe jött velünk, pedig mi tudtuk a helyes irányt. Később kiderült, hogy mi vagyunk a
hülyék és nem a többiek. Ez kb. 5 km bonuszt jelentett nekünk. Megtettük. Miután 33 + 5 km
megtétele után betértünk egy könnyű sörre alig tudtunk felállni, még kevésbé menni. Valahogy
összeszedtük magunkat és mentünk tovább. Gyöngyi feltette vókmenjét és az élre vágott. Mindez
Nagykovácsiban, a betonúton. Egy kanyarban eltűnt. Mire odaértünk Gyulával, láttuk, hogy a
domb tetején táncol, könnyedén lépked, egyszóval tökhepi, mi meg lépni alig bírtunk, plusz a
domb. Méregbe gurultam és így szóltam, ha utolérem, belerúgok. Nem értem utol. Az ellenőrző
állomásokon kedvesen megvárt, ilyenkor érvénytelen lett volna a fenyítés. Így Gyöngyi megúszta
a rúgást, és a tépázott csapatunk éppen szintidőre teljesítette a távot. Elhatároztuk, soha többet
teljesítménytúrára nem megyünk.
A többit már tudjátok…
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JAPÁN ÚT
┼ Legutóbbi csapatmegbeszélésünkön mély meditációs szintre süllyedtünk, majd
belenéztünk pénztárcánkba és rövid fejszámolás után, nagy részvét mellett eltemettük ezt a
nemes gondolatot. ┼
Amíg várjuk a feltámadást, kárpótlásul olvashatunk Japánról. Híradónkban elindítunk „Japán és a
japánok”- címmel egy rovatot, amiben az átgondolt rendszertelenségre törekedve mindig írunk
valamiről, amihez éppen kedvünk van. Eddigi ajánlkozó rovatgazdák: Fürti szan és jómagam.
Még lehet tolongani.

