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1999. MÁSODIK FÉLÉVI EDZÉSPROGRAM
Jóvér Béla
Ebben a félévben is törekszem rá, hogy az edzések felét én vezessem. Szerdán megpróbálok
mindig itt lenni, a hétfőket és péntekeket váltogatom. Úgy intézem, hogy váltakozzanak azok
a hetek, amikor csak szerdán vagyok (edzésvezető) azokkal a hetekkel, amikor a szerda
mellett hétfőn vagy pénteken is. Ha időm engedi, más alkalmakkor is részt veszek az edzésen,
ilyenkor – előzetes egyeztetés után – kiemelten foglalkozom egyes személyekkel vagy
párokkal.
Az edzésvezetők (a fekete övesek) - egymással egyeztetve – minden edzésen adnak
valami általános vagy speciális tanítást, de mindig maradjon legalább fél óra az egyéni
gyakorlásra. A segédedzők (barna övesek) – egymással egyeztetve - tetszés szerint
megválaszthatják, hogy melyik edzéseken kívánnak segíteni. Itt az edzésvezető által kért
módon segítenek a munkában. Néhány alkalommal önállóan is kell edzést vezetniük, ezt az
edzésvezetővel egyeztetett terv alapján végezzék. Az edzésvezető értékelje teljesítményüket.
Folytatódik a pénteki kobudo és a hétfői karate képzés. Azt kértem a két oktatótól, Berta Balázstól és Karvázy Pétertől - hogy az edzés első háromnegyed órája legyen az övék,
de ebben foglaltasson benne a bemelegítés, esésekkel együtt. Ezt a részt különösen, de a
technika tanítást is, egyeztessék a mindenkori edzésvezetővel, hogy minél szervesebben
kapcsolódjon az első háromnegyed órához az ezt követő judo-rész.
Szerdánként folytatódik a rendszeres bokken gyakorlás, ezért a fegyver ezeken a
napokon legyen veletek.
Megjegyzés: Boros Gyula azért nem szerepel az edzésbeosztásban, mert egyéb
teendőire hivatkozva ebben a félévben felmentést kért az edzésvezetői teendők alól. Jövőre
bepótolja.

NYÁRI EDZŐTÁBOR
Krónika. Jóvér Béla
Augusztus 13 péntek
A dátum különössége ellenére gond nélkül megérkeztünk, és örömmel állapítottuk meg, hogy
a korábbi évekhez viszonyítva luxus körülmények között fogjuk tölteni ezt a hetet. Nem csak,
hogy az idióta sátorcölöpökkel nem kell hadakozni, de ágyunk, hűtőszekrényünk, jól
felszerelt konyhánk (mikrohullámú sütő!), és televíziónk is van. Hurrá, jegyeztük meg, és
elindultunk ünnepelni. (Lásd Boros Gyula és Pados Robi írását.)
Augusztus 14. szombat
7-től 8-ig Reggeli edzés: gimnasztika és futás (a gimnasztikai gyakorlatokat illetően lásd
Pados Robi „Alapozó”-rovatát, a hangulattal kapcsolatban pedig a „Ki vagyok én”-című
írást). Megkerültük a tavat, majd elfutottunk az előző napi sörözés színhelyéig, hogy
legközelebb még nagyobb biztonsággal visszataláljunk a táborba.
10-től 12-ig Edzés a dojóban. Szép tágas tornaterem, minden igényt kielégítő körülmények.
Támadófogások gyakorlása, egyéni gyakorlás, erősítés.
Délután – este: Utazás Monorra Doór Béla és Gaál Mariann csapattársaink esküvőjére.
Még egyszer köszönjük a meghívást, GRATULÁLUNK és ÉLJEN AZ IFJU PÁR!!!
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A eseményről annyit, hogy mindenki szépen helyt állt, de Varga Attila barátunk különösen
elemében volt. (Denver után jól eshetett a Kárpát medence otthon-melege.) Rigmusok és
tréfás feladványok sorjáztak belőle, mígnem éjfél magasságában elkezdte megszervezni a
menyasszony elrablását. Mivel más intézmény már nem nagyon volt nyitva, három falunyi
távolságra kellett volna hurcolni szegényt egy olyan csehóba, ahonnan a helyi erők csakugyan
elrabolhatták volna. Ezen elgondolkodtunk egy picit, majd hazatértünk az edzőtáborba.
Augusztus 15, vasárnap
10-12 délelőtti edzés. Alapvágások gyakorlása bokkennel (Borsi Jani), majd vívás. Földharc,
futás, esés. Támadófogások gyakorlása, egyéni gyakorlás.
Borsi Jani meglepetés partija1: hárman támadják folyamatosan ütés-rúgás technikákkal, egy
körön belülről nem mozdulhat ki, és csak passzívan védheti ütőpárnával.
16-17 Egy kis előedzés néhány szamurájnak (Borsi János, Csernák János, Kovács Imre, Tóth
Lajos körmérkőzést vívnak úgy, hogy folyamatosan váltakozik 10 perc küzdelem 10 perc
technika gyakorlással.)
17-19 délutáni edzés. Zenés bemelegítés (Johnny Cash), földharc, futás, esés. Pados Robi és
Boros Gyula irányításával 30 perc goshin-jutsu kata gyakorlás. Az előző edzéseken
felfrissített támadófogások gyakorlása kötetlenebb, tömegverekedés-formában – felváltva a
csapat egyik fele a jó fiú, másik a rossz fiú. A rossz fiúkon nincs judogi, hogy szokjuk a
strandon történő békefenntartást. A bunyó zenére megy, hátha könnyebben tudunk ütemet
fogni. Boros Gyula meglepetés partija: újra le kellett vizsgáznia 1. kyu övfokozatból, de a
technikák véletlenszerű sorrendben következtek, véletlenszerűen váltakozó ellenfelekkel.
Egyéni gyakorlás, majd Czetka Zoli meglepetés partija: bokkennel megvívott az egész
csapattal. Minden elképzelhető módon támadtuk, egyesével, kettesével, aztán üveggel
rontottunk rá, ahogy eszünkbe jutott, végül pihenésképpen 3 percen át bemutatta, hogy mire
emlékszik a nunchaku-technikákból.
Erősítés, nyújtás, mokuso (10-ről 1-re módszerrel).
Augusztus 16, hétfő
7-8. A szokásos reggeli gimnasztika és futás.
10-12. Délelőtti edzés. Ismét zenés bemelegítés, ezúttal afrikai zenére (végül is a bemelegedés
volt a cél). Relaxációs gyakorlat: jin-jang dinamikára épülő gyakorlatsor (kilégzés-belégzés,
hideg-érzet a homloknál, meleg-érzet a napfonatnál, megfeszülés-ellazulás különféle lassú
mozdulatokkal összhangban). Befejezés: néhány dinamikus, robbanékony mozdulat kiaival.
Halász Klári meglepetés partija: újra levizsgázott 6. kyu-ból, véletlenszerű sorrendben véve a
technikákat, véletlenszerűen váltakozó partnerekkel. Nunchaku: tetszés szerinti technikák,3
percen át folyamatosan.
A támadó fogások gyakorlásának folytatása: hogyan reagálunk, ha az ellenfél a támadásunk
megindítása után különféle módokon megváltoztatja helyzetét. (Az egyes támadófogásokhoz,
szituációkhoz, ellenfelek testalkatához, stb. tartozó, testre szabott kombinációk, követő
technikák megtalálása és begyakorlása.) Egyéni gyakorlás.
Zsibó Mari meglepetés partija: a korábbi támadófogás gyakorlatot háromszor egymás után
végigjátszotta az egész csapattal.
1630 1930 Délutáni edzés. Bemelegítés, goshin-jutsu kata tanulás. Küzdelem (vívás bokkennel
és verseny-judo). Berta Balázs meglepetés partija: első felvonásként verseny-judo küzdelem,
úgy, hogy minden akció után pihent ellenfél jön be. (Közben harsogott a csatazaj

