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KLUBUNK ÉLETÉBŐL
Az őszi kezdés és egyebek. Jóvér Béla
Kezdők
Ősszel abban a kellemes meglepetésben volt részünk, hogy bár nem folytattunk semmiféle
toborzó tevékenységet, sok új kezdő keresett meg bennünket. Írtam számukra egy két oldal
terjedelmű általános ismertetést klubunk és stílusunk jellegéről. Aki még nem kapott, kérhet a
mindenkori edzésvezetőtől. Ettől függetlenül időszerű lenne összeállítani egy kézikönyvet,
amelyben minden lényeges információt – beleértve a vizsgakövetelményeket is - csokorba
kötve megtalálnának a kezdők és haladók. Jó ötletnek tűnik, hogy ezt évente aktualizáljuk, és
minden évben jelentessünk meg egy évkönyvet. A soron lévő csapatmegbeszélésen vitassuk
meg!
Klubunk baráti kör, a kölcsönös tisztelet és udvariasság légköre jellemző, nem erőltetjük a
néhol szokásos alárendelt-fölérendelt viszony külsőségeit. A kezdők e nélkül is megértik,
hogy még sok tanulnivalójuk van, és aki nehezen érti meg a fejével, a teste előbb utóbb
jelezni fogja. A kezdők első naptól egyenrangú tagjai a csapatnak. Ha az egyéni gyakorlásnál
bizonytalanok benne, hogy mit, és hogyan gyakoroljanak, ne húzódjanak szerényen a sarokba,
bárkitől bátran kérjenek segítséget. Előfordulhat, hogy az edzésvezetőnek elkalandozik a
figyelme és elrendeli egy olyan dobás végrehajtását, amiből a kezdő még nem tanult meg
esni. Ez nem kamikaze iskola, tisztelettel jelezze, hogy ezt szeretné kihagyni, senki nem fog
haragudni érte.
Edzéslátogatás és az edzésmunka fegyelme: a Híradó mostani számában szereplő „Klasszikus
budo”- fordításban szerepel egy rész, amihez írtam egy lábjegyzetet. Fontossága miatt úgy
gondoltam, hogy - amellett, hogy meghagyom az eredeti helyen is – ebbe a részbe is
idemásolom.
A könyvrészlet:
A klasszikus budo oktatása az „öntevékenység” fogalmán alapul. Egyedül ez a tevékeny hozzáállás az, ami a tanulást biztosítja.
Ez egy olyan kreatív tevékenység, amely keresi, feltárja, megvalósítja és létrehozza az eredményeket. Hiszen a tanulás
alapvető eszménye, az öntevékenység tartalmazza azt a gondolatot, hogy a tanulónak kell megteremtenie a gyakorlásra való
készséget. Ez azt jelenti, hogy élete nélkülözhetetlen részévé kell tennie a gyakorlást.

--A jelöltnek azt is meg kell értenie, hogy életében minden más dolgot alá kell rendelnie a
gyakorlásnak. A gyakorlásra való részleges elkötelezettség nem eredményez semmit.
A lábjegyzet:
Nem várok szerzetesi fegyelmet a tanítványaimtól, nem kell minden más dolgot alárendelniük
a gyakorlásnak. A judóval segíteni próbálok nekik, hogy életük fontos dolgaiban
hatékonyabbak legyenek. Ne legyen fontosabb számukra a judo, mint a családjuk, hivatásuk
vagy barátaik, de ahhoz, hogy ez a módszer működjön, a fontos dolgok között kell helyet
kapnia. A gyakorlásra szánt időben viszont valóban „minden más dolgot alá kell rendelniük a
gyakorlásnak”, saját, jó pillanatainkban hozott elhatározásaink részleges betartása nem
eredményez semmit. Nincs ékesszólóbb a lustaságnál; bármikor sokkal több érvet fel tudok
sorakoztatni amellett, hogy – persze csak kivételesen – kihagyjak egy edzést, mint amellett,
hogy részt vegyek rajta.
A havi csapatmegbeszélés és a Híradó megjelenésének időzítése
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Az eredeti elképzelés az volt, hogy a havi csapatmegbeszélést egy héten belül kövesse a
Híradó megjelenése, mert így az ott elhangzottak még helyet kaphatnak benne. Aztán az
történt, hogy mindenki nagyon elfoglalt, és ameddig csak lehet húzza-halasztja az ígért
kéziratok leadását. Ez rossz stílus, és a szerkesztőnek is rengeteg üresjáratot jelent.
Szeretném, ha elfogadnátok a következő szisztémát.
Csapatmegbeszélés: minden hónap első szerdája. Színhely: Szobi utca, Gyökér söröző. A
fekete- és barna övesek fél tízkor befejezik az edzést, és 10-től elkezdik azokat a kérdéseket
tárgyalni, amelyek erre a körre tartoznak (edzésvezetési kérdések, a barna övesek aktuális
problémái a fekete öv felé vezető úton, stb.). Kb. fél tizenegyre odaérnek a többiek is, és
folytatjuk az általános kérdésekkel.
A Híradónak szánt, lektorálást igénylő kéziratok leadásának határideje a hónap első péntekje,
déli 12 óra. (Célszerű a munkahelyi és lakás e-mailemre is elküldeni.) A szerző hétfőn délelőtt
e-mailen, vagy az esti edzésen visszakapja a kéziratot, és a végleges változatot kedd délelőtt
10 óráig kell, hogy visszajuttassa. Ugyancsak kedd délelőtt 10 óra a lektorálást nem igénylő
anyagok (hírek, túratervek, stb.) leadási határideje. A Híradó megjelenésének határideje: a
hónap második szerdája.
A Híradóról:
- A Híradó használati módja: nagyon sokrétű és gazdag anyag gyűlik össze egy-egy
számban. Az írások legtöbbje többszöri elolvasás után is képes újat nyújtani. Legjobb, ha az
éjjeliszekrényen vagy egy kedvenc olvasó sarokban tartjátok, és időről időre belelapoztok,
engedve, hogy a pillanatnyi hangulatotok szerint kiválasztódjon valami, amit újra elolvastok.
Az elalvás előtti időszak különösen alkalmas az ilyen tallózásra, mert ellátja munícióval a
tudat alatt működő, személyiség-rendező erőket. A személyiségfejlesztő módszerek
terminológiája szerint ez az úgy nevezett „pozitív olvasmány”.
- A lektorálásról: főleg a fordításokat nézem át alaposan, remélem ezt a
nyelvgyakorlásban kapott segítségként értékelitek. Bármit is változtatok, ezt csak segítségnek
szánom, nem