JAPÁN ÉS A JAPÁNOK
Levelek Japánból. Paprikáskrumpli evőpálcával
Laczkó Zsuzsa, Radnai Tamás (Babits Kiadó, Szekszárd, 1993) [J.B.]
A japánok nemcsak másként gondolkoznak, hanem mindent fordítva is csinálnak. Igen, azaz
majdnem mindent. Baloldali a közlekedés. Fordítva olvassák a könyveket, "hátulról" előre.
Fentről lefelé és jobbról balra írnak, a levélborítékot is így címezik meg. .A kisujjukon kezdik a
számolást ... A ceruzát nem végighúzzák a papíron, hanem végigtolják. Előbb veszik le a cipőt,
mint a kabátot. Ha valamire emlékeznek, az nem az eszükbe jut, hanem a szívükbe. Nem (csak) a
násznép visz ajándékot az esküvőre, hanem az ifjú pár ajándékozza meg a vendégeket. Ha valaki
magára mutat, nem a mellére bök, hanem az orrára. Nem a tűbe fűzik a cérnát, hanem a cérnára
húzzák a tűt!
Néhány válogatott újsághír
 Jelenleg kb. 2600 a 100 évesnél idősebbek száma Japánban. Hm.
 A földrengésveszély dacára kidolgozták egy új, 400 km hosszú és 100 m átmérőjű földalatti
alagút terveit. A scifi-be illő konstrukció elsősorban víztároló lesz, mellesleg vonatok mennek
majd benne, autópálya is lesz, nem beszélve a telefon és elektromos kábelekről. Nem fog
gyorsan megépülni, mert kicsit drága: 100 trillió jenre tervezik. De igazán nem sürgős, ki lehet
várni azt a húsz évet nem?
 Ha már itt tartunk, azt is megemlítem, hogy bajban van a videomagnó-gyártás. 3 éve még évi
40 millió japán készüléket gyártottak, tavaly már csak 20 milliót! Közben Korea, Tajvan,
Hongkong kezdte el a gyártást, és fizeti a licencdíjat Japánnak, még egyszer 20 millió masina
után. Szép, nem? Itt már gyártani sem kell. Kis túlzással, ha valaki a világon videomagnót
vásárol, azzal Japán gazdagodik.
 Csijonofudzsi minden idők második legnagyobb szumó birkózója lett! Egyhuzamban 53
kemény csatából volt képes veretlenül kikerülni, mígnem elcsúszott egy banánhéjon.
 Az újságban megjelent egy fénykép egy különös tanévnyitóról. Együtt az egész tantestület - és
1, azaz egy tanuló. A megnyitó beszédben az igazgató kérte a kisfiút, vigyázzon magára,
nehogy megbetegedjen, mert ha hiányzik, aznapra be kell zárni az iskolát! (Ez egyébként
speciális téli iskola valahol északon, azok számára, akik a hó miatt nem tudnak távolabbi
iskoláig utazni. Idén egy ilyen legény akadt a faluban.)
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Ezért jött ki Ádám és Éva a Paradicsomból
Biztos vagyok benne, hogy szándékosan csinálták. Mondhatta nekik az Úr, hogy ne egyenek az
almából, de ők már jó előre eltökélték az egészet és hosszú távra előre gondolkoztak. Mert maga
az alma, az a pár harapás nem lehet elég vonzó, különösen, ha közben egy kígyó is sziszeg az
ember fülébe, a másik oldalon meg már fényezik a lángpallost. De amiért érdemes kockáztatni,
ami még a paradicsomi állapotnál is különb, az csak egy dolog lehet: EGY JAPÁN
BENZINKÚT.
Elektronikusan vezérelt pompás fényújságja már messziről csalogat, hirdetvén, hogy ma 20 %kal olcsóbb a benzin, mint tegnap volt. Nem kell semmit tenned, csak óvatosan a jelzett,
többnyire teljesen kihaltnak tűnő hely felé kormányoznod autódat. Látszólag sehol egy lélek, autó
is csak nagy ritkán bukkan fel. Mindenütt a legnagyobb tisztaság, szinte sterilitás - sehol egy
olajfolt, sehol egy benzintócsa. Hirtelen az az érzésed támad, hogy ez nem is benzinkút, hiszen a
szokásos "kutak" helyett a magasból is lóg le valami, egy rúgós cső végén egy kis pisztoly alakú
szerkentyű. De nem. Amint a tágas térre begördül autód, hirtelen megkezdődik az ünneplés.
Egyszerre vagy hatan (nem túlzás) rohanják meg kocsidat, tökéletesen tiszta, színes egyenruhába
öltözött fiatal fiúk és lányok. Lelkesen kiabálva üdvözölnek. Ketten integetve irányítanak közelebb, közelebb, most jó! Ketten szélvészszerű gyorsasággal kezdik lemosni ablakaidat,
legyenek bár patyolattiszták, majd sietve áttérnek a rendszámtáblákra, sárvédőkre. Az integetők
egyike mélyen meghajolva üdvözöl a melletted levő ablaknál, udvariasan várva, hogy elzárd a
motorodat, foghegyről oda méltóztass mordulni, hogy "húsz", ezzel fejezve ki tisztelt akaratodat,
miszerint 20 l benzint szeretnél, majd a kiszállás megkísérlése nélkül kegyeskedj meghúzni autód
rejtekhelyén azt a kis fogantyút, amelyik távolról nyitja a benzintank fedelét, hogy végre a
várakozó lekaphassa a töltőpisztolyt a levegőből, és benyomhassa a 20 litert az autódba anélkül,
hogy egy csöpp is melléfolyna. Pontosan annyit, se többet, se kevesebbet. Közben egy másik
kezelő már hozza is a számlát, a számítógép által kiállítottat, amely tanúsítja, hogy itt és most
ennyi óra ennyi perckor vettél 20 l benzint, amelyért fizettél ennyit és ennyit, és visszajár még
ennyi és ennyi. És a fiú már adja is vissza, jenre pontosan, miközben már köszön is el, hajlongva.
A mosók is, a töltő is végzett, de lám, két ember máris rohan a kijárat felé! Az egyik kiabálva,
integetve irányít: indulj lassan, most még lassíts egy kissé, mert nagy a forgalom az utcán.
Egyikük élete kockáztatásával kiugrik az útra, hogy leállítsa kedvedért a forgalmat, és miközben
autód méltóságteljesen gördül ki az úttestre, mindannyian mélyen meghajolnak és hangosan,
kórusban köszönik meg, hogy méltóztattál benzint vásárolni és kérik, legyél olyan jó, hogy
máskor is erre hajtasz.
Te pedig elhagyod ezt a két percnyi paradicsomot és arra gondolsz, hogy innen 10000 km-re, ha
Trabantod szerencsés várakozás után a koszos-bűzös töltőállomás elejére keveredik, örülhetsz, ha
a kutas egyetlen megjegyzésével megúszod, ha nem elég gyorsan ugrasz ki a volán mellől, ha
nem elég ügyesen csavarod le a tanksapkát, ha célzol arra, hogy az ablak piszkos vagy a benzin
melléfolyt, vagy ha a borravaló mennyisége nem haladja meg azt a mértéket, amit Kutas Úr
tegnap éjjel megálmodott el nem végzett szolgáltatásai fejében, és akkor talán eszedbe jut, hogy
egy icike-picike számítási hiba mégis csak belecsúszott azért abba az egykori almaevési
akcióba ...
Amit a szakéről tudni illik (Maláta, 1997, 12. szám.)[J.B.]
A szaké átlátszó és színtelen (esetleg sárga) folyadék, megközelítően 15 % alkoholt tartalmaz.
Először a japán mítoszokban jelent meg, modern készítésmódja már kb. a 17. században
kialakult.
Alapvetően kétféle alkoholos ital létezik: erjesztett és desztillált. A sör és a bor erjesztett, a
whisky, a pálinkák a konyak stb. lepárlással készített, desztillált italok.
A szaké erjesztett ital, akár a sör vagy a bor. Az alkoholos erjesztés során a szőlő vagy a gabona
cukortartalmát az élesztő alakítja alkohollá.
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A sör készítéséhez árpa szükséges, amiből a sörgyárban először malátát készítenek, majd a
malátát megőrlik, és az őrleményt vízzel felfőzik, végül sörélesztővel erjesztik. A szaké
készítésénél az eljárás egyszerűbb, mint a sörnél, mert a folyamat elegendő cukrot biztosít az
élesztőnek az alkohol előállításához. Tudni kell, hogy a sör- vagy a szakéélesztő a gabonakeményítőt nem képes alkohollá alakítani.
Alapanyagát tekintve a szaké csak rizsből és vízből áll. A hagyományos készítési mód szerint a
levegőben lévő élesztőgombákat hasznosítják. De napjainkban az árak csökkenése és az erjesztési
idő lerövidítése érdekében a szakéüzemek gyakran használnak speciális szakéélesztőt.
Szaké készítésénél a víznek is nagy a jelentősége. Sok évvel ezelőtt a folyók, tavak vizét
használták, de most mély kutakból nyert vizet használnak fel, szűrés után. A jó szakéről híres
vidékek jó rizsben és jó vízben gazdagok.
Húsz évvel ezelőtt már csak kevés fiatalt érdekelt a szaké. (Bármely országban előfordulhat, hogy
a fiatalok elutasítják a hagyományokat.) Sőt, szándékosan előnyben részesítették a sört és a
whiskyt a szakéval szemben. Az utóbbi években azonban a szaké ismét nagyon népszerűvé vált a
fiatalok körében.
Fontos tényező ebben a szaké egy fajtája, a szakéüzemek által széles körben divatba hozott
"Ginzyoo syu". A Ginzyoo-syunak édes illata, szolíd és kellemes íze van. Ginzyoo-syu több mint
száz éve jelent meg először, de akkoriban még főleg szakéversenyekre készítették, ahol a
szakéüzemek versenyeztek. Csak az utóbbi években került a fogyasztókhoz és vált népszerűvé az
italpiacon. Jelenleg az exportált szaké legnagyobb része a Ginzyoo-syu.
Szakészótár
A "toozi" az az irányító és mesterember, aki a szakét készíti. Nyáron a mezőgazdaságban
dolgozik, de télen az üzemben lakik, távol a családjától. A szaké az ő elképzelése szerint és
irányítása alatt készül.
Japánban kb. 8000 toozi működik. Országszerte helyi csoportjaik és különféle stílusaik vannak,
így élvezhetjük a szakék ízének változatosságát.
A "kuramoto" jelenti a szaké készítőt vagy az üzemét. Japánban kb. 2000 szakéüzem található.
Néhány közülük nagyüzem, amely iparszerűen készít szakét. Legnagyobb részük azonban
kisüzem, melyek kevesebb, mint 20000 liter szakét gyártanak havonta.
A kuramotónak állami engedélye van, mely engedélyezi a szaké készítést. (Japánban senki nem
jogosult sem készíteni, sem árusítani szakét állami engedély nélkül.) A kuramoto nagyon régi
eredetű, sok szaké üzemnek több mint 100 éves története van. Különböző okok, elsősorban a
termeléskoncentráció miatt azonban a kuramotók száma egyre csökken.
A japánok véleménye szerint a szaké készítés része a japán szellemi kultúrának, s ezt sok
kuramoto őrizte és fejlesztette hosszú időn át.
A szaké nyersanyagai
A jó szaké jó rizsből és jó vízből készül. A rizs más fajta, mint amit megeszünk, mert a szakénak
való rizsszemek közepén kevésbé sűrű a keményítő, ezért az fehér és nem átlátszó. Az étkezési
rizs teljesen alkalmatlan a szaké készítéshez.
A víz fontos nyersanyag. Lehetőleg minél tökéletesebben ki kell szűrni a vasat és a mangánt,
mert bár ezek nem mérgezőek, de zavaróak a szaké készítésében vagy magában a szakéban.
Lássuk tehát, hogyan is készül a szaké?
Először lehántjuk a külső arany héját a szakérizsnek. Másodszor a rizsszemek külső felszínének
felét eltávolítjuk. Csak a középső rész marad meg. Harmadszor vízzel megtisztítjuk, gőzöljük és
lehűtjük.
Az erjesztett massza 20 % "koozi"-ból 7 % "moto"-ból, vízből és gőzölt rizsből áll, s ezt 10-15
o
C-os hőmérsékleten egy hónapig erjesztik.
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A koozi gőzölt rizs és úgynevezett koozimag, ami egyfajta penész. A penészek különböző
enzimeket hoznak létre a gőzölt rizsben. Az enzimek a proteinekhez tartoznak, és a rizst segítik
cukrokká alakulni. Maguk a penészek az erjedő masszában oxigénhiány miatt elpusztulnak.
A moto szaké élesztőből és motóhoz készített speciális kooziból van, és az élesztő tömeges
termelését szolgálja. Napjainkban sok szakéüzem használ szaké élesztőt, de még van néhány,
amely készít motót, hasznosítva a levegőben lévő természetes élesztőt.
Az élesztő az erjedő masszában alkohollá alakítja a glukózt. Az erjedő masszában a rizs
cukrosodása és a cukor alkohollá alakulása párhuzamosan történik. Ennek az erjesztési
módszernek köszönhetően a szaké képes elérni a 20 %-os alkoholtartalmat, ami az erjesztett
italok esetében a legmagasabb.
Az erjedő masszához időnként koozit, gőzölt rizst és vizet adunk, és folytatjuk az erjesztést 20-30
napig.
Ezután a masszát zsákokba, a zsákokat présgépbe tesszük, és préseléssel elkülönítjük a
folyadékot a szilárd anyagtól. Tíz napig állni hagyjuk, majd a felső színtelen részt szénszűrőn
leszűrjük. A leszűrt folyadékot rövid időre 60-65 oC-ra melegítve elpusztítjuk a baktériumokat.
Íme, megszületett a szaké.
A szaké közvetlenül a zsákokból történt kipréselés után 12-20% alkoholt tartalmaz. A forgalomba
hozott szakék többnyire 14-15%-osak.
Az erős illatú szakénak észter illata van, mint a jól érett almának vagy banánnak. A szaké íze is
különböző, akár a boré. Ezért azt tanácsoljuk, ne döntse el, hogy milyen a szaké, amikor először
találkozik vele.
Ginzyoo-syu
Íme egy speciális szaké, aminek készítésénél a rizsszem legfelső rétegének nagy részét
eltávolítják, és csak a közepét használják fel. A Gaiginzyoo-syu jelenti a legkiemelkedőbb
minőségű Ginnzyoo-syut, mert a rizsszemek felszínét 50%-ig eltávolítják. Természetesen így az
ára is magasabb, mint a közönséges szakéké.
Virágillatú, mint a pálinka, íze szelíd, mint a víz. Néhányan azt mondják, hogy az első benyomás
nagyon jó, de bőségesebb ivás után valamilyen hiányt éreznek.
8-10 oC-ra hűtve ajánljuk fogyasztani.
Hogyan isszák a szakét?
Mivel különböző szakék léteznek, különböző módjai vannak az ivásnak is. Többnyire lehűtve
vagy hűtés nélkül isszák. Néhányan, főleg télen, ha az íze erős, 40 oC-ra melegítve fogyasztják. A
Name-zake és a Ginnzyoo-syu 6-10 oC-ra hűtve a legideálisabb. Hideg, sötét helyen vagy
hűtőszekrényben kell tárolnunk. Felbontás után azonban mindenképpen tartsuk hűtőszekrényben,
de így is a lehető leggyorsabban el kell fogyasztani. Ez a tanács nagyon fontos, főleg a Namezake és a Ginzyoo-syu estaében. Kis üveg- vagy kerámiaedényeket használhatunk szakéiváshoz,
fa- vagy fémedény ritkán használatos. A kerámiáknak különböző alakjuk, színük és díszítésük
van, ami a hagyományos japán művészet része. Mivel különböző ízű szakék vannak, ki kell
választanunk azt, amelyik jól illik az ételünkhöz.
Egy kis ízelítő a japán nyelv érdekességeiből, (elrettentésül). Fürtös János
Mindannyian használunk az edzéseken japán kifejezéseket, kimondunk szavakat, talán
mondatokat is. De helyesen tesszük-e? Tudjuk-e mit mondunk?
Magamnak is feltettem ezeket a kérdéseket, és elhatároztam, hogy mélyebbre ások ebben a
témakörben is. Közel egy éve járok japán nyelvtanfolyamra. A teljesség és a tévedhetetlenség
igénye nélkül néhány érdekességet szeretnék bemutatni ebben a rovatban.
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A számokról
Gondolom, arról már hallottatok, hogy a japán nyelvben három fő írásmódot használnak.
Az úgynevezett szótagírásból kétfélét, hiragana –át a japán kifejezések, ragok írására,
Katakana –át az idegen szavak írására.
A harmadik pedig az úgynevezett kanji, a fogalmak, kifejezések írására szolgáló írásmód.
Az előbbi kettő viszonylag egyszerű, míg a harmadik akár húsz vonásból álló bonyolult írásjel is
lehet. Ráadásul az írott nyelvben mindhármat folyamatosan keverve használják. / az európai
ember nem kis bosszúságára /.
A számok esetében nem tűnik nehéznek a dolog, mert használják a nálunk is megszokott római,
és arab számokat is. Mint látni fogjátok a kanjik sem túl bonyolultak. / A kis számok a vonások