1

A meglepetés parti azt jelenti, hogy a teljesen gyanútlan delikvenst kiszólítjuk középre, és 15 – 45 percen át
(kezdők kevesebb, haladók több figyelemben részesülnek), folyamatosan kapja a legkülönfélébb feladatokat. Az
egészet videóra vesszük számára, hogy legyen min szórakoznia a hosszú téli estéken.
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magnókazetta, a legutóbbi versenyen készült hangfelvétel.) Második felvonás: a sorra bejövő
ellenfelek (műanyag)üveggel próbálják megütni (kajakra).
Egyéni gyakorlás, készülődés a 20-ára tervezett bemutatóra.
Augusztus 17. kedd. Túra délelőtt.
A térkép szerint, ha az ember elindul Diósjenőről, egy körutat tehet Királyházáig és vissza. A
sárga négyzet elvezet Királyházáig, ott át kell váltani a kék négyzetre, majd sárga sávra.
Papírforma szerint 17 km. Ez remek! – gondoltuk, és cselekedtünk. Sorsolással két csapatot
alakítottunk ki2, amelyek versenyre hívták ki egymást. A tét: a vesztes csapat fizet egy pohár
(korsó) italt a nyertes csapatnak. A feladat: az egyik csapat a sárga négyzeten, a másik a sárga
sávon indulva teszi meg a körutat.
Mindkét csapat nindzsákat rejt el (10 – 10
darabot) a Királyházától visszafelé vezető
úton pedig megpróbálja összegyűjteni a másik
csapat nindzsáit. A nindzsák szerepét a
mellékelt
ábrán
bemutatott
söralátét
jelképezte. (Jól látható rajta a nindzsa manó.)
A manók meg vannak sorszámozva, és az
elrejtést a számok növekvő sorrendjében, úgy
kell elvégezni, hogy a turistaútról térd-és fejmagasság közötti részen látható legyen. (A
sorrendben történő elrejtésnek az az értelme,
hogy ha a csapat megtalálja mondjuk a 3-as
után az 5-öst, tudja, hogy valahol egy mellett
észrevétlenül elhaladt, és ha úgy gondolja,
egy gyorslábú emberét visszaküldheti, hogy
keresse meg, majd futva újra csatlakozzon a
csapathoz.)
Az értékelés elvei: 17 km-re egy sánta, beteg, légpuskával szügyön lőtt kóbor ebnek is elég 4
óra, tehát ez a szintidő. Ezért jár 10 pont. A rohanást nem favorizáljuk, rövidebb időért nem
jár bónusz. A szintidő túllépése negyedóránként mínusz 1 pont. Minden megtalált ellenséges
nindzsa plusz egy pont. Összeállt a két csapat is. A különítmény, fekete hachimakival: Boros,
Csernák, Domokos, Halász, Jóvér, Kádár, Sári. B különítmény, vörös hachimakival: Berta,
Borsi, Czetka, Doór, Doórné, Kovács, Pados, Tóth. Gigászok csatájának néztünk elébe,
mindkét csapatban többen voltak a Kinizsi 100-as túra túlélői, lábainkban sok ezer kilométer
harci tapasztalata lódult meg, hogy meghódítsa a távolságot. Hogy’ is mondja Marek egyéves
önkéntes Svejknek a budejovicei fogdában? „Az ember gigász akarna lenni barátom, pedig
csak egy darab szar. Ikarosz is elégette szárnyait.” Az A csapat 32 km megtétele után délután
fél 3-ra, a B csapat 20 km megtétele után 14 óra 10-re ért be. A további részleteket lásd a
„Diósjenőtől Diósjenőig”-rovatban. Mindent összevetve a B-csapat győzött. További szép
sikereket!
18-1930 Délutáni edzés. Bemelegítés, goshin-jutsu gyakorlás, egy kis ráhangoló beszélgetés
után zazen.
Augusztus 18 szerda