írási sorrendjét jelölik / Nem csak a sorrend, az irány is lényeges, a vonásokat felülről lefelé,
balról jobbra haladva kell papírra vetni. Ahol egyetlen szám jelöl egy összetett vonalat, egyetlen
toll (ecset) vonással kell balról jobbra és felülről lefelé haladni (pl. a 4-es szám 2-es vonalánál,
vagy a 9-es szám 2-es vonalánál). Az alábbi táblázatban először az angol kiejtés szabályai szerinti
fonetikus írást adjuk meg (ez az úgy nevezett Hepburn-féle átírás), ezt követi a magyar fonetikus
átírás, majd a magyar jelentés.
Ichi

icsi

egy

Shi
Yon

si
jon

nyi

kettő

négy
négy

Go

go
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Mint látjátok, néhány számnak több olvasata is van. Mindegyik helyes de bizonyos esetekben
más, és más alakot használnak. De most jön még csak a java. Ezek csak számnevek.
Tudni kell hogy a japánok egyes dolgok számolásához más, és más úgynevezett darab jelölőt
vagy számláló szót használnak.
Például, ha embereket számolunk, akkor egytől tízig így néz ki: hitori, futari, sannin, yonin,
gonin, rokunin, nananin, hachinin, kyúnin, júnin.
Hosszú, vékony, hengeres tárgyak, pl. toll, ceruza, vagy kard esetén pedig így: ippon, nihon,
sanbon, yonhon, gohon, roppon, nanahon, happon, kyúhon, juppon.
Ebben az esetben a –hon szócska jelenti a darabot, ami egyébként jelenthet még könyvet,
átfordítást, forgatást, futást… és még jó pár dolgot.
A lapos, vékony dolgok, mint pl. papírlap, bélyeg, vagy ing számlálására a mai darabjelölőt
használják. Így tehát: 4db ing bestokizva = yonmai
Most pedig a hely szűke miatt rövid felsorolás a legáltalánosabb dolgokról:
Madarak, csirkék, nyúl – wa
Óra, mint idő – ji
Perc – fun, pun
Gépek, járművek, műszaki dolgok – dai
Könyvek, kötetek – satsu
Pohár – hai, bai
Pár, zokni, cipő – soku
Másképpen számolják a házat, a napokat, az emeleteket, a nagy hajót, a kishajót, a zsákot, a
lepkét, a dobozt… és még kitudja mit.
Végül, ami nem illik egyik kategóriába sem, azt az általános dolgok közé sorolják. Így
számoljuk: hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu, mutsu, nanatsu, yatsu, kokonotsu, jútsu.
Ugye nem is olyan nehéz! Egyébként a magyar nyelvben is találunk néhány példát.
Gondoljunk csak a lap, szál, fő… szavakra! Egy csoportra ritkán mondjuk azt, hogy öt darab
ember, inkább azt hogy öt fő . Nem igaz?
Tisztán látszik, hogy a japán nyelv tanulásához két fontos dolog kell. Mérhetetlen kitartás,
elképesztően hosszú élet!
Ezt kívánok mindenkinek!
Végül egy ide illő japán közmondás:
Makanu tane wa haenu. – Az el nem vetett mag nem kel ki!

OLVASTUK VALAHOL (GONDOLTUK VALAMIKOR)
Megjegyzés a rovat címének zárójeles részéhez: ahol nem adtunk meg forrást, ott vagy a gyűjtő saját gondolatát
közöljük, vagy nem emlékszik, hogy hol olvasta. (Ugyanez áll azokban az esetekben, amikor a szerző nevét a
forráshely pontosabb megjelölése nélkül adjuk meg.) Amennyiben az illető nem adja meg teljes nevét és
adóazonosító számát, úgy gondolatainak felhasználását nem kívánja a szerzői jogvédelem hatálya alá helyezni,
szabad felhasználásra szánja.

Nem azért játszol, hogy nyerj, hanem azért, hogy ne veszíts! [M. Anita]
✼✼✼

Lehetetlen, hogy bárki is uralkodjék az emberek felett, ha nem sikerült megnyernie azok szívét.
(Menciusz) [M. Anita]
✼✼✼

Az ismeret akkor válik igazi tudássá, ha beépül az ember gondolkodásmódjába és tükröződik
jellemében. (Konfuciusz) [M. Anita]
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✼✼✼

Mit ér a tudás szeretet nélkül? A szeretet ereje a legnagyobb. Ne használd rossz célokra
tudásodat! [K. Gabi]
✼✼✼

Soha ne gondolj rosszat, mert később megtörténhet Veled! [G. Krisztina]
✼✼✼

Ne ítélkezz a dolgok felett, csak szemléld őket, ahogyan vannak. Hozzá kell szoknod a
létezésükhöz., Hogy jók-e vagy rosszak, azt Te ítéled meg aszerint, hogy milyen érzelmeket
keltenek Benned. Nem kell ragaszkodnod hozzájuk, vagy küzdened ellenük. Ha küzdesz velük,
egyre erősebbekké válnak. Engedd, hogy a zavaró érzelmek maguktól tovatűnjenek a végtelen
Világmindenségben. (Láma Ole Nydahl a meditációról.) [K. Gabi]
✼✼✼

Könnyebb egy országot meghódítani, mint saját magunkat legyőzni! (Bonaparte Napóleon) [K. Gabi]
✼✼✼

Ne akarj más lenni, mint a többiek. Legyél csak egyszerűen jó. Már ettől más leszel, mint a
többiek. [V. Attila]
Márai Sándor Füves könyv. HELIKON, 1998 (Eredeti kiadás: Révai, Budapest, 1943)
Válogatta: J.B
❀
Az egészségről és az igazságról
Amikor betegség környékez, igen nagy erővel és akarattal egy ideig még úr maradhatsz a
nyavalya fölött. Az elején. Mikor még csak lopakodik körülötted a végzet. Méregeti erőidet, mint
küzdő az ellenfelet. Ha ilyenkor nagyon odafigyelsz, nagyon erős vagy, igaz rendet tartasz a
lelkedben, dolgaidban – az egészség: igazság -, talán te maradsz a párharc kezdeti idejében az
erősebb. Egészségesnek maradni annyi, mint tisztességesnek és igazságosnak maradni.
❀
A mozdulatok rendtartásáról
Vigyázz arra, hogy soha ne kapkodj, s munkádban, a társas életben, igen, a köznapi
cselekedetekben is engedelmeskedj a tények és helyzetek szigorú következetességének. Ne akarj
két kezeddel kétféleképpen cselekedni ugyanabban a pillanatban. Mikor levelet írsz, ne hallgasd a
telefonkagylót. Mikor dohányzol, ne akarj egyidejűleg meggyógyulni a légcsőhurutodból. Mikor
olvasol, ne hallgass zenét. És főként: figyelj a feladatok és helyzetek mély rendjére. Van egyfajta
kézügyesség az emberi feladatok alján; ezt nem árt megtanulni. Ha megfogsz valamit, fogd két
kézzel és erősen, ha elengedsz valamit, engedd el tudatosan és minden következménnyel, ha
szólsz, álljon szavad az időben, mint a kő, ha örülsz valaminek, örülj fenntartás nélkül. Van
valamilyen kézművességi része is az életnek; s a köznapoknak is van mesterfogása. S a hétfőnek
is van kontára. Figyelj a mozdulataidra. A legtöbb emberi szerencsétlenség oka nem is a görög
balsors, hanem az ügyetlenség, tunyaság, lomposság. Tanuld meg ezt a mesterséget, az életet,
maradj az élet mestere mozdulattal és cselekedettel is.
❀
Az edzésről és rendtartásról
A szellemi alkotó munkásnak pontosan olyan edzési módszerekre, tréningre, egészségügyi és
gyakorló rendtartásra van szüksége, mint a bajvívónak, vagy a műlovarnak, vagy az
erőművésznek. Lompos, aljas, tisztátalan életmódból nem lehet másodpercekre kirándulni a
legmagasabb rendű emberi erőfeszítés, az alkotó szellemi munka porondjára.
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Az életmód, az egyszerű és mindennapos magatartás az életben, a táplálkozás, a
környezet, a napirend, mindez megszabja egy vers vagy egy tanulmány minőségét is.
Nem beszélgethetsz délután öttől fél hatig Istennel, ha éjjel és napközben úgy éltél, mint
egy disznó. A mohó, kapzsi vagy aljas életmód hulladékot dob munkád tengerszemébe is.
Állandó gyakorlat kell a gondolkozáshoz; s az alkotáshoz még valami más is.
❀
A lustaságról
Kétféle lustaság van: vízszintes és függőleges. Van ember, aki csak élete nagy távlataiban lusta; a
tervekben; abban, hogy elodázza elhatározásait, döntéseit; lustán építi fel élete munkáját, mindent
az időbe épít, a nagy messzeségbe. Aztán van a másik, a függőleges lustaság, mikor nem
gondoljuk, mondjuk, vagy cselekedjük azt, amit abban a pillanatban lehetne. Nem nyújtjuk ki a
kezünket valami után, amit megszerezhetnénk, különösebb fáradtság nélkül, s később talán csak
nagy áldozatok árán tudjuk megszerezni, nem megyünk a telefonhoz, nem írjuk meg azt a levelet,
vagy nem jegyezzük fel azt a gondolatot, rögtön, akkor, abban a pillanatban. Ez az utóbbi fajta
lustaság a veszedelmesebb. Ilyen elmulasztott, lustán elhanyagolt pillanatokon múlik az élet.

MAGYAR JIU-DO SZÖVETSÉG
Beszámoló a Magyar Jiu-do Szövetség 1999. májusi szemináriumáról
Együtt edzettünk Vlado Schmidt ju-jitsu mesterrel.
Írta: Fürtös János
A Magyar Jiu-do Szövetség május 1-2.-án megrendezett szemináriumán csodálhattuk meg az
idős mester precíz, határozott mozdulatait. Puszta kezes, és eszközös (bot, kés, pisztoly)
technikákat tanulhattunk az egyéb harcművészetekben is jártas mestertől. A teljesség igénye
nélkül sorolta fel beszélgetésünk során az idáig megszerzett fokozatait:
Ju-jutsu 9. dan, self defence (USA) 10.dan, tai-jutsu 8.dan, kobudo 8.dan, bo-jutsu 6.dan,
Nunchaku 5. dan, karate-do 2. dan, teakwon do 2.dan, tanksu-do 1.dan, ken-jutsu 1.dan, tonfa
5.dan, tanto-jutsu 4.dan.
Még felsorolni is nehéz.
Az idén 70 éves mester az edzések után válaszolt néhány kérdésünkre. Íme:
# Hogyan, és mikor kezdett el foglalkozni a harcművészetekkel?
- ## 8 éves koromban, Indiában találkoztam először a harcművészetekkel. Egy ottani
hajószakács kezdett tanítani néhány technikát. Indiába a háború elől utaztunk el.
# Az az óta eltelt időt csak ennek szentelte, vagy van valami más „szakmája” is?
##Csak a harcművészetekkel foglalkoztam. Próbáltam minden lehetőséget kihasználni a
tanulásra, gyakorlásra. Később pedig nagyon sok helyen oktattam a világban.
# Erről beszélne néhány szót?
- ## A Francia Idegenlégióban képeztem ki speciális egységeket, a Koreai Hadsereg, az USA
különleges alakulatainál oktattam. Európa számos országának rendőri egységeinél tartottam
kurzusokat. Magyarországon is jártam több alkalommal.
# Tudjuk, hogy Európa szerte sok szövetséggel tartja a kapcsolatot. Melyek ezek?
- ##Annak idején néhány barátommal közösen alapítottuk a Német Ju-Jutsu Szövetséget.
Tagja vagyok a Magyar, Lengyel, Cseh, Osztrák, Olasz, és Finn Dan kollégiumoknak.
Ezen kívül az Európai és Világszövetség munkájában is részt veszek.
#Az eddig elhangzottakból kiderül, hogy rengeteget utazik. Összehasonlítva a világ többi
részével, mi a véleménye az európai ju-jitsu -ról?
- ##Az európai ju-jitsu nagyon jó, mert széles technikai bázisra épül. Technikái között
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szerepelnek a karate, judo, aikido, kobudo, és még sok egyéb stílus legjobb, leghatásosabb
elemei.
De az európai ember türelmetlen, mindig rohan. Egy technikát csak hosszas gyakorlás során lehet
elsajátítani. Japánban például, ahol a tradíciókra épül a ju-jitsu, sokkal több időt szentelnek egyegy technika megtanulására.
Ha spórolunk az idővel, tudásunk felszínes lesz.
#Hogyan jellemezné röviden a ju-jitsut?
##A ju-jitsu a meglévő harcművészetek legjobb technikáit tartalmazza. Mindenkor a
helyzetnek, a körülményeknek megfelelő technikákat alkalmazza a lehető leghatékonyabban.
#A laikusok részéről sokszor éri vád a harcművészetek gyakorlóit, hogy agresszívek. Erről mi a
véleménye?
- ## Ez nem igaz. Az az ember, aki sokat gyakorolja a ju-jitsut, éppen a gyakorlás során válik
szerénnyé, visszafogottá. Minél jobban tisztában van a tudásával, annál nagyobb az önuralma, de
a magabiztossága is.
#Hogyan telnek a napjai mostanában? Úgy hallottuk végleg Magyarországra költözött.
- ##Szép csendesen. Már ha itthon vagyok két utazás között. Szerencsére sokszor hívnak
edzőtáborokba, szemináriumokra. Feleségemmel együtt, aki 7.danos mester, teljesen nyitottak
vagyunk mindenki számára, aki tanulni akar. Igyekszünk eleget tenni minden felkérésnek.
#Te jó ég mi lehet Önöknél, egy családi veszekedésnél?
- ## Dan vizsga. És a kutyám a bizottság!
Apropó dan vizsga. A szeminárium végén sikeres dan vizsgát tett:
-

Simon Mihály 4. dan
Boros Gyula 1. dan
- Martina József 1. dan
- Pados Róbert Béla 1. dan
- Vonnák Béla 1. dan
-

Mindnyájuknak gratulálunk!

Szemináriumi csoportkép.

2

Bottámadás hárítása.

Pisztollyal se próbálkozz öcsém!
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TALÁLTUNK EGY RÉGI FÉNYKÉPET

Valamikor a nyolcvanas évek elején. Éppen megostromoltunk egy havas csúcsot a Budai
hegyekben, hogy bizonyítsuk: a judo minden évszakban, minden napszakban, minden
környezetben helyén van. Simon Misi még zöld övvel fürkészi a távoli jövőt. Legutóbbi
szemináriumunkon 4. danra vizsgázott. Gratulálunk Misi szan! Jó egészséget kívánunk és
további csúcsokat meghódítás céljára.
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ZEN
Tsai Chih Chung; Beszélő zen. Budo Kiskönyvtár, 2001. 29. oldal.
Megjelenik az Aikido Magazin 1999. májusi számában. [
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KÖNYVAJÁNLÓ
DR. UJVÁRI MIKLÓS: A SZAMURÁJ HARCI SZELLEM ÉS KÜZDÉSMŰVÉSZET
BUDAPEST, 1997. TISZA STAR KFT. Írta: Csernák János
A könyv Japán történelmén keresztül ízelítőt ad, a szamurájok életéről, a bushidóról, valamint
a szamurájok szellemiségének kialakulásáról. Továbbá olvashattok nagy kardvívókról (pl.
Muszasiról) is, életükről," ars poeticájukról" is. Számos képet is találtok, melyek harcfelszereléseiket ábrázolják. A könyv azonban túl csak azon, hogy történelmi konkrétumokkal
ismertet meg bennünket, számos, számunkra is fontos mondanivalókat említ. Ezek főleg nagy
szamurájok tanításaiból maradtak vissza. Néhányat kiollózgattam ezek közül, némi szellemi
táptalajt adva szamuráj fejlődésünknek: (érdemes egy kicsit eltűnődni rajtuk).
"Az embernek olyan módon kell gyakorolni, hogy képes legyen ellenőrizni a saját lelkét, és
ezzel kiküszöbölni belőle a gyenge pontokat.
A gyakorlás: önmagunk megszabadítása a gyenge pontoktól. De légy óvatos!
Nehogy az "erős vagyok" lelkiséget építsd be magadba!
A gyakorlásnak természetes módon kell történnie".
Ha a gyakorlás csupán a technika állandó csiszolására és a különböző ellenfelek legyőzésére
irányul, akkor nem fog elvezetni a vívás igazi mélységeihez, a gyakorlóból esetleg jó vívó
lesz, de rendkívüli képességekkel rendelkező harcos nem. A gyakorlásnak - a technikai
gyakorlatok elsajátítása során - arra kell irányulni, hogy a vívó ne az ellenfelét akarja
túlszárnyalni, hanem önmaga lelkét figyelje (mint a meditáció bevezető szakaszában a saját
rendszertelenül suhanó gondolatait), annak minden változását észlelje. Az ilyen gyakorlásnál
a gyakorlótársak valóban egymás fenőkövei a harcosi öntökéletesítés folyamatában.
A technika kulcsa és alapfeltétele a musin, ami a japán harci művészetek egyik jellemzője. A
musin gondolatnélküliséget, pontosabban az éber figyelem állapotát jelenti. A musin-ban lévő
ember nem feszült, nem fél, nem izgul, de nem is remél semmit, nem gondolkodik, a
gondolkodást a rezzenéstelen figyelem pótolja. Természetszerűleg ki van kapcsolva az
érzelmi szféra, így jó és rossz, kellemes és kellemetlen, azokban a pillanatokban kiszorul a
tudatból. Mindent a figyelem, a pillanatra figyelés tölt ki. A musin-ban lévő ember a jövőjét, a
küzdelem kimenetelét a sorsra bízza. Egyedüli feladata a tudatát éberen és tisztán
(gondolatok, érzelmek nélkül) tartani. Ha a megelőző évek során a tanítvány valóban teljes
szívvel és lélekkel gyakorolt, akkor a musin-ból kipattanó akció rendkívüli lesz. Ez a harci
művészetek egyik misztériuma.
Frederick J. Lovret a musin-ról így ír:
" A legtöbb ember nem veszi számításba , hogy soha nem képes igazán egy dolgot csinálni
addig, ameddig nem tanul meg semmit sem csinálni. E nélkül a képesség nélkül a léleknek
egy kis része mindig valahol másutt lesz, akárhogy is igyekszik koncentrálni."
A musin nemcsak a japán harcművészet eleme. Minden japán művészetben megtalálható: a
teaszertartásban, a virágrendezésben, a kalligráfiában. Ez az egyik oka annak, hogy az
idősebb japán oktatók a gyakorlás haladó fokozatainál ritkán veszik komolyan a nyugati
tanítványokat. A fizikai adottságokat ugyan megcsodálhatják, de mégis lesz egy bizonyos
hiányérzetük: a musin az, ami hiányzik. Ha van valami, akkor ez az, amiben a keleti és a
nyugati tanítvány különbözik egymástól.
"Amikor a róka menekül, nagyon gyorsan tud futni. De ha gondolkodik, miközben a kutya
kergeti, nem tud elmenekülni. Vesd el a túl sok gondolkodást!
A túl sok gondolkodás kétségeket szül, ezek pedig akadályokat. Ha ilyen módon a lelked
zavarttá válik, nem tudsz belelátni az ellenfeled lelkébe, és nem fogod tudni alkalmazni a
technikát.
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Ha a hited meginog a technikában, akkor az hatástalanná válik. A gyakorláson és a
tapasztaláson keresztül lehet megszabadulni ettől."
"Csak a győzelemre gondolni gyengeség. Csak a harcművészet alkalmazására gondolni
gyengeség. Csak a gyakorlás eredményének felhasználására gondolni gyengeség. Csak a
kivárásra gondolni gyengeség. A gondolkodást csak azzal elfoglalni, hogy ezt leküzd,
szintén gyengeség.
Bármi, ami lefoglalja a lelket gyengeségnek tekinthető. Amikor ezek a gyengeségek jelen
vannak a lélekben, rendet kell teremteni, és meg kell tőlük szabadulni."
A zen papok világából sok szellemes anekdota világit a rögzült lélekre. Az egyik így szól: Két
fiatal pap az útjuk során egy patakhoz ért, melynek partján egy asszony toporgott. Szeretett
volna átmenni, de nem akarta, hogy a hosszú ruhája vizes legyen. Látva ezt az egyikük csak
annyit mondott:
- Segítek!
Majd felkapta az asszonyt és átvitte a túlsó partra. Útjukat hosszú ideig szótlanul folytatták.
Azután a másik pap nem bírta tovább, hevesen kifakadt:
- Nem gondolod, hogyha segítettél is, akkor sem egyeztethető össze a papi mivoltoddal egy
nőnek a karjaidba vétele!
- Hát te még most is cipeled?! Mordult rá a társa.