2

Alapelv nálunk, hogy a csapat bármely tagja együtt kell, hogy tudjon működni a csapat bármely másik tagjával,
ezért hasonló helyzetben mindig sorsolással alakítjuk ki a szemben álló csapatokat.
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7-8. A szokásos reggeli műsor; gimnasztika, futás (lehet, hogy rosszul, figyeltem meg, volt,
aki inkább még aludt volna).
10-12. Délelőtti edzés. Bemelegítés, földharc, futás, esés. Osoto-gari és koshi-waza gyakorlás:
cselből felkínált lehetőség, kontra akció végrehajtása. Randori (verseny-judo és vívás
bokkennel). Pados Robi meglepetés partija (vívás bokkennel). A változatos kihívásokról Bubu
szan gondoskodott.
Fél 5 – fél 8 Délutáni edzés.
Bemelegítés és egy óra kobudo Bubu szan vezetésével.
Technika gyakorlás: tsuki-jodan előkészítése mae-geri-gedannal. Felső ütés üveggel
előkészítése mae-geri-gedannal. Egyéni gyakorlás. Márton Viktor meglepetés partija. Először
verseny judo küzdelem majd ütés-rúgás küzdelem váltott ellenfelekkel. Végül különféle súlyú
és fogású nunchakukkal, majd sai villával folyamatos technikasorok bemutatása.
Erősítés. Figyelem összpontosítási, zazenre hangoló gyakorlat gyertya nézéssel.
Augusztus 19 csütörtök.
7-8. A szokásos reggeli gimnasztika, futás.
fél10 – 12 Délelőtti edzés. Bemelegítés, goshin-jutsu gyakorlás. Felső ütés üveggel
előkészítése mae-geri gedannal és a felső ütés védése (a tegnapi mozdulatsor folytatása).
Domokos Judit meglepetés partija: ismét levizsgázott kék-övre, a szokásos módon, a
technikákat és ellenfeleket, végrehajtási irányokat véletlenszerűen váltogatva. Nunchaku
tudását haladás közben, ütések, rúgások, fordulások végrehajtásával kellett bemutatnia.
Egyéni gyakorlás.
Délután:harci játék a hegyekben.
A szabályok megegyeztek az idei HEHT-en alkalmazott, illetve utána néhány
részletkérdésben módosított szabályokkal (lásd a Híradó júniusi számát). A sorsolás után az
alábbi csapatok alakultak ki:
„Vörös” szamurájok: Borsi, Czetka, Csernák, Domokos, Halász, Sári.
„Kék” szamurájok: Berta, Boros, Jóvér, Márton, Pados, Tóth.
Nindzsák: Doór, Kádár, Varga.
Császári megbízott: Doór Béláné, Mariann.
A hadjáratot a kékek nyerték 28 ponttal, második helyen a vörösök végeztek 18 ponttal, a
nindzsáknak be kellett érniük szerény 7 ponttal, amiben nem kis szerepe volt a császári
megbízottnak, aki a szó szoros értelmében kardos menyecskének bizonyult, és méltán
érdemelte ki a „nindzsaölő” nevet.
Este: a bogrács ördöge, Pados Robi és a nagy
kulináris teoretikus, Varga Attila ismét kitettek
magukért, a törökszentmiklósi szép napokat
idéző remekművel álltak elő: slambuc ahogy
sikerül-módra.
Ezúttal
sikerült.
Ne
feledkezzünk meg azonban az esemény
lényeges háttér-szereplőiről sem; amint tudjuk
a krumpli nyersen, sőt eléggé el nem ítélhető
módon, krumplihéjban keletkezik, ahhoz, hogy
slambuc legyen még van vele egy kis előzetes
matatás.
Mariann
rajza
a
hámozókommandónak állít örök emléket.
Aztán néhányan még le-lecsukódó szemmel
végignéztük a Gyaloggaloppot.
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Augusztus 20. péntek.
930 –12 Délelőtti edzés, vizsga és bemutató
Fél óra kobudo Bubu szan irányításával, majd egyéni gyakorlás. Csernák János 3. kyu
vizsgája. 30 perces bemutató az összegyűlt nagyérdeműnek (videóra vettük, megtekinthető,
bár bakiztunk rendesen). Az esemény érdekes színfoltja volt két és féléves unokám
hangaláfestése „Ott a Béla! Nézd, verekednek! Ellökte!!! Én is megyek.” „Te még kicsi vagy
hozzá Rozika.” „Nem, hosszú vagyok, megyek, stb.”
fél5 – fél 8 Délutáni edzés
Goshin-jutsu gyakorlás. Randori különféle küzdelem-fajtákban. Tóth Lajos meglepetés
partija: négy küzdésfajtában kellett kiállnia 3-3 általa megválasztott csapattaggal. Judo
versenyszabályok szerint, műanyag üveggel, ütés-rúgás küzdelemben és bokkennel.
Mindenkivel 1-1 percet küzdött, pihenő nélkül, a küzdelemfajták és ellenfelek sorrendjét
megválaszthatta. A küzdelem után a 6-3 kyu technikák közül véletlenszerűen kiválasztott
önvédelmi helyzeteket kellett kb. öt percen át megadott irányban, váltott ellenfelekkel
megoldania.
Gyertya meditációval fejeződött be a délutáni edzés.
Este halászlé és sör
Ezúttal királyi dolgunk volt, Csernák Jani papája ide jár horgászni Diósjenőre, és néhány
napja jó fogása volt, felajánlotta, hogy elkészíti számukra egy kis bográcspartihoz.
Elfogadtuk, és jóízűen el is fogyasztottuk Nyilván azért, mert az edzőtábor addigra kivette
minden erőnket, de a két láda sör ellen se tiltakoztunk, amit Csernák Jani és Márton Viktor
papája a tűz közelébe húzott. Köszönet mindenért.
Ezúttal Brian életét néztük meg esti mese gyanánt.
Augusztus 21. szombat – az utolsó délelőtt.
7-8. A szokásos reggeli gimnasztika, futás.
10-12 Táborzáró edzés.
Első óra: Czetka Zoli irányításával játékos para-judo edzés (távolabbról kosárlabdának
látszott). Doór Béla meglepetés partija. Felépítése hasonló volt Tóth Lajos terheléséhez, de
sötétebb övszínére való tekintettel egy kicsit többet kapott a jóból. Zárszóként az volt a
feladat, hogy hátat fordít a többieknek, hárman a háta mögé settenkednek különféle támadó
eszközökkel, tapsra visszafordul, és a három ellenfél közül – előre megbeszélt módon – kettő
csak fenyegető mozdulatot tesz, egy pedig teljes lendülettel támad, azt kell kivédenie. Béla
barátunk több-kevesebb sikerrel vette az akadályt. A legutolsó megoldása pedig egyenesen
Oszkár-díjas alakításnak bizonyult. Ekkor az volt megbeszélve, hogy a középen álló támad
majd műanyag üveggel, a másik kettő pedig vérfagyasztó sikollyal előkapja a táborban
fellelhető két legnagyobb méretű kést (az egyik természetesen Robi dzsungel-szeletelője volt,
a másik a szállásról származó kenyérvágó kés). Nos, derék ukénk eredeti hárítást talált ki, a
támadók között, egy elegáns tigris-bukfenccel távozott a veszélyessé vált helyszínről. Nem
nyaggattuk tovább, megtapsoltuk.
Zárszó, értékelés.
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Kalandjaink Diósjenőn. Boros Gyula és Pados Róbert
A szerkesztő megjegyzése: első olvasásra egy kicsit soknak tűnt számomra a szereplők
bőrszínének hangsúlyozása, mert nem szeretném, ha a Híradó sajtóetikai vétséget követne el,
ráadásul olyan alapelvvel kapcsolatban, amivel személy szerint is egyetértek. Figyelmesebben
elolvasva, azonban rá kellett jönnöm, hogy az ellenkezője igaz. A történet éppenséggel azt
szemlélteti, hogy még tapasztalt harcművészekből is egyfajta – teljesen indokolatlan - veszély
érzetet vált ki a mássággal való szembekerülés, de aztán nem lesz semmi baj. A rétegkultúrák
békés együtt iddogálásának lehetőségét szemlélteti a hegyomlásnak becézett epizódszereplő
bemutatása is.
Péntek délután rendesen megérkeztünk a szállásra (a leírttal szemben mi találtunk egy
hosszabb utat). Bevackoltunk, majd elindultunk vacsorázni.
Sikeresen eljutottunk a „Mona Liza” pizzeriába. Megvacsoráztunk, ittunk egy-két ampulla
sört, közben mindenki megérkezett és megtalálta az egyetlen helyet. Majd beütött a mennykő!
Vészhelyzet volt: eljött a záróra és mi - mivel addig alig ittunk - még szomjasak voltunk. Mit
volt mit tenni, másik kocsmát kellett keresnünk. Ez nem volt nagyon nehéz, mert útba
igazított minket a „szép muzsika szó”. A szomjas ember egyébként is roppant kreatív. Így
rátaláltunk a pizzeria tőszomszédságában levő Palóc sörözőre. Be is nyitottunk, bár a „szép
muzsika szó” elegendő figyelmeztetés lehetett volna. Szóval bementünk és érdekes kép
fogadott: mintegy harminc sötétbarna szempár nézett ránk csodálkozva. Egy pillanatra azt
hittük, hogy nem is kocsmában vagyunk, hanem egy szolárium szalonban, hiszen
mindenkinek szép barnára sült arca volt. Aztán mégiscsak láttuk, hogy lehet csapolt sört
kérni, így kértünk, majd fogyasztottunk, fizettünk és távoztunk. Elindultunk egy másik, nem
szolárium szalonnal egybekötött nyitott, vendéglátó-ipari egységet keresni. NEM VOLT!
Vissza kellett mennünk az előző helyre. Ahogy telt múlt az idő elfáradtunk, majd leültünk a
legközelebbi asztalnál lévő üresen hagyott székekre. Majd a helyiek is közelebb jöttek
hozzánk, kis idő elteltével beszélgetni kezdtünk:
Gyulának mesélt az egyik szimpatikus idegen: - Tesókám, ültem 13 és fél évet, pedig nem
csináltam semmit!
Robit figyelmeztette egy másik szimpatikus fejű fiatalember: - „Vigyázni kell itt az
embernek! ”És megmutatta, hogy ő hogy vigyáz, a farzsebéből előkapott egy életvédelmi
szempontból nem határesetnek tekinthető pillangókést és kivillantotta a pengéjét. Erre Robi
elismerően bólintott, hogy megértette és elővette a szintén nem határeseti, egy-kézzel nyitható
Gerber kését és szintén megcsillant a fény a pengéjén. Ezek után a társalgás, mint két szakértő
között, zavartalanul folytatódott.
Később úgy éreztük, itt az ideje az alvásnak, hiszen másnap edzés, búcsúztunk és fizettünk a
pénzt kezelő csaposnak. A közönség közül egy picinykét eltérő volt, 120 kilós, felgyúrt,
hegyomlás-szerű, kék szemű, rövidre nyírt, szőke enyhén skinhead kinézetű, de barátságos
figura.
Hazafelé ballagván, elment mellettünk egy Zsiguli, majd visszafordult, újra elhaladt, ismét
megfordult, mellénk állt és a kocsiból kiszólt és megkérdezte a három bennülő, helybélinek
látszó fickó egyike, hogy tudunk-e egy kávézót a közelben. Nem tudtunk. Mondtuk nem
idevalósiak vagyunk. Ezek után még egyszer elmentek mellettünk, majd távoztak. Egy
amerikai akciófilm kezdetének jó lett volna ez a jelenet, de a mi történetünknek ez a vége.
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DIÓSJENŐTŐL DIÓSJENŐIG
Acélos léptekkel a délibáb nyomában. Jóvér Béla
Eljött a kedd reggel, túl voltunk a kártyavetésen, kialakult a két versenytúra csapat, el is indult
a társaság reggel nyolckor a Börzsöny kéken magasodó masszív tömbje felé. Néhányan még a
szálláson sertepertéltünk, Judit a szomszéd faházban, jómagam a konyhában. „Na elindultam,
szólt be Judit” – majd így folytatta megváltozott hangnemben.; „Auú, valaki magával vitte a
ház kulcsát!” „A mienk sincs meg „ - tettem hozzá szomorúan. Szerencsére Csernák Jani és
Tóth Lajos kerékpárral érkezett a táborba, ott állt a két bringa a házukban. Judit felpattant az
egyikre, és az országúton utolérte a még együtt menetelő két csapatot. Előkerültek a kulcsok a
kis szórakozott professzorok zsebeiből. Visszajött, bezárta házukat, az ő kulcsukat zsebre
tette, a miénket ideadta és a többiek után eredt, immár hiperűr + tartalék sebesség-fokozattal.
Lassan én is összeszedtem a cuccaimat, zártam is volna a házunkat, ha Judit nem a mi
kulcsainkat vitte volna magával. Úgy jártam el, ahogyan a judo nagykönyvében meg van írva;
a hegyről lezúduló víz elegáns könnyedségével azonnal megtaláltam a legdinamikusabb, és
egyben legtermészetesebb megoldást. Kinyitottam a másik házat és felpattantam az egyik
falhoz támasztott bringára, és hajrá Judit után, hogy kulcsot cseréljünk! Kiderült azonban,
hogy a legcseppfolyósabb víz is követhet el hibát: éppen azt kerékpárt választottam ki,
amelyik defektes volt, és javításra várt. Először csak az átélt izgalmaknak tulajdonítottam,
hogy az az érzésem, mintha valamiképp furcsán gurulnék, de azután kisebb gumidarabok
estek ki a kerékből, és csapódtak a lábamhoz. Közben persze robogtam, mint az Intercity.
Nagyjából egyszerre történt, hogy megpillantottam az úton menetelő Juditot, és az abroncson
zötyögő hátsó kereket. Kiabáltam neki, megállt, visszafordult és elég különös lehetett, amit
látott: teljes sebességgel tekerek utána bringával, és amikor észreveszem, hogy észrevesz,
leszállok, és futva tolom tovább. (Nem mertem tovább nyűni az abroncsot, már így is
megjelent előttem egy vadonatúj versenykerékpár kerék képe, rajta hatalmas, sok nullát
tartalmazó árcédulával.) Végre, nálam az összes házkulcs, nyomás a futólépésben tolt
kerékpárral a házhoz. A szállásunk előtt áll a sztoikus bölcs, Marcus Aurelius, a filozófus
császár szobra, aki 176-ban itt csatázott a markomannokkal és kvádokkal. Esküszöm, amikor
másodszor haladtam el előtte a defektes, kerékpárnak látszó tárggyal, a szép komoly
márványarcon egy kaján vigyor suhant át.
Na, bezártam mindent, az órámra néztem, pontosan fél óra lemaradásom volt. Kiszámoltam,
hogy a többiek feltételezett átlagsebességét az én utazósebességemmel összevetve, nem is
olyan rossz a helyzet, még Királyháza előtt utolérem őket. És lőn. Először Judittal
találkoztam, majd végre együtt volt az egész díszes, csapat. Addigra nindzsáinkat elrejtettük,
és felszabadult érzés vett erőt rajtunk, mert miután Gyulával, mint veterán túrázóval
tanulmányoztuk a térképet, deklaráltuk az örömhírt: a sárga négyzet jelzés itt az országúton
bevisz Királyházára. Rögvest ott vagyunk, és bekapunk egy sört. Királyháza képe teljesen
plasztikusan, élénk színekben jelent meg előttünk; olyan Las Vegas-szerű hely, csak kicsit
jobb kivitelben, mert többféle sört csapolnak. Néhány perc múlva elértünk néhány szürke,
lepra-karantén barakknak látszó épülethez. „Na végre, Királyháza” – jegyezte meg
bátortalanul Kádár Gabi. „Itt nyaraltam néhány éve.” Gyulával gúnyosan ránéztünk, és
válaszra se méltattuk. Csernák Jani megkérdezte egy kerítésen belül gyomlálgató ápolttól,
hogy hol vagyunk. Nem fogjátok elhinni, ez is azzal a marhasággal állt elő, hogy Királyházán.
Még a turista jelzések is próbáltak megzavarni minket, megláttuk ugyanis azt a kék négyzetet,
amin vissza kellett volna fordulnunk Diósjenőre. Na most már tényleg közel vagyunk,
bátorítottuk Gyulával a többieket és kettőzött erővel nyomultunk tovább a MI Királyházánk
felé. Igaz, már a sárga jelzés is elfogyott, de út szerencsére volt. Még elnézően élcelődtünk is
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rajtuk, hogy - hehe, elfogyott a festékük, de nem baj, mert mindjárt itt a hűvös söröcske. A
nedves hűvösség megjött, csak nem úgy, ahogyan vártuk. Legalább háromszor keltünk át az
országutat elárasztó, megáradt Kemence patakon. Néha térdig, néha csak bokáig merültünk
bele – fene se hitte, hogy a judo tényleg ilyen szoros összefüggésben van a víz dinamikájával!
Eltelt fél óra, aztán megint egy. Csapatunk kezdett egy bizonyos Bonaparte által szervezett
Moszkva Párizs téli rally résztvevőire hasonlítani. Sári Peti hosszabb ideje nem gyújtott rá se
cigire, se nótára, inkább maga is kezdett hamuszerű lenni. Judit cserepes szájjal meredt
Csernák Jani kiürült vizes üvegére, Halász Klári lemaradva tipegett hercig kis fél-estélyi
cipellőjében. Mi Gyulával döngettünk dacosan, bár egyre türelmetlenebbül. Elértünk egy
pontot, ahol a patak a szokásosnál nagyobb mértékben mosta el az utat. Gyula előrement,
hogy hídnak, vagy tutajnak alkalmas faanyagot keressen. Ekkor beért minket Klári, aki
közben találkozott egy bennszülöttel, és megtudta, hogy Kemence község határában vagyunk.
(Aki igazán jót akar röhögni rajtunk, most vegyen elő egy Börzsöny térképet. Látni fogja,
hogy lazán átszeltük az egész hegységet, ha nincs ez a Kemence patak, csak a La Manche
csatorna fékez le minket.) Nem túl eredeti, de ide illő poénnal közöltem a távolabb bóklászó
Gyulával a helyzetet: ”Haver! Van egy jó, meg egy rossz hírem. A jó az, hogy nem kell
átkelnünk, a rossz az, hogy egy órája nem arra megyünk, amerre kellene.” Délre járt az idő.
Vettünk egy mély levegőt, és megállapítottuk: nem állunk éppen nyerésre, de nem adjuk fel.
Visszafordultunk és fordított sorrendben is átestünk a lábfürdőkön. Bosszúságunkat csak az
enyhítette, hogy elképzeltük, amint a másik csapat beér szintidőre, és szeretne bemenni a
házba, hogy ejtőzzön kicsinyég, de nem tud, mert mindkét ház kulcsa 3 nálunk van. Sajnos,
még ez sem jött be. Amikor fél háromkor beértünk a célként kijelölt pizzériába, ők is csak ott
tartottak, hogy éppen kikérték söreiket. Nem árulták el mivel töltötték el az időt, talán a
következő két írás fellebbent valamit a fátyolból…
Nagy Kalandom Keleten Kovács Imre régészprofesszor levele
Kedves barátaim!
Régészeti ásatásaim alkalmával –mint tudjátok, ez idő tájt a japán szigeteken tanulmányozom
a középkori japánok életét- egy érdekes kandzsó 4ra leltem, melynek rövidített és
leegyszerűsített tartalmát az alábbiakban megosztom veletek.
A háttérről csak annyit, hogy az Osaka 5 mellett talált tekercsben Tomo Szakeszada
dicsért meg tetteikért egy Koga tartománybeli bátor szamuráj csapatot és ajánlotta szolgálatait
Iejaszunak.
… Így hát nekem kellett eldöntenem, melyik tartomány szamurájait fogadjam fel. Minthogy
mindkét csapat értékes harcosokból állt, nem akartam értelmetlenül vért ontatni. Ezért az
alábbi feladatot adtam nekik: Kaminodzsó kastélyomból két irányban induljanak el az általam
kijelölt körúton. Az útvonal első felében mindkét csapat tíz-tíz nindzsa harcosának el kellett
rejtőznie, figyelni a később arra vonuló másik csapatot. Az ellenfélnek az általa megtett út
második felében ezen nindzsákat kellett megtalálniuk és fogolyként visszahozniuk a
kastélyomba. Mindezt a lehető legrövidebb idő alatt kellett teljesíteni. A legügyesebb
Sokan6om az alábbi jelentést adta nekem a fent ajánlott csapat útjáról:
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Kulcs témában csapatunk verhetetlen. Az egyik ház kulcsa a szeptemberi „Szamuráj 17” túrán került elő az
övtáskámból. Csodálom, hogy az egyébként leleményes fickó hírében álló Shakespeare nem építette be
királydrámáiba ezt a konfliktus motívumot.
4
ajánlólevél
5
Némely tudós szerint régen Diósjenőnek hívták
6
Élő ügynök –a klasszikus nindzsa típusú kém
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Az egyértelműség kedvéért a megfigyelt csapatot ezentúl pirosaknak, míg az ellenfelet
kékeknek fogom nevezni. A pirosak, elindulásuk után –menet közben- már kialakították
rejtőzési taktikájukat, míg egyikőjük a követendő utat figyelte. A taktika a kékek
megtévesztésén alapult. Mivel a szemből érkező kék csapatnak az út második felétől már
figyelnie kellett az elrejtőzött nindzsákra – a pirosak útjuk elején a nindzsáik zömét
elrejtették, míg a félút többi részére csak két harcost szántak. Ezzel az elosztási csellel
bizonytalanságba tarthatják a kékeket, hiszen azok az esetleg felfedezett első két nindzsa után
hosszú ideig nem találnak több rejtőzködő ellenfelet –arra gondolhatnak, hogy csak nem
vették észre őket, ezért több idő töltenek majd a kereséssel.
A pirosak útvonalának első szakasza egyszerűnek tűnt, de rövid idő után egyre meredekebb
úton kellett haladniuk. Hamarosan olyan –ritkán járt- útszakaszra érkeztek, ahol a követendő
utat bokrok, magas füvek takarták. A délelőtti harmat átáztatta felszerelésüket (bármennyire
óvták is azt), így külön szerencse, hogy nem találkoztak roninokkal, hiszen íjaikat nem tudták
volna használni. Taktikusan több csoportra szakadva haladtak, látó és halló-távolságra
egymástól. Így csak az elöl lévők figyelmét kötötte le teljes mértékben a helyes út
kiválasztása és követése, a többieknek legfeljebb csak ellenőrző feladat jutott. Ezzel a remek
vonulási módszerrel tudták biztosítani a megfelelő tempót és azt, hogy ne térjenek le a
kiválasztott útvonalról. Bár az általuk kitűzött időnél –az útvonal nehezebb volta miattkésőbb érték el az út felét, a csapatmunkára nem lehetett panasz. (Közben az utolsó nindzsa is
olyan jól elrejtőzött, hogy nem csak a kék, de a piros csapat sem találná meg egykönnyen.)
Hiába várták azonban, hogy találkozzanak az Iga tartománybeli kék csapattal, azok nem jöttek
szembe. Ezért nem tekinthető időveszteségnek –a kék csapat hollétének kifürkészése után:
’Nagoja7 felé mentek’-vallotta ki egy helybeli-, hogy a csapat árpa-szakéval frissítette magát.
Immár szinte biztos győzelmük tudatában sem lazult a piros csapat fegyelme. A kék csapat
elrejtőzött nindzsáit ismét figyelemre méltó taktikával „gyűjtötték” be. Négy csoportra osztva
–s a csoportokon belül is külön harcos figyelte az út jobb és bal oldalát- folytatták az utat,
semmit sem csökkentve eddigi tempójukon. A többszörös ellenőrzésnek meg is lett az
eredménye: csak egy rejtőzködő kék nindzsa harcosért kellett visszamenniük néhány száz
métert.
Miután mindenki megérkezett a Koga tartománybeli csapatból, megvendégeltem őket,
majd harcosaim között külön helyet jelöltem ki számukra. A későbbiekben is kitűntek
szívósságukkal és bátorságukkal, ezért ajánlom őket figyelmedbe. Minden bizonnyal
hasznodra lesznek a …
Eddig tart a levél szövege, a többi írásjel elmosódott már az idők folyamán. Remélem
a havazás beálltáig még találunk néhány érdekes leletet. Akkor majd azokról is beszámolok.
Addig is maradok tisztelettel.
Amatőr régész barátotok.
Kovács Imre
A híd túl messze volt. Tóth Lajos
Frissen és ruganyos léptekkel vágtunk neki a kijelölt távnak, arcunk elszántságot tükrözött:
ezt ma mi nyerjük meg. A taktikai megbeszélést is - ugyan hogyan rejtsük el a
„nindzsamanókat”? - menet közben tartottuk, feleslegesen nem pazarolva egyetlen percet sem
ácsorgással. (Ez a taktika a mai napig titok tárgyát képezi, a Robi kitekerné a nyakamat, ha el
merném árulni.)
A túra első fele különösebb események nélkül telt el. Talán csak azt a szépen fejlett csalánost
érdemes megemlíteni, ami kicsit feloldotta a menetelés egyhangúságát, úgy egy kilométeren
7

Ma Kemence néven ismerik
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keresztül. Volt a túrának néhány olyan szakasza, amit valószínűleg évek óta nem tapodott
emberláb (bár a jelzések jól láthatóak voltak), ezeken a helyeken előfordult, hogy bokrokat
áttörve kellett továbbhaladnunk. Kétkedő arccal néztünk ilyenkor egymásra: ezek itt tutira el
fognak tévedni, nem baj.
Pontosan fél távnál voltunk, Királyházán a gyengébbek kedvéért, ahol Kemence felé lehet
letérni, amikor egy megáradt patak állta utunkat, mint ki letépte láncát. Tétovázásunk nem
tartott sokáig, ruházatunk épségét nem kímélve hidat fabrikáltunk a patak fölé, amin csaknem
száraz lábbal keltünk át. Az időveszteség feletti aggodalmunkat a jól elvégzett munka öröme
ellensúlyozta. Mindeme viszontagságok után jó ízzel fogyasztottuk a királyházai
turistaházban vásárolt jól megérdemelt sörünket. Kedélyes kedvünk szinte extázisba csapott
át, mikor a tulajjal folytatott rövid párbeszédből megtudtuk, nem rég elhaladt itt el egy
nagyobb csapat egy orrszarvú lendületével Kemence felé. A személyleírás világossá tette,
hogy csak ellenfeleink lehettek azok. Ezek után jóval nyugodtabban tekintetünk a jövő elé,
feszült idegeink kisimultak, néhányan még egy második sört is engedélyeztek maguknak.
Széles jókedvünket az sem tudta letörni, hogy nem messze a turistaháztól megpillantottunk
egy masszív betonhidat, ami a megáradt patakot ívelte át, de túl messze volt a turistaúttól,
hogysem korábban észrevehettük volna.
A túra maradék részére nem érdemes sok szót fecsérelni, tempónkon nem lassítottunk,
töretlenül haladtunk a cél felé, minden nindzsamanót megtaláltunk. Jóval előbb értünk az
étterembe a másik csapatnál, mi több, mire ők megérkeztek, mi már meg is ebédeltünk. Még
arra is volt időnk, hogy több változat kipróbálása után egy olyan formációba rendezzük a
söralátét – nindzsamanókat az asztalon, hogy aki odapillant, annak számára egy pillanatig se
legyen kétséges, mi mind a tízet megtaláltuk, és világossá váljon az, amit mi már a vetélkedő
kezdetén is tudtunk, a jobbak mi vagyunk.
Ki vagyok én?. [J.B.]
Edzőtábori reggelek. Gimnasztika a harmattól nedves réten, utána futás, futás, futás. Kinek
közben is jólesik, kinek csak utána. A gimnasztika előénekese Robi szan, és hogy a fej is
dolgozzon, ne csak a kéz meg a láb, időnként kóanokkal szórakoztat bennünket. Két egymást
követő reggelen hangzottak el az alábbiak:
Első reggel, feladat a gimnasztika elején: mindenki tegye fel önmagának a kérdést „ki vagyok
én?” Robi válasza a gyakorlatsor végén: „Te az vagy, aki eljött ide az edzőtáborba, ma reggel
felkelt, tette a dolgát, most pedig itt áll előttem.”
Második reggeli feladat: mindenki tegye fel önmagának a kérdést „ki Pados Róbert?” Robi
ismét válaszolt: „Az vagyok, aki eljött ide az edzőtáborba, ma reggel felkelt, tette a dolgát,
most pedig itt áll előttetek.”
Tetszett a dolog és felidézte bennem egyik kedves versemet. Olvassátok: [J. B.]
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Francois Villon