HUMOR
Hátha valaki még nem ismeri.
Finder Gábor gyűjtéséből. Gépelés, művészi illusztrációk: Hadházy Claudia
Op.001.
Hadházy Aba, Jóvér Béla, Liptay Béla és más bölények söröztek a vászolyi diófa alatt.
L.B. tudata kissé elfáradt, kikapcsolta. Nem volt az feltűnő dolog, hogy
néhány üres üveg mögött valaki az asztalra borulva „moxózik”. J.B. és
Aba ezen állapoton innen, a duhaj jókedven már túl, a nosztalgia
fázisában leledzett.Felemlegettek egy rég elhunyt, kedves ismerőst:
– Szegény, már alulról szagolja az ibolyát ...
– Ki az az Ibolya? – eszmélt egy pillanatra Liptay úr, aztán a röhögést
már be sem kasszírozva zuhant vissza a boldog tudattalanba.
–
Op.002.
Jóvér szannal egy 50-est mentünk, rekkenőben. Dobogókőnél vett szegény magához egy
utolsó életmenő ampullát, aztán semmi. Csak meleg, meg emelkedők. Határozottan
emlékszem, hogy aznap nem volt egy lejtő sem, csak emelkedő meg köpőlegyek.
Béla – az általa magas szinten űzött és tanított – autoszuggesztióhoz folyamodott segítségül:
– Megérkezünk Kevély-nyeregre, és iszom egy sört.
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Némi menés, aztán esmeg:– Nem, két sört iszom. Gyöngyözni fog a lecsapódó
pára a jéghideg üvegen.
Bazi emelkedő, por, Béla fenekedik veszettül:
– Zöldcímkés Dréhert iszom. Nem, mégis inkább Gössert. A palackozott sörök
között az a legjobb. (Ő csak tudja ...)
Aztán megérkeztünk a nagy-kevélyi oázisba.
Turistaház sehol, csak üszkös romok meredeznek, itt-ott még füstölögve.
Béla – sejtem, hogy nem hiszed – hisztizni kezdett:
– A rohadtak! Felgyújtották! Direkt! Biztosítási csalók! Le kell lőni mindet! ...
A dolognak több tanulsága van. Vonja le mindenki a saját hajlamainak
megfelelően.
Számomra a legfontosabb: Az autogén tréning nagyon sok mindenre jó, de
meleg ellen Béla is sört használ(na).
Op.003.
A Jóvér család a Magas Tátrában autózik a szokott felállásban: Nagyobb Ági vezet, kisebb
Ági hátul, Béla sörözik az anyósülésen.
Az idillt megzavarja, hogy a kocsi a szerpentinen hirtelen önállósítja magát. Fordul néhányat,
de nem úgy, ahogy szokás. Nagy Ági szeretné eldobni a volánt, de meg is szeretne
kapaszkodni benne. Kisebb Ágiban bennszorul egy sikoly. Béla – miután konstatálta, hogy
igen nagy a veszély – bal tenyerét a sörösüveg szájára szorította. A kocsi riszál még kettőt,
aztán döbbent csend.
– Majdnem meghaltunk – rebegte a kisebbik Ági.
– Majdnem kiömlött a söröm – überelt Béla.
Op.004.
Zalaegerszegre utazott a társulat haknizni. A kupéban Simon Misi, Jóvér Béla, magam.
Kimentem kicsit, mellékes miért.
Amikor visszaültem volna a helyemre, bosszankodva láttam, hogy ott ül egy nő. Az én
helyemen! Pedig az ablaknál volt, menetirányban!
Jó nő, de ez azért túlzás!
Enyhe mérgemet erős zavar kezdte felváltani. Ezek hárman engem néznek. Szemükben
semmi haverság, csak szemrehányás, jó sok.
Egy darabig hagyna még hülyén állni, aztán a nő kezdi:
– Nem ismersz meg?
Mire én bölcsen:
– Hát, izé, nem annyira.
– Te aztán jól eltűntél.
– (Én? Mikor? Ki a fene ez a nő?)
Egészen kiürült arccal állok.
(A fenébe, olyan ismerős!)
– Már három éves a kicsi.
– (Szűzmáriám, csak nem ...Nem, arra emlékeznék ... azt hiszem.)
– Nem is vagy rá kíváncsi?
– D...de ... (Finder, nem elájulni! Hol voltál te három éve? Hülye, három év 9 hónap ...)
És akkor Simon Misi elkezdett röhögni, az Isten áldja meg érte! Nem akarta a halálomat.
Nekem kezdett újra vér menni ahova köll. Nagyon elégedetten, megkönnyebbülve vettem
tudomásul: Ismét megszívattak.
A szivatásmester megjegyzése: a dolog háttere annyi, hogy amikor kimentem a büfé kocsiba megláttam az illető
hölgyet, egyébként Uza Beatrix a polgári neve, aki egy ideig járt hozzánk edzésre, de pont akkor, amikor Finder
Gabi katona volt, tehát mindenki ismerte őt, kivéve a célszemélyt. Néhány próba után nagyon élethűen eljátszta
az idézett jelenetet, ha ez Amerika (nem az), akkor tuti az Oszkár.. [J.B.]
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JÓ KIS WEB OLDALAK
Megnevezés
Saját
szövetségünk
honlapja
Judo Information
Site - angol

Web hely
http://hello.to/jiudo

Leírás
A struktúra áll, a tartalom alakul…

http://www.rain.org/~ssa/judomenu.html

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.

The
Kodokan http://www.iijnet.or.jp/kodokan/index.html
Judo Institute
Tali's page - angol http://www.geocities.com/Athens/2592/tp.html

Meseország
magyar

- http://www.extra.hu/mese/

Bomis - angol

http://www.bomis.com/

MÁV menetrend
Túrázás
DJJB
Magyar
Természetbarát
Szövetség
Magyar Turizmus
Rt. honlapja

http://elvira.mavinformatika.hu
http://www.fsz.bme.hu/ttt/ttthome.htm
http://www.djjb.de

Policescanner –
angol

A Teljesítménytúrázók Társaságának honlapja
A Német Ju-jutsu Szövetség honlapja

http://www.bme.hu/mtsz
http://www.hungarytourism.hu
http://www.policescanner.com/police.stm

Rengeteg hasznos információt nyújt kirándulási
és üdülési lehetőségekről.
Néhány amerikai nagyváros hivatalos
szerveinek rádióadásait hallgathatjuk egyenes
adásban. (Az oldalakon az esetkódok jelentése
is megtalálható)

Amennyiben kedvenc webhelyeidet szeretnéd a többiekkel megosztani, küld el a címet:
peeti@mail.matav.hu
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MELLÉKLETEK
A KLASSZIKUS BUDO (II. Rész.)
Fordító: Lipcsei Sándor. (A fordítást ellenőrzi: J.B.)
A Tokugawák azoknak a különféle családoknak az utódai voltak, akik a kormányzás katonai
formáját, a bakufu-t támogatták, amelyet Minamoto Yoritomo hozott létre a tizenkettedik
század végén. A Tokugawa uralom látszólag tisztán arisztokratikus természetű diktatúra volt.
Olyan kormányként jellemzik, amelyik a múltbeli nagyszerűség emlékezetében talált
menedéket, és megerősítette a tradíciót és a kizárólagosságot, ugyanakkor erőtlen volt arra,
hogy megakadályozza azt a társadalmi és intellektuális erjedést, ami az időszak viszonylagos
békéje és stabilitása következtében az emberek rejtett energiáinak felszabadulásával
elkerülhetetlenül bekövetkezett. Ennek a kormánynak az összetett szerkezetében ugyanúgy
megtaláljuk azokat az eszközöket, amelyek lehetővé tették a Tokugawa uralom 1868-ig való
fenntartását, mint ahogy megmutatkoznak gyengeségeik is, amelyek bukásukhoz vezetettek.
Ieyasu és az utána közvetlenül következő két sógun helyi zsarnokok hálózatát terjesztette a
japán nemzet fölé. Fondorlataik finomsága mesteri leleményességet mutat, ami abban a
gondosan kidolgozott sémában is megnyilvánul, amely a Tokugawa család tizennégy
generáción keresztül való hatalmon maradását biztosította. A Tokugawák képesek voltak arra,
hogy egy időre Japán teljes népességét a fennálló állapottal való megelégedettség
mozdíthatatlan támaszához kössék; a legerősebb japán faji jellemvonásra, a múlt
méltóságának szeretetére való állandó hivatkozással kiiktatták a dühödt érzelmeket, és
könnyítettek a lehangolt kedélyeken. A Tokugawa bakufu megteremtette a stabil társadalom
arculatát, amelyben világokat hozott létre a világokon belül, mindegyiket önálló hatáskörrel és
elképzeléssel, és sajátos kulturális megnyilvánulásokkal. A bakufu azzal, hogy diktatúraként
működött, politikailag fegyverezte le minden lehetséges ellenfelét, és ezzel elejét vette
minden olyan fenyegetésnek, amely kétségbe vonta volna uralkodáshoz való jogát. Ezzel
egyrészt kizárta Japánt a külvilágból, másrészt az embereket merev társadalmi osztályokba
tagolta. A japán nép így átmenetileg elveszítette a nemzeti egység eszméjét2.
A bakufu birodalmi trónnal való kapcsolata felfedi azt az arculatot, amely mögött az uralomra
való jogának igénye rejtőzött. A császár minden politikai hatalomtól mentesen uralkodott,
nem irányíthatott. A katonai őrség, amit a bakufu a Kyotóban lévő palotánál, a császári ház
védelmére biztosított, valójában arra szolgált, hogy szemmel tartsa az udvari arisztokrácia
tevékenységét. A bakufu azzal, hogy egy császári herceget az Ueno templom fejeként Edóba
rendelt, lényegében egy fontos nemesi túszt tartott a kezében. Mindeközben a bakufu kifelé
jelentéktelen szolgálatokkal folyamatosan hangsúlyozta a trón iránti tiszteletét. Hogy a
hagyománytisztelők kedvében járjanak, bevezették azt a korábban példátlan gyakorlatot, hogy
a sógun személyesen fejezte ki hódolatát a császárnak. Ilyen hódolatmegnyilvánulást fejeztek
2