KÉRDÉSEK KÉRDÉSE
Tudom, mitől döglik a légy,
Tudom, ki hord rongyot, ki selymet.
Tudom, mi csúnya és mi szép.
Tudom, melyik fa mit teremhet;
Tudom, melyik mily nedvet enged.
Tudom, minden mögött van ok.
Tudom, ki dolgozik, ki tesped.
Csak azt nem tudom: ki vagyok?
Tudom, ki ölt csipkés zekét.
Tudom, barátok mit viselnek.
Tudom, hogy úr, kit strázsa véd.
Tudom, mi illik szent szüzeknek.
Tudom, a tolvajbanda-nyelvet.
Tudom, sok tökfej jóllakott.
Tudom, tüzes bort hogy’ vizeznek.
Csak azt nem tudom: ki vagyok?
Tudom, ki tart öszvért, ki gebét;
Tudom, hogyan bírják a terhet.
Tudom, ki dáma, ki cseléd.
Tudom, hogy jó pénzt merre vernek.
Tudom, az álom mit jelenthet.
Tudom, mik a cseh tévtanok,
Tudom, hogy Róma sosem enged.
Csak azt nem tudom: ki vagyok?
AJÁNLÁS
Tudom, amit kell tudni, Herceg!
Tudom, mi rozsdás, mi ragyog.
Tudom, hogy egyszer eltemetnek.
Csak azt nem tudom: ki vagyok?
(Fordította: Mészöly Dezső)
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TÚRÁZÁS
Első túrázásom a csapattal Mészáros Anita
Örömmel vettem a hírt, hogy egy rövidebb távú (17 km) kirándulás (túra) lesz szeptember 4én. Az én fogalmaim szerint egy kirándulás (túra) békés mendegélés, piknik a tisztáson, tájgyönyörködést takar.
Majdnem talált.
Korán reggel, hajnalok hajnalán találkoztunk a Moszkva téren reggel 9 órakor. Annyira
izgultam, hogy el ne késsek, hogy nyolc óra előtt 10 perccel ébredtem fel a tervezett 7 óra
helyett. Azért szerencsére nem késtem el.
Mindenféle buszra szálltunk, míg eljutottunk Pados-doki házához, ahol a gyülekező volt. Robi
majd kicsattant a lelkesedéstől és mindenkit ez buzdított az úton végig.
Nem hagyott sok időt nekünk a laca-facázáshoz, rohamléptekkel előrement, mivel Ő volt a
túravezető.
Én Krisztához csapódtam, aki csak annyit mondott, hogy "mindig így van ez nálunk."
Elindultunk. Ekkor kezdett gyanús lenni a dolog, hogy hova sietünk? Képzeletem szerint
nyugodt, kényelmes tempóban is lehet kirándulni. Hamar rájöttem a zord valóságra. Sikeresen
lemaradtunk Krisztával, (szóval tartottam, nehogy egyedül baktassak) viszont az első
kanyarnál Robi megvárt minket és meg ejnye-bejnyézett mindenkit, aki lemaradt. Kicsit
szégyelltem is a dolgot, ezért összeszedtem magam és próbáltam lépést tartani a többiekkel.
Sikerült is. Egy darabig. Menet közben nem volt "békés mendegélés, piknik a tisztáson, tájgyönyörködés" csak előremenet az első kocsmáig. Ott végre kipihenhettem magam. De nem
sokáig! Robi nagyon gyorsan megitta a sörét (legnagyobb sajnálatomra) és hamar sorakozót
vezényelt. Ekkor már éreztem, hogy a lábam nem létező izmai sajognak. Bekanyarodtunk újra
az erdőbe, míg egy erdei kocsmát nem találtunk. Sajnos, nem álltunk meg, előre lettünk
küldve, hiszen Béla-San és Pados-Doki úgy is utolérnek. Igazuk volt. Utolértek minket (pedig
azt hittük nagy az előnyünk), sőt le is hagytak! Minden csodálatom! A "tor"túra vége felé
bizony lemaradtam a többiektől, ekkor már egy célom volt csak, hogy mindig lássam a
Csernák Jani hátát, az a biztos. Szerencsére ez teljesült. Köszönöm Jani! (Ugyanis néha
hátranézett, hogy meg vagyok-e még.) Mikor kiértünk az erdőből fizikailag teljesen
összeomlottam, alig bírtam elvánszorogni a házig, ahol felséges illatok vártak. Természetesen
már mindenki ott volt. Mi voltunk az utolsók, jobban mondva én. Szerencsére mindenért
kárpótolt a finom sör és az ízletes, csodálatos, mennyei kaja.
Annyira elfáradtam és boldog voltam, hogy ezt is kibírtam, hogy elhatároztam a legközelebbi
ilyen rövidebb távú "tor"túrára is elmegyek.
Kirándulás
Az októberi kirándulást Finder Gábor szervezi a Pilis hegységbe. Időpont: október 16,
szombat. Útvonal: Búbánatvölgy, Pilisszentlélek, Legénybarlang, Leánybarlang, Piliscsév.
Táv: kb. 25 km.
Találkozó, indulás: reggel negyed nyolckor az Árpád hídnál lévő Volán állomáson (a fél
nyolcas, Esztergomba menő autóbuszra kell felszállni). Visszaérkezés: Piliscsévről vonattal a
Nyugati pályaudvarra. Eső, zimankó esetén a túra elmarad. Kétes esetben kéretik kapcsolatba
lépni a szervezővel: Munkahelyi telefon: 399-1982, lakás telefon: 3429-604, e-mail:
[finderg@lihunnt1.light.ge.com]
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JAPÁN ÉS A JAPÁNOK
A Magyar Japán Baráti Kör programjaiból. Fürtös János
A közeljövő néhány Japánnal kapcsolatos
mindannyiunk szíves figyelmébe ajánlani.

magyarországi

programját

szeretném

Szeptember 27. 17-19 óráig
Látogatás Magyarország legrégibb japánkertjében. Helyszín: Bp. XIV. Mogyoródi út
56-60. Kertészeti Szakközépiskola.

Október 18. 17 óra
Szentirmai József mutatja be a Panoráma Útikönyvek sorozatban megjelent
Japán című művét.
Helyszín: Bp VI. Bajza u. 54. Nemzetek Háza / Magyar-Japán Baráti Társaság székhelye /

November 15. 17 óra
Kiss Sándor tart előadást A Japán gazdaság ma címmel. / Az előadó szakavatott
ismerője a témának, hiszen 15 évet töltött Japánban /
Helyszín: Bp. VI. Bajza u. 54. Nemzetek Háza

December 6. 17 óra
Japán zene és irodalom címmel bemutató a témával kapcsolatos új könyvekből,
kazettákból, lemezekből. / Ötletet adva a karácsonyi ajándékozáshoz /
Helyszín: Bp. VI. Bajza u. 54.
A programokat a Magyar-Japán Baráti Társaság Hírlevele alapján ajánlom. Aki bővebb
felvilágosítást szeretne, a fenti címen megszerezheti.
A társaság Internet címe : http:www.net.hu/mjbt/
A japán írás további rejtelmei.
Avagy megtanulni és művelni, művészet
Fürtös János
/ forrás: CD Panoráma melléklet 1999. Tavasz /
A BJC Híradó 1999. Májusi számában már említést tettem a Japán írásrendszer
bonyolultságáról. A mostani próbálkozásom arra irányul, hogy folytassam a háromféle
írásmód / hiragana, katakana, kanji / közül a bonyolultabb –kanji- leírásával kapcsolatos
ismereteink bővítését.
Az írás / kalligráfia /, mint minden más Japánban, nem csupán praktikum, hanem művészet is
egyben. Ez már ott kezdődik, hogy nem egyszerűen leülnek, és elkezdenek írni, hanem
előkészítik a megfelelő eszközöket: a finom anyagú kézi készítésű rizspapírt, a korom és
gyanta keverékéből álló tinta tömböt, az író ecsetet.
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A megfelelő szellemi ráhangolódás után kezd egy mester a munkához. A megfelelő ecset
tartás nagyon fontos a végső eredmény szempontjából. Csak az tud igazán szép írásjeleket
festeni, aki kiegyensúlyozott, harmonikus, ugyanakkor dinamikus mozdulatokkal dolgozik.

Egy kanji írásának fontos szabályai vannak. Rend szerint föntről lefelé, és balról jobbra
haladva folyamatos mozgást végezve írják a jeleket alkotó elemeket / alapvonásokat /.
Egy mesteri írásnál összhangban van az elemek sorrendje, dinamikája, azok egyensúlya, és az
erő koncentrálása. A külső szemlélő úgy láthatja, hogy a mester légies, lágy mozdulatokkal,
szinte „balettozva” fest. Számos híres shodo mester jártas valamely harcművészeti ágban is,
mivel a kapcsolat igencsak szoros a művészetek között. Mindkét esetben nagy hangsúly
fekszik az összpontosításon, erőkoncentráláson, a harmónián. Továbbá a shodo-nál is
kilégzéskor végzik a bonyolultabb mozdulatokat.
Még egy egyszerű vízszintes vonal rajzolása is sok gyakorlást igényel.

Háromféle kanji stílust különböztetnek meg japánban: kezdő-kaisho-, haladó-gyosho-,
mester-sosho-. A kézírás rögtön elárulja készítőjének tudását is. Nem véletlen, hogy minden
jelentősebb intézmény, vagy vállalat csak kézírásos jelentkezéseket fogad el az új
munkatársaktól.
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A kezdők számára minden vonás gyakorlását meghatározzák. A vonalvezetést, az
alapvonások arányosságát négyzethálós sorvezető segíti.

A kanji írásjelek azonkívül hogy jelentéshordozók, és bonyolultak, rendkívül dekoratívak is.
Sokszor használják díszítő elemként azokat.

A téma kimeríthetetlen. Egy shodo mester is élete végéig tanul, gyakorol, fejleszti tudását.
A Japán írásból is sok pozitív dolgot lehet átültetni saját életünkbe. De ha csak, mint
esztétikumra tekintünk, akkor is sok értéket fedezhetünk fel benne.
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ALAPOZÓ
Rovatgazda Pados Róbert
Új rovatot szeretnék indítani a BJC híra-dóban. (Hogy tetszik a híradó így, kicsit japánosan
írva?) Az Alapozóban mindenki szót kaphatna, aki csak akar. A rovatban az általános
edzéselméleti alapkérdések szerepelhetnek, többek között: erőfejlesztés, gyorsaság,
állóképesség, ügyesség, hajlékonyság, lazaság, stb. Megjelennének benne közlemények,
amiben mindenki a saját vagy a szakirodalomból származó véleményét közölheti, kérdések,
amiben a szerzőkhöz, a főszerkesztőhöz, vagy a rovatvezetőhöz lehet kérdéseket feltenni és
vélemények, amiben bárki elmondhatja a véleményét a megjelentekkel kapcsolatban. A
szerzőknek bármely megjelent írásra joguk van írásban válaszolni.
A rovatvezető szeretettel várja a közleményeket a padosrb@matavnet.hu címen, vagy
személyesen, az edzéseken.
A hajlékonyság fejlesztése I. rész
A hajlékonyság minden sportban és harcművészetben nagy jelentőségű. E
szempontból az egyébként sok téren kiválóan felkészült csapatunk sok hiányossággal
rendelkezik, a szerzőt is beleértve.
Az alábbiakban ismertetett gyakorlatok forrása Thomas Kurtz: Streching Scientically
(Nyújtás tudományosan)-című könyvből származnak. A gyakorlatokat a legutóbbi
edzőtáborban rendszeresen végeztük, illetve az edzéseken is gyakoroltuk.
Az első gyakorlat sorozat a dinamikus hajlékonyságot fejleszti. Érthetőbben
kifejezve: ne csak az ellenfél bokája és térde közötti magasságra tudjunk rúgni, ne
képességeink határozzák meg a rúgás magasságát, hanem a célszerűség, így képesnek
kell(ene) lennünk magas chudan, sőt néha jodan (fej) rúgásra is.
A dinamikus hajlékonyság fejlesztésének célszerű időpontja a reggel, vagy az
edzések eleje. Fáradtan másfajta nyújtó gyakorlatokat célszerű végezni. Pár perces, minden
izületre kiterjedő forgómozgással végzett bemelegítés után belefoghatunk az alább leírtak
végrehajtásába.
Hat gyakorlatot végeztünk, de sok más gyakorlat is létezik. A gyakorlatokat nagy, a
maximális sebességünket megközelítő sebességgel kell kivitelezni. Minden mozdulatnak el
kell érni a teljesítőképességünk határát, különben nem ér semmit. Nagy ismétlés számot kell
alkalmazni, 2 - 5 X 10-es szériák a hatékonyak. Ideális, ha akkor hagyjuk abba, amikor a
maximális nyújtást és/vagy sebességet már nem tudjuk elérni.
A hat gyakorlat leírása:
1./ Álljunk lazán, kényelmesen, a lábfejek előre néznek. Lendítsük előre az egyik
lábunkat előre a lehető legmagasabbra, a másik láb sarka maradjon a földön. A maximális
magasságot elősegíthetjük, ha előre magasra kinyújtjuk a kezünket és azt próbáljuk elérni.
Minimálisan elvégzendő mindkét lábbal 3 X 10 lendítés, azaz összesen 60.
2./ Álljunk úgy, hogy a lábfejeink „ T ”-betűt formáljanak. Az oldalra néző lábat
lendítsük maximálisan oldalra. Testünk többi része ne mozogjon. Minimum 2 X 2 X 10.
3./ Álljunk úgy, mint az első gyakorlatnál, de a lábaink oldalra lendüljenek,
ügyeljünk, hogy ne előre lendítsük a lábunkat, inkább kicsit hátra. A csípőnket kicsit toljuk
előre. Minimum 2 X 2 X 10.
4./ Kezeink mellső középtartásban, a tenyerek egymás felé nézzenek. Lendítsük a
jobb karunkat nyújtva maximálisan fel, majd hátra, a balt, egy időben a jobbal, maximálisan
le és hátra. Minimum 20 lendítést végezzünk, majd ismételjük váltott kézzel. A lendítések
között mindig térjünk vissza a kiindulási helyzetbe.
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5./ Kiindulási helyzet, mint a 4. gyakorlatnál. Keresztezzük kezeinket magunk előtt,
szorítsuk ökölbe, majd könnyedén csapjuk oldalba magunkat, a könyök előre nézzen. Amint
az ökleink elérték az oldalunkat, lendítsük karjainkat oldalsó középtartásba, egy kicsit a vállak
fölé, a tenyerünk nézzen fölfelé. A maximális oldalra lendítés után ismételjük a gyakorlatot,
minimum 40-szer.
6./ Kiindulási helyzet: a kezeinket tartsuk lazán mellső középtartásba. Innen
erőteljesen rántsuk hátra és egymás felé a könyökeinket. Szorítsuk ökölbe a kezeinket és
értessük a csípő csontunkhoz. Minimális ismétlés szám a 40.
Az utóbbi három gyakorlatot végezhetjük állásban is, de célszerűbb lazán sétálva
végrehajtani.
Akinek nem világosak a fentiekben leírtak szívesen megmutatom. Aki vágyik a
lazaságra, gyakorolja szorgalmasan, hetente legalább 5-ször. Karácsonyra jelentős javulás
várható.
A következő Híradóban az izometriás nyújtásról fogok írni.