Szerzőnek ez az állítása többszörösen vitatható.: Eegyrészt, a nemzeti egység eszméje a polgári
társadalom kialakulásának terméke, helytelen visszavetíteni a hűbéri társadalom viszonyainak jellemzésére.
Másfelől, a Tokugawa sógunátus a béke megteremtésével, és azzal, hogy világosan kijelölte mindenki számára a
maga társadalmi helyét és feladaatattait, éppen, hogy hozzájárult az egységes japán arculat kialakításához. /J.B.
megjegyzése./
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ki azok a felvonulások is, amelyek úgy voltak kialakítva, hogy mindenkit emlékeztessenek
Japán történelmének dicsőséges haditetteire és a Tokugawa bakufu katonai erejének halálos
potenciáljára – az előbbire nyíltan, az utóbbira közvetetten. A bakufu kedvére tett az udvari
nemességnek, a kuge-nak, de a tradíció bábjában altatta őket; támogatta őket, hogy hangzatos,
de politikailag semmitmondó címeket hozzanak létre és viseljenek. Az alkalmas időben adott
gazdasági segély eszközével a bakufu megakadályozta a nemességet
abban, hogy szembenézzen a bomló társadalom kemény valóságával.
Összefoglalva, a bakufu politikája a császári trón és a nemesség felé:
altasd őket, pénzeld őket és ne fáraszd őket.
A Tokugawák hatalmon maradásra irányuló erőfeszítései teljesen
védekező jellegű katonai erőt és olyan harci szellemet alakítottak ki,
amely morálisan kiüresedett, technikai szempontból pedig elsilányult. Ez
a szellem végül lerombolta azt a társadalmat, amelyiknek eredetileg a
szolgálatára szánták3. A bakufu rosszallotta a harci képzelőerőt és
találékonyságot, és ez hosszú távon visszavetette a harci jártasság
továbbfejlesztését és fenntartását. Egyúttal létrehozta azt a kiváltságos,
tétlen fegyveres emberekből álló réteget, amelyik a terméketlen szolgálat
miatt állandóan nyugtalan volt.
Gyakorlás bottal védőálarcban
A harcosok osztálya leleményesen kigondolt csoportokra volt osztva és
néhány száz feudális birtok (han) szervezetén keresztüli felügyeletnek alávetve. Ezek úgy
helyezkedtek el, hogy ne lehessen a harcosok közötti harci szövetséget létrehozni a bakufuval
szembeni ellenállásra. A bakufu a legmegbízhatóbb bushijait és birtokaikat a
legkevésbé megbízható harcosoké közé helyezte, hogy a felforgatás elleni
ütközőzónákat hozzon létre. A daimyonak, vagyis a hant irányító
földbirtokosnak, aki a birtokai támogatására összegyűjtötte a bushikat, a
bakufu rendelkezése alapján rendszeresen Edóba kellett mennie, hogy a
sógun szolgálatára álljon. Ez a szokás, a sankin kotai, mindegyik daimyot
arra kötelezte, hogy minden második évben elhagyja az otthonát és hatalmas
pénzösszegeket áldozzon azért a kiváltságért, hogy tékozló stílusban
élhessen Edóban. A daimyo családjának – valójában a bakufu túszaként –
folyamatosan Edóban kellett tartózkodnia. Így a daimyo folyamatosan felélte
hűbéri jövedelmeit, és életének nagyobbik részét az otthoni birtokaira való
Teaszertartásban használatos
eszköz, a tea felkeverésére és
oda-vissza utazással töltötte. Ez a bakufu jól kiszámított politikája volt, ami
habosítására.
azt célozta, hogy a néhány erőteljesebb daimyo legfeljebb gondolatban
juthasson el a Tokugawa uralommal való szembeszegülésig.
A bakufu színleg mindenkire egyenlő mértékben kiterjesztve bátorította a daimyok közötti
féltékenykedést és rivalizálást a Tokugawa kegyéért folyó versengésben. A daimyok közötti
bizalmatlanság magjaiból állandósult egymás közötti kémkedés fejlődött ki. A bakufu a
daimyok erejének felőrlésére irányuló stratégiája miatt odáig jutott, hogy elvárta és elfogadta
a rivális daimyok emberei közötti esetenkénti összecsapásokat. Az alacsonyabb társadalmi
osztályokból származó besorozott katonák tömege létszámban felülmúlta a klasszikus
bushikat; ezek a katonák a lőfegyverekben bíztak. Az ember ember elleni küzdelem, amely
magasztos erkölcsön és technikailag kiváló elveken – gyors csuklón, éles szemen és erkölcsi
bátorságon – alapult, ezekben a napokban, amikor egész Japán egy harci tábor volt,
legnagyobbrészt a történelem és a tradíció ködbevesző birodalmába száműzetett.
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A szerző ismét szélsőségesen elfogult,; állításának ellenkezője igaz., Japán újkori sikereinek csírái ide nyúlnak
vissza, abban keresendők, hogy a harcosok harcok nélkül tudtak kormányozni a Bushido szellemében.
Részletesebben lásd pl. Inazo Nitobe: Bushido, Budo Kiskönyvtár.
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A Tokugawa uralom patriarkális volt és időnként jóindulatú a kiváltságos harcos osztályával
szemben, de egyúttal zsarnok is. Az a daimyo, aki megkockáztatott volna egy felkelést a
bakufu ellen, legnagyobb bánatára hamarosan megállapíthatta volna, hogy katonai téren
milyen tehetetlen is valójában. A feudális állammal szemben elkövetett
bűnéért birtokait megrövidítették, átruházták vagy elkobozták volna.
Az így megfélemlített daimyók körében mindennapossá vált az egymás
elleni kémkedés és áskálódás, ami az egész bushi társadalmat
megfertőzte a kölcsönös gyanakvás légkörével. A rivális daimyo
csoporto a hatalomért folyó titkos küzdelmek szakadatlan sorába
bonyolódtak bele. A daimyo hatásköre olyan kényes hatalmi
egyensúlytól függött, amely nem ritkán alattomos gátlástalanságba
torkollott.
Az általában szamurájnak nevezett Tokugawa bushitól megkövetelték,
hogy a sógun alatt vagy a különféle tartományokbeli daimyóknál
szolgáljon. Néhány bushi a legmagasabb rangú klasszikus harcos
családokból (buke) származott, míg mások rátermettség vagy véletlen
folytán alsóbb társadalmi rétegekből emelkedtek ki. De most már
minden bushi születési jog alapján töltötte be, és tartotta fenn
kiváltságos társadalmi pozícióját, nem pedig hosszú, harcokban eltöltött
szolgálattal vívta ki, ami a korábbi időszakok klasszikus bushijának az
Fiatal mester két karddal
ismertetőjele volt. Nem lévén háború, amelyben harcoljanak, ez az
elvárás vált szokássá, és emiatt a Tokugawa bushi harci minősége megromlott.
A bakufu arra kötelezte a bushit, hogy engedetlenségre hajló szellemét egy kevés elméleti
tanulással színezett fél-harci gyakorlatnak vesse alá. A bujutsu érvényessége a Tokugawa
uralmat megelőzően szokásoshoz képest lecsökkent; némelyik Tokugawa sógun még a harci
gyakorlatok teljes megszüntetését is elrendelte. A bushitól bujutsu helyett azt várták el, hogy
teaszertartáson, táncban, éneklésben, színjátszásban, versköltészetben és különféle nem harci
tevékenységekben vegyen részt. A bushi számára konfuciánus irányultságú oktatást rendeltek
el abban a hitben, hogy annak erkölcsi alapelve magától csökkenti a harci lelkesedést és
előmozdítja a hagyománytiszteletet. Jogokat ellensúlyozó kötelességek, és a Tokugawa bushi
hagyományoktól megkötözve, erkölcsi kényszerzubbonyban találta magát.
Az egyetlen bushi, aki megúszta ezt a kényszerzubbonyt, a ronin: az a bushi, aki nem tartozott
hűséggel feljebbvalónak. A daimyo birtokának megszűnésével, hivatásos kötelemből való
elbocsátással vagy személyes választással válhatott a bushiból ronin. Bár a bakufun belüli
szervezetekhez tartozó közönséges bushi minden jogát és kiváltságát megőrizte, ezen túl még
arra is joga volt, hogy a hagyományos kötelékben lévő harcostársai számára
megengedhetetlen mértékben magánvéleménye legyen.
A bakufu harcosok felé megnyilvánuló politikája így foglalható össze: dicsőítsd őket, tereld el
a harci energiáikat, anyagilag tartsd lekötelezve őket. Ez a politika csak névleges értelemben
tette harcosokká a bushikat.
Elég különös, hogy a nagyravágyó daimyok ellen a bakufu jó szövetségesekre lelt a
közemberekben. Ebből eredően a bakufu sok kiváltságot biztosított a közembereknek,
bizonyos jól meghatározott területeken mindaddig ismeretlen, látszólagos autonómiát
engedtek nekik, amelyben ipar mezőgazdaság és kereskedelem virágzott – de az abból
származó bevételeket a Tokugawa sógunok alaposan megcsapolták. A közemberek
vállalkozásaiból származó bevételek kemény megadóztatása biztosította azokat az anyagi
eszközöket, amiből a bakufu a feudális államszerkezetet fenntartotta. Ezen túl néhány, a
közembereknek tett engedmény ellenére a bakufu olyan politikát folytatott, ami megkövetelte
tőlük, hogy zárt társadalmi rekeszekben éljenek. Saját speciális foglalkozásaiknak és
szórakozásaiknak élhettek, de tiltott volt az átjárás oda, amit a bakufu a közemberek felett álló
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nemesek és a harcosok birodalmának tekintett. A nyilvános
hirdetőtáblákon a közemberek olyan tanácsokat találtak, mint a következő:
Mindenkinek hanyagság nélkül kell a saját kötelességének áldoznia
magát, és minden tekintetben a társadalmi helyzetének megfelelő
korlátokon belül kell maradnia.
A közembereknek szigorúan tiltott volt a bushi daisho (két kard, egy
hosszú és egy rövid) viselése, bár bizonyos közhivatalnokok viselhettek
egy közepes hosszúságú kardot. A polgárok általánosságban
fegyvertelenek voltak. A közembereknek nem engedélyezték családi
címer viselését sem a ruhájukon, sem az eszközeiken, sőt még családnevet
sem viselhettek. A közembereknek lehetett kabuki színháza, de nem
engedhették meg maguknak, hogy megnézzék a Gagaku udvari táncokat
vagy a No-drámákat, amelyek olyan népszerűek voltak a nemesek és a
bushik között. Minden irodalmi és művészeti ág engedélyezett volt a
közembereknek, egészen addig, amíg az a bakufu véleménye szerint nem
volt felforgató. Rendőrségi kémek elképesztő méretű testülete látott el
állandó felügyeletet, és jelentette a bakufu rendelkezéseinek bármilyen
megsértését, akár gondolatban, akár cselekedetben hajtották azt végre.
Azokat, akiket ezeknek a rendelkezéseknek a megsértésével gyanúsítottak,
azonnal elfogták és vallatásnak vetették alá.
A Tokugawa büntetőjog alapján a bűnösségre való kizárólagos bizonyíték
a vádlott hivatalosan hitelesített írásbeli vallomása volt. Ha a kényszerítés
és megfélemlítés közönséges eszközeivel nem sikerült vallomást elérni, a
kínvallatás legális megoldásnak számított, és ez a gyakorlat a Tokugawa
uralom utolsó éveiben mindinkább mindennapossá vált. A gyanúsítottat
négy fokozatú kínvallatásnak vethették alá, hogy bevallja bűnösségét. A
szokásos módszerek, növekvő keménységi
Kötélen mászó ninja
sorrendben a következők voltak: 1) Korbácsolás,
ami abból állt, hogy a megkötözött gyanúsítottat
felhasított bambuszrudakkal (makade) ütlegelték.
2) „Kődédelgetés”, amelyben a megkötözött
gyanúsítottnak olyan háromszög keresztmetszetű
lécekből kialakított emelvényen kellett szabályos
térdelő helyzetben (seizában) ülnie, amelyen a lécek
az élükkel felfelé helyezkedtek el; a gyanúsítottat
biztonságosan rögzítették az emelvényhez, miközben
nehéz kőlapokat tornyoztak a combjaira.
3) „Homár”, amely abból állt, hogy fájdalomig
csavarták a gyanúsított karjait és a háta mögött a
A korbácsolást a legális kínvallatások gyakori formája
vállakig felhúzva rögzítették őket; a lábakat a test
volt, a bakufu hivatalnokok gyakran alkalmazták vallomás
előtt egymáshoz kötözve felhúzták az állhoz, majd a
kicsikarására.
test elülső és hátsó részét szorosan egymáshoz
húzták, és kemény sodrott kenderkötéllel megkötözték. 4) Fellógatás, amelyben a gyanúsított
karjait az oldalához rögzítették, a kezeit összekötözték a háta mögött és a csuklóira kötözött
kötél segítségével felhúzták egy gerendára; a gyanúsított lábujjai csak néhány centiméterre
lógtak a föld fölött. A közember, ha rábizonyították a bűntettet, olyan büntetésekkel
számolhatott, amelyek az egyszerű tetoválással való megbélyegzéstől a száműzetésig, sőt
olyan borzalmakig terjedtek, mint a lefejezés, a keresztre feszítés vagy a máglyán való
megégetés.
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A bakufu politikája a köznép felé a következőképpen foglalható
össze: szórakoztasd őket, tartsd őket rövid pórázon, és ne mondj
nekik semmit.
A közemberek rangja alatt voltak azok, akiket hinineknek, vagyis
„nem-embereknek” neveztek, és akiket fél-állatnak tartottak. Őket
teljesen kiközösítették a Tokugawa társadalomból. Az ő alantas
„Kődédelgetés”
feladataik közé tartozott a bakufu szolgálatában való börtönőrként,
hóhérként, kínvallatóként való ténykedés és a hullákkal való
foglalatoskodás. Másokat ninjának képeztek ki, vagyis szuperkopó kémügynöknek.
Az az államforma, amit az első Tokugawa sógun, Ieyasu vezetett be, viszonylag lazán
összefüggő volt és feladatait figyelmes döntéseket hozó emberek hajtották végre. Ieyasu két
közvetlen utódjára maradt, hogy a szervezetet a bakufuhoz közelítse. Mégis ennek a három
harcos embernek a politikáját tekintve nyilvánvaló, hogy
mindhárman eltökéltek voltak abban, hogy olyan abszolút
állam segítségével tartsák fenn a békét, amelyet örökké a
Tokugawa család kormányoz. Hozzáértő kezeikben a
bakufu olyan szervezetként szolgált, amellyel az ország
megvalósította a háború korából a béke korába való nehéz
átmenetet.
Az egyik legfontosabb probléma, amellyel a bakufu
szembenézett, a bushik hivatásos harcos osztályának az
A kínvallatás egyik fájdalmasabb formája a
irányítása volt. A Buke Sho-Hatto, „Szabályok a harcos
„homárnak” nevezett kötözési módszer volt.
családok számára”, olyan dokumentum, amelynek
tizenhárom cikkelye kifejti a harcos családok számára az életviteli szabályokat, és amelyet
Ieyasu megbízásából Suden zen pap dolgozott ki 1615-ben más tudósok közreműködésével. A
dokumentum ezzel az első, nagyfontosságú meghagyással kezdődik: „Az irodalmi
művészetek [bun], a fegyverek [buki], a kenjutsu [íjászat] és a bajutsu [lovaglás] legyen a
rendszeres és legkedvesebb tevékenység.”
„Őseink szokása az volt, hogy az irodalmi művészeteket tették az első helyre és ezt követték a
harci művészetek [bu]. Ezeket a dolgokat egyidejűleg kell ápolni. A
buke számára a legalapvetőbb a kyujutsu és a bajutsu. A háború
fegyvereinek említése baljóslatúan hangzik, de a használatuk
elkerülhetetlen szükségszerűség. Békés időkben és jó sorban sem szabad
elfelejtenünk, hogy bármikor zűrzavar támadhat. Meg merjük-e hát
kockáztatni, hogy mellőzzük harcművészeteink gyakorlását?”
Ieyasu Buke Sho-Hatto-ja világosan elsőbbséget ad a harci
tanulmányoknak, és emiatt a harmadik sógun, Iemitsu hivatalának
idejére (1623–51) a bakufu elsősorban katonai kormány maradt. Maga
Iemitsu kiváló kardforgató volt és teljesen a klasszikus harcos útjának
szentelte életét. A sóguni hivatal megöröklésekor meg nem alkuvó
kifejezésmóddal tette ismertté tisztségét: „Elődöm [Ieyasu] és fia
Szigorú Tokugawa kínvallatás
[Hidetada] egyenlőknek tekintett benneteket és különleges
volt a fellógatás
kiváltságaitok vannak. De az öröklési jog alapján most én vagyok a
sógun, és ezentúl úgy kezellek benneteket, mint öröklött alattvalókat. Akinek ez nem tetszik,
menjen vissza a birtokára, és figyelmesen gondolkozzon el azon, amit mondtam. Akkor majd,
ahogy a hagyomány diktálja, a fegyverek összecsapása fogja eldönteni, ki legyen a legfőbb
ebben az országban.” A harcosok osztálya nem tett semmit, hogy kiváltsa Iemitsu haragját.
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Az Ieyasu féle Buke Sho-Hatto első cikkének Iemitsu általi 1635-ös módosítása szintén
merész volt, de sokkal szűkszavúbb. „A képzés legfőbb célja az irodalom, a fegyverek, a
kyujutsu és a bajutsu útjára való hajlam ápolása legyen.”
Iemitsu 1651-ben bekövetkezett halála után a politikában visszaszorultak a harcias vonások, a
sóguni posztot pedig gyenge személyiség töltötte be, mindez azt eredményezte, hogy, a
bakufu már csak névleg volt katonai kormányzat. Ezentúl a sóguni poszt utódlásakor jelentős
változtatásokat és kiegészítéseket írtak a Buke Sho-Hatto-ba.
Tsunayoshi, az ötödik sógun idejére (1680–1709) az első cikkely
harcművészeti és általános műveltségi szempontjai közötti eredeti
egyensúly felborult. Most (1683) így szól: „Irodalmat és fegyvereket,
hűséget és a gyermeki jámborságot komolyan kell művelni, és a
szertartásos illemet és becsületességet kifogástalanul meg kell tartani."
Tsunayoshi követője, Ienobu (aki 1709-től 1713-ig uralkodott)
1710-es Buke Sho-Hatto átdolgozásában tovább csökkentette az első
cikkely katonai jellegét: „Az irodalom és fegyverek útját folyamatosan
követni kell, de [fontosabb, hogy] a társadalmi rétegeket világosan meg
kell különböztetni, és az [ezeknek megfelelő] életmódot [mindenkinek]
kötelessége betartani.”
A büntetések közé tartozott a
Ezek a változások annak az újkonfuciánus tételnek a hatását
keresztrefeszítés
tükrözik, amely erkölcsi támaszul szolgált a Tokugawa bakufu
számára. A bakufu a társadalmi rend megszilárdítását remélte a gyermeki jámborságot és a
társadalmi illemet hangsúlyozó Chu Hsi-féle ortodox.újkonfucianizmus előtérbe helyezésétől.
Ám sokfelé ellenséges érzület támadt a bakufu kunfucianizmusának védjegyével szemben, és
a stabilitás reményét társadalmi és gazdasági zavarok is fenyegették. Az ezután következő
vélemény-összecsapásokból kibontakozó intellektuális erjedés nagyban befolyásolta a japán
történelem menetét. Ez állt a klasszikus budo kialakulásának hátterében.
(következik a második fejezet: A fogalom)