FEGYVEREK
A szerkesztő megjegyzése: Nem vagyok meggyőződve róla, hogy nagyobb biztonságban
érezném magamat, ha állandóan fegyver lenne nálam. Nincs is. Arról azonban meg vagyok
győződve, hogy a fegyverek ismerete, edzőeszközként és dísztárgyként való birtoklása, a
velük való elmélyült gyakorlás hasznomra válik. Sokan gondolkodunk így, és sokunknak
vannak kései, nunchakuja, kardja, napirenden van a tonfa beszerzése is. Ezt a „fegyverek”
elnevezésű rovatot az ezzel kapcsolatos technikai ismeretek, etikai, jogi és egyéb gondolatok
közzétételére szántam. Alapvető jelentőségű annak ismerete, hogy a jog mai állása szerint mit
kell tudnunk fegyvereink tárolásáról szállításáról, és esetleges, önvédelmi célra történő
használatáról. Az írás szerzője, Lente Sándor, Fürti szan tanítványa, foglalkozására nézve
jogász, úgy gondoltam, az ő szavaiból jobban megértjük a helyzetet, mint a törvény eléggé
sajátos stílusban megírt szövegéből. A törvény szövegét is beszereztük, kérésre bárkinek
másolok belőle egy példányt.
Veszélyes eszközök, és amit érdemes tudni róluk Lente Sándor
I.
Alkotmányunk (1949. évi XX. tv.) 35.§(1) bekezdésének i) pontja értelmében a Kormány
feladata megtenni a közrend és a közbiztonság védelme érdekében szükséges intézkedéseket.
E feladatkörében eljárva alkotta meg a Kormány a 124/1993.(IX.22.) Korm. rendeletet a
közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről.
A rendelet alapvető rendelkezéseivel azért érdemes tisztában lennünk, mert annak hatálya
kiterjed számos olyan eszközre is, amelyet a budo- és egyéb keleti eredetű
harcművészetekkel, illetve a katonai hagyományőrzéssel foglalkozók gyakran használnak
edzéseken, vizsgákon vagy bemutatókon. A jogszabály ismeretéhez anyagi érdekünk is
fűződik, mert az egyes szabálysértésekről szóló 17/1968.(IV.14.) Korm.rendelet 19/B.§-a
szerint "Aki a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök birtoklására, gyártására,
kereskedelmére vonatkozó szabályokat megszegi, harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal
sújtható.
„Azt az eszközt, amelyre a szabálysértést elkövették, el kell kobozni.”
Gondolom, senki nem örülne annak, ha azért, mert nem ismeri a rendelet tartalmát nem a
megfelelő helyen gyakorolna mondjuk több tízezer forintért vásárolt katanájával és az
önfeledt gyakorlásban egy arra járó rendőr zavarná meg, aki a szabálysértési eljárás
megindításával, valamint a bírság kiszabásával egyidejűleg a kardot is lefoglalná.
Elöljáróban még annyit: a szabálysértésekről szóló új, 1999. évi LXIX. tv., amely 2000.
március 1-jén lép hatályba, hatályon kívül helyezi a jelenleg még hatályos szabálysértési
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kódexet, az 1968. évi I. törvényt. Az új törvény különös részében, amely az egyes
szabálysértési tényállásokat meghatározza, nem szerepel a közbiztonságra különösen
veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés. Felhívom azonban a figyelmet arra, hogy mind
a veszélyes eszközökről szóló rendelet, mind pedig az annak rendelkezéseibe ütköző
magatartásokat szabálysértéssé minősítő jogszabály 2000. március 1-jét követően is hatályban
marad.
II.
Melyek tehát azok az eszközök, amelyek a rendelet értelmében a közbiztonságra különösen
veszélyesek? A rendelet melléklete szerint:
1. Olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágóéle a 8 cm-t
meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágóél méretétől függetlenül a dobócsillag, a
rugós kés és a szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő
készülék (íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli stb.).
Ebbe a kategóriába tartozik valamennyi kardtípus, az edzéseken rendszerint használt tőrök
és kések legtöbbje, illetve majdnem minden konyhakés, fűrész, véső, ár, stb. valamintgondoljunk a kyudo művelőire-valamennyi íj.
2. Olyan eszköz, amelyből a szem és a nyálkahártyák ingerlésével védekezésre képtelen
állapotot előidéző vegyi anyag lőhető, permetezhető ki (gázspray).
3. Olyan eszköz, amely az utánzás jellege miatt megtévesztésig hasonlít a lőfegyverre, gázés riasztófegyverre (fegyverutánzat).
Bármennyire hihetetlen is, ide tartozhatnak a lőfegyverrel való fenyegetés elhárításának
gyakorlásakor használt játékfegyverek és fegyvermodellek is, sőt, -Woody Allen ötletét
ellopva- akár a szappanból faragott, vagy gyurmából formázott utánzatok is, ha nagyon
hasonlítanak az eredeti lőfegyverhez. Nyilvánvaló, hogy a rendeletbe a fegyverutánzatok az
ilyen eszközök felhasználásával elkövetett -egyébként igen gyakori-rablások miatt kerültek
bele.
4. Kézre helyezhető, az ütés hatását növelő eszköz (boxer).
5. Jellegzetesen ütés céljára használható, az ütés erejét, hatását növelő eszköz (pl.
ólmosbot).
Ebbe a kategóriába sorolhatjuk az összes kalapácsot, húsklopfolót, a baseball ütőt, némi
túlzással-ha a szöveget némi ügyefogyottsággal kiterjesztően értelmezzük- a tenisz-,
tollaslabda- , squash- és asztalitenisz ütőket.
6. Elektromos feszültség útján átmenetileg védekezésre képtelen állapotot előidéző eszköz
(elektromos sokkoló).
7. Lőfegyverre felszerelhető, a lövés hangját tompító eszköz (hangtompító).
8. Lőfegyverre szerelhető lézeres célzókészülék.
9. Lőfegyver éjszakai irányzéka.
10. Gumibot (rendőrbot).
11. Bilincs.
12. Lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek.
Ide tartozik a nuncsaku is.
13. Gépjármű sebességmérő készüléket jelző vagy zavaró eszköz.
Azokba a pontokba sorolt eszközök, amelyekhez nem tettem külön megjegyzést meglehetősen
ritkán fordulnak elő harcművészet és küzdősport edzéseken.
Joggal vetődik fel a kérdés bennünk: maradt egyáltalán olyan eszköz, ami nem minősül a
közbiztonságra különösen veszélyesnek? Kevés ugyan, de maradt. Hogy csak a minket
közelebbről érintők közül említsek néhányat: a különböző méretű botok, a boken és a fából
készült gyakorlókés, különböző kötelek.
A másik -a veszélyes eszközök listájának elolvasása után- szükségképpen felvetődő kérdés:
kell-e tartanunk a törvény szigorától, azaz a szabálysértési eljárástól és annak
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következményeitől (bírság, elkobzás) ha ilyen eszközökkel otthon vagy edzéseken
gyakorolunk, bemutatókon használunk, azokat közforgalmú járművön szállítjuk? Miért kellet
a rendelet hatálya alá vonni olyan hétköznapi eszközöket, amelyeket rendszerint naponta,
magától értetődő természetességgel használ mindenki, illetve kell-e felelősségre vonástól
tartani, ha például otthon vágok egy szelet kenyeret a nagykéssel?
Ezekre a kérdésekre -a rendelet értelmezésével- a folytatásban próbálok meg válaszolni. Úgy
gondolom, abban egyetértünk, hogy sérülés okozására vagy az élet kioltására számos, a
rendelet hatálya alá nem tartozó tárgy is alkalmas lehet. A veszély nem önmagában a
tárgyban van, hanem abban, hogy ki, hol, milyen körülmények között és mire használja.
Mint azt később látni fogjuk, a jogalkotók is ezt a gondolatot tartották szem előtt. A rendelet
értelmezése során ki fog derülni, hogy a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökre
vonatkozó szabályok nem is annyira szigorúak, mint amennyire első látásra tűnnek.
(folytatás a következő számban)

ZEN
Látogatás az Ilka utcai ZEN-DOJO-ban Czetka Zoltán

Egy ismerősöm ajánlása nyomán fedeztem fel 1998 őszén az említett
műintézményt. Igen érdekes élményben volt részem, amit
megpróbálok röviden összefoglalni.
Maga a dojo egy három szobás, ebédlős lakásból lett kialakítva. Az ebédlő ill. a kisebb szoba
mint kiszolgálóhelységek, öltözők működnek. A két egymásba nyíló nagyobb méretű
szobában alakították ki a tulajdonképpeni dojo-t. Az elsőben ezek közül a meditációhoz
szükséges párnák és egyéb eszközök találhatók, a másodikat egy kis oltár jellegű asztalka
uralja. Az asztalkán az időmérésre használt füstőlőrúd, egy egyszerűségében is mutatós
virágkompozíció van, az asztalka mellett egy gong áll. A szoba be van szőnyegezve, külön
szőnyeg fut körbe a falak mentén az oltár két oldalától kiindulva.
Belépés természetesen csak mezítláb, összetett kézzel meghajlással. A gyakorlottabb
látogatók speciális ruhában, mi csak egy kényelmes melegítőben léptünk be. A falak mellett,
azokkal szemben helyezkedtünk el, lehetőleg a lótusz-ülést megközelítő pozícióban. A
szertartás kezdetére megérkezett a mester is. Rövid gongütés, valamint az égő füstölőrúd
jellegzetes szaga jelezte a meditáció kezdetét. Már nem mozdult senki, csak a mester angolul
elmondott (párhuzamosan magyarra lefordított) utasításai és intelmei hallatszottak. Ez a rész
kb. fél óra hosszat tartott. A mester néha körbejárt és igazított a tartáson, ahol ez szükséges
volt. Velem nem sokat kínlódott, csak egyszerűen közölte – látva kényelmetlen helyzetem
okozta szenvedésem -, hogy a mostani fiataloknál jobb tartású öregembereket is látott már…
Magam is meglepődtem, hogy az igen fájdalmas pozíció ellenére is elég jó szinten el tudtam
mélyülni, és az első rész végét jelző gongütés szinte meglepetésként ért. A résztvevők
mozgolódni kezdtek, továbbra is néma csendben. Egymás mögött haladva, jobb öklünket a
mellünk előtt a bal tenyerünkbe fektetve, magunk előtt a padlóra meredve nagyon lassan
körbejártuk a dojót, majd elhelyezkedtünk a következő fél órára. Ez számomra kicsit
kínosabbra sikerült, mint az első ülés, igaz megkönnyebbüléssel köszöntöttem a gongot.
Megfordultunk, és az előre odakészített lapról elkántáltunk egy ókínai szutrát. Ezzel véget is
ért a szeánsz, csendben, meghajlással kivonultunk.
Szívesen ajánlom mindenkinek, érdemes kipróbálni. A dojo (elnevezése „Mokuso zen dojo”)
mindenki előtt díjmentesen nyitva áll, minden nap este 6h-kor, az Ilka utca 26. szám fsz. 1
alatt. Telefon: 220-9217.).
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A tábornok csészéje

Tsai Chih Chung; Beszélő zen. Budo Kiskönyvtár, 2001. 59. oldal.
Egy emlék a nyolcvanas évekből: Borsi Jani bejelentette, hogy elmegy egy évre dolgozni az
NSZK-ba. Akkoriban még odaátra jártak szerencsét próbálni a legkisebb királyfiak, és aki
megtalálta, gyakran ott is maradt. Tudtuk, hogy hiányozni fog a fiú, így hát érzelmes búcsút
vettünk tőle. Útravalóul kapott egy könyvet a csapattól, amibe beleírtunk egy idézetet és
valamennyien aláírtuk. Ne is kérdezzétek, hogy miért a „Gyűrűk ura”- volt a könyv, és abba
miért a „Három ember egy csónakban”8 egyik szép gondolatát írtuk bele, és természetesen
arra sem tudok válaszolni, hogy miért gondoltam helyesnek, ha az idézetet ideszerkesztem a
zen történet mellé:
Vesd ki a lomot ember! Hadd legyen életed csónakja könnyű. Ne hordozd, csak amire
szükséged van: lakályos otthonodat, egyszerű örömöket, egy vagy két olyan barátot, aki ezt a
nevet meg is érdemli, valakit, akit szeretsz, és aki téged szeret, egy macskát, egy hű ebet, egykét pipát, elegendő ételt és ruhaneműt, s az italból egy kicsit többet a szükségesnél, mert a
szomjúság veszedelmes dolog.
8

Jerome K. Jerome Három ember egy csónakban. Háttér Lap-és Könyvkiadó, Budapest, 1991, 31. oldal.
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HUMOR
A 11. Dan vizsgakövetelményei (Judo mesterek számára)
Forrás: Internet. Fordította: Domokos Judit
Még jóval, mielőtt erre, fokozatra vizsgázna, bármelyik tapasztalt judo oktatónak ismernie
kell ezeket az alap technikákat:

Menekülés a dojóból
Gyors menekülési útvonal, hogy elkerüld a takarítást és a szőnyegpakolást.

Szunyókáló alapállás
Állsz a dojo sarkában, azt mímelve, hogy a tanulókat figyeled, amint ők izzadnak a
kimerültségtől.

A bölcsesség sóhaja
Hirtelen, energikus kilégzés, látván, amikor egy kezdő tanuló váratlanul, sérülés nélkül
túlél egy veszélyes dobást.

Kereszteződő ujjak
Reményteljes testtartás, amikor a megfojtott uke, eszméletlen állapotba kerül.

Oktatási tálentum
Amikor egy tanuló nyer egy versenyen, vagy helyesen végrehajt egy technikát,
habozás nélkül juttasd kifejezésre, hogy saját oktatói érdemednek tulajdonítod.

Nézés, nézés nélkül
A megdöbbenéstől kábult nézés, amikor egy tanuló hülyéket kérdez.

Kuchi-waza (száj technika)
Tanítási órán használod, amikor együgyű kérdésekre válaszolsz, miközben a tanulók
seizában ülnek.

Útonállók elleni védekezési technika
Módját találod, hogy könnyíts a tanítványok pénztárcáján, hogy hazafelé menet kisebb
legyen a konfrontáció veszélye, ha útonállókkal találkoznak.

A sensei-csapda felismerése
Ha nincs bátorságod, hogy elég pénzt kérj a dojo nyitva tartásához.
További követelmények:




Képes kell, legyél a vízen járni (amikor még folyékony állapotban van)
Harcképtelenné kell tudnod tenni egy fickót, fegyverként csak egy papír zsebkendőt
használhatsz.
Képes kell, legyél, hogy kapásból semmitmondó zen kóanokat rögtönözz.
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El kell, tudj kapni egy legyet röptében evőpálcikával.
Le kell tudnod győzni többszörösen álcázott ninja film-harcosokat , miután felfedték
neked gonosz tervüket és hagynának meghalni egy könnyen megoldható szituációban.
Élethűen kell tudnod szinkronizálni a Godzilla című filmet (egyeztetve a szád mozgását és
a hangot).
El kell, hogy tudj kapni egy puskagolyót (nem a mellkasoddal természetesen, hanem
mondjuk a lábfejeddel. vagy valami efféle).
Tudnod kell készíteni saját nukleáris eszközt egy darab rágógumiból, egy ceruzából,
néhány kókuszdióból és egy ébresztőórából.
Bármelyik adott pillanatban képes kell lenned judogit váltani egy telefonfülkében.
Képesnek kell lenned karaokét énekelni.

KÖNYVAJÁNLÓ
John Stevens: Három budo mester (Ueshiba, Kano, Funakoshi). Hunor Kiadó.
Ezt a könyvet igen figyelmesen elolvastam (mivel én fordítottam) és bátran merem ajánlani.
Számunkra, judósok számára hézagpótló jelentőségű. Az aikido megalapítójáról, Ueshibáról
már több könyv jelent meg magyar nyelven, és a karate megalapítójának, Funakoshinak is
lefordították önéletrajzi könyvét. Az azonban csak ennek a könyvnek az elolvasása után derült
ki, hogy Kanóról néhány közhelyen kívül szinte semmit nem tudtam. Ez nem azt jelenti, hogy
akit az aikido vagy a karate érdekel, már nem talál, új információt ebben a könyvben. Nagyon
is talál! Az említett, korábban megjelent Ueshiba és Funakoshi könyveket elolvastam, de csak
Stevens segítségével rendeződött el a fejemben az egész jelenség. A korábbi könyveket vagy
maguk az alapító mesterek, vagy rokonaik, közvetlen tanítványaik írták, hiányzik belőlük az
objektivitáshoz szükséges rálátás. Stevensnél ez bőségesen meg van, igazi angol
tárgyilagossággal ír, tisztelettel, de kíméletlen őszinteséggel, nem hallgatva el a három mester
gyengéit, kudarcait sem. Nagyon alapos adatgyűjtés után született meg a könyv, mindhárom
stílusról, és a három stílus, a három mester egymáshoz való viszonyáról is egészen új
dolgokat tudhatunk meg.
Idekívánkozik annak a megemlítése is, hogy bár a könyvesboltok nagy részéből már
elfogyott, de a kiadótól még beszerezhető Nitobe Bushido-című könyve, amely tökéletesen
kiegészíti ezt a művet. Stevens egy huszadik századi angol, Nitobe egy tizenkilencedik
századi japán szemével mutatja be Japán harci szellemét.
Ha valaki komolyan elhatározta, hogy megismerkedik a japán harcművészetek
szellemiségével, a harcművészeti stílusok valamelyikével, tartsa fontosnak, hogy megtudja,
hogy mindez pontosan mit jelent, és ne érje be másodkézből származó értelmezésekkel!
Mostantól már csak elhatározás kérdése. Rajta hát barátaim!
A „Három budo mester” ára 1500 Ft., a „Bushido” 800 Ft. A rendeléseket Pados Robi gyűjti
össze.
[J.B.]
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