TECHNIKAI MELLÉKLET
Mahito Ohgo Judo Go-Kyo Kampftechniken. Falken Verlag, 1974
Osoto-gari. Fordította: Czetka Zoltán.
A könyv címe szabad fordításban: a Go-kyo rendszer dobásainak küzdelmi alkalmazásai.
Egy lelkes szülőtől kaptam ajándékba 1984-ben, amikor még gyermekeket is tanítottam. A
könyvnek igen jó hasznát vettem a „Szamurájok útján” írásakor. Más dobásokat is érdemes
lenne bemutatni a Híradóban. Még egy érdekesség: Boros Gyula a hetvenes évek közepén
egy gyermek judo csoportban kezdte el a harcművészetekkel való ismerkedést, itt a
Szpariban. Egy nyári edzőtáborban személyesen is találkozott a vendégmesterként
meghívott japán szerzővel, és kész tanúskodni, hogy a könyvben leírtak megállják a
helyüket versenyhelyzetben is.(JB)

Osoto-gari
AZ OSOTO GARI RÉGI JUDO TECHNIKA, AMELY DINAMIKUS JELLEGE
MIATT JAPÁNBAN IGEN NÉPSZERŰ. AKI A JUDÓT GYAKOROLJA,
EGYSZER MINDENKÉPPEN MEGTANULJA EZT A TECHNIKÁT. MINDIG
FELBUKKANNAK OSOTO-GARI SPECIALISTÁK MÓDOSÍTOTT
VÉGREHAJTÁSI VÁLTOZATOKKAL, ILYEN MÓDON AZ OSOTO GARI
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OLYAN TECHNIKA MARAD, AMI A KÜZDELEMBEN MINDIG FŐSZEREPET
FOG JÁTSZANI. ENNEK ELLENÉRE EURÓPÁBAN NEM OLYAN KEDVELT,
HABÁR A KIVITELEZÉSE NEM TÚL NEHÉZ. CSAK AZ A FONTOS, HOGY A
MEGFELELŐ PILLANATBAN ELHATÁROZZUK, HOGY TÁMADUNK, ÉS
EZUTÁN KÉSLEKEDÉS NÉLKÜL HAJTSUK VÉGRE HA AZ OSOTO-GARIT
VALÓBAN MEGDOBJÁK, A PARTNER VILLÁMGYORSAN A HÁTÁVAL A
SZŐNYEGRE ESIK. A KIVITELEZÉSNÉL AZONBAN MINDIG NAGY AZ
ELLENTECHNIKÁK VESZÉLYE. TALÁN EZ AZ OK, AMIÉRT EZ A
TECHNIKA NÉHÁNY VERSENYZŐNÉL NEM TÚL KEDVELT.

Az osoto-gari megismertet valamennyi végtag koordinációjának
alapelvével. Ezen kívül azt is szemlélteti, hogy milyen a
kiindulási állapottól a ledobásig tartó gyors akció. Ha az
embernek megadatott a győzelemhez szükséges akaraterő, úgy a
kockázat ellenére is elindítja a technika véghezvitelét, ami a judo
egyik legfontosabb szellemi beállítottságát követeli meg.4

Kivitelezések
Ha a partner normál alapállásban áll
Tsukuri – Előkészítés
A partnerünket mindkét kezünkkel magunkra húzzuk, miközben
a bal lábunkkal az ő jobb lába mellé lépünk. Ezután a jobb
lábunkat átvezetjük partnerünk lába mellett. Mialatt a két
felsőtest találkozik, jobb lábunk kívülről átfogja partnerünk jobb
combját. Ebben a pillanatban partnerünk elveszti egyensúlyát.
Kake – Végrehajtás
Felsőtestünket előre hajlítjuk, miközben mindkét kezünk
meghúzva marad. Ezt követően a fejünket tovább mozgatjuk
lefelé, mialatt a lábunk hátra-fölfelé lendül, és a partner jobb
lábát elkaszálja.
Megjegyzések az előkészítéshez (tsukuri)
1. Különböző támadási lehetőségek léteznek, de általában akkor
történik a támadás, ha a partner egyensúlya oldalra-hátra
megtörik.
2. Mielőtt elérjük a partnerrel a testkontaktust, hajlítsuk be
mindkét karunkat, és húzzuk partnerünket magunkra. Ezáltal
elérjük, hogy ő hátrafelé kitérve reagáljon, miáltal tudtán
kívül megközelíthetjük őt.
3. A húzásnál jobb kezünket, ami a partner hajtókáját fogja, a
saját testünk irányába kell fordítani, miáltal a kézhát a jobb
arcunk mellé kerül.
4. Bal kezünkkel emeljük partnerünk könyökét vállmagasságba,
4

A judo harmadik alapelvére utal: „A harmadik pont tömören így hangzik: Mérlegelj
körültekintően, cselekedj határozottan! A mondat első fele szorosan kapcsolódik a fenti első
ponthoz, vagyis egy technika végrehajtása előtt aprólékosan értékelnünk kell ellenfelünket.
Ha ezt megtettük, a mondat második felét már automatikusan meg tudjuk valósítani. A
határozott cselekvés azt jelenti, hogy nem habozunk és nincsenek mellékgondolataink. Ld
Kodokan Judo Kézikönyve: A judo öt alapelve. [J.B.]
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és húzzuk őt kifelé. Végül, a partner karját tartsuk feszesen a
testünk mellett.
5. Partnerünk fejének követnie kell a húzásnál előálló előre ill.
hátra irányuló mozgásokat, ellenkező esetben több a
lehetősége ellentechnika indítására.
6. Jobb arcfelünk mindvégig partnerünk válla közelében marad,
miáltal a dobáshoz szükséges erő megmarad a felsőtestben.
7. A kaszálás közbeni (bal) tartólábunkkal történő belépés jelzi
az ezt követő dobás irányát, mialatt teljes talpunkat
csúsztatjuk a szőnyegen. A lábfejet nem szabad megemelni.
Megjegyzések a végrehajtáshoz (kake)
1. A dobás elsősorban a felsőtest előredöntése által történik.
2. A jobb lábfej a támadás alatt lefelé irányul, és az egész láb
kiegyenesedik.
3. Csípőnket szorosan partnerünk csípője mellé húzzuk.
4. Fejünket, erőteljesen lefelé húzzuk, éppúgy, mint egy előre
gurulásnál.
5. A jobb láb belépése után néha a tartó lábat az egyensúly
megőrzése végett utána kell igazítani. A tartó lábnak
hajlítottnak kell lennie, miáltal mozgékony marad.
6. Létezik még a kaszálásnak egy igencsak eredményes módja:
A támadásnál állítsuk a megfelelő szögbe a jobb lábunkat és
emeljük magasan a partnerünk lába mögé. Ezt bezáróan
lendítsük erőteljesen lefelé-hátra, mialatt a lábfejünk
ugyanúgy hátralendül. Ezáltal elérjük a felsőtestünk erőteljes
és gyors előrehajlását.

Más kivitelezési módok
1. Ha a partnerünk jobb lábával előrelép
Bal lábunkkal félbalra kifelé lépünk, és partnerünket mindkét
kezünkkel magunkra húzzuk. Ezt követően bal kezünkkel
szilárdan tartjuk partnerünk karját, mialatt a jobb kezünk a húzást
félkörben előrefelé továbbvezeti. Jobb lábunk előrelépése által
áthelyezzük az egyensúlyunkat előre és megszerezzük az
elegendő lendületet a partner lábának elkaszálásához.
2. Ha a partnerünk a jobb lábával hátralép
A bal lábunkkal kísérjük a partnerünk jobb lábát. Ezzel egy
időben mindkét kezünkkel magunkra húzzuk partnerünket, úgy
hogy az egyensúlyát jobbra-oldalra elveszítse. Előredöntjük a
felsőtestünket, hogy a partnerünk jobb lábát terheljük. A jobb láb
elindulását követően a tartólábunkat egy kicsit utána kell húzni,
és a felsőtestünket ezzel egy időben még erősebben előredöntjük.
3. Ha a partnerünk a bal lábával előrelép
Partnerünket jobb kezünkkel magunkra húzzuk. Ezt követően ezt
a húzást félkörben jobbról balra továbbvezetjük, miáltal a
partnerünk védekező reakcióként visszadől. Ebben a pillanatban
a lehető leggyorsabban kikaszáljuk partnerünk felsőcombját, és
ezzel egy időben hátrafelé lökjük őt.
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Védekezések és ellentechnikák (kontratechnikák)
1. Ha a támadást időben észrevesszük, húzzuk vissza a jobb
lábunkat, felső testünket gyorsan hajtsuk előre és süllyesszük
a vállunkat a partnerünk hasának magasságába.
2. Ha az ellenfelünk már testkontaktusba került velünk,
testünket balra fordítva a súlypontunkat át tudjuk helyezni a
másik lábunkra. Partnerünk így hatástalanul kaszál fel; van
elég időnk kontratechnikaként harai-goshit (kaszáló
csípődobást) alkalmazni.
3. Ha a partnerünk támadását időben észrevesszük, húzzuk
határozottan magunkra és dobjunk mi osoto-garit.
4. Ha osoto-garival támadnak minket, lábfejünkkel kaszáljuk
azonnal ki előrefelé a partnerünk támasztólábát (taniotoshihoz hasonlóan).
5. Ha időben észreveszünk egy osoto-gari támadást, hagyjuk
partnerünket nyugodtan továbbfolytatni, de csípőnk
hajlításával és süllyesztésével. készítsük elő magunkat egy
ellentechnika kivitelezésére Ehhez a bal kezünkkel fogjuk át
hátulról-kívülről a magasra emelt kaszálóláb combját, és
emeljük ki partnerünket (te-guruma).

Kombinációk
1. Osoto-gari támadásból testünk elfordításával harai-goshi
támadásba tudunk átmenni, és viszont.
2. A kaszálás után, ha a partnerünk lába felemelve marad,
azonnal megcserélhetjük a tartólábunkat, és a felszabadult
lábunkkal a partnerünk lábát hátulról ki tudjuk kaszálni (ni-an kosoto-gari = kétfokozatú kosoto-gari).

Variációk
1. Osoto-gariból
variációként
osoto-makikomit
lehet
végrehajtani.
2. Végrehajtási változatként létezik egy hasonló technika, amit
osoto-otoshinak hívnak. Ennél a dobásnál a láb nem kaszál,
hanem a felsőtest nyomásával együtt ereszkedik le (eközben
hátrafelé kinyúlik– a ford. megjegyzése).
Egy másik variáció az osoto- guruma.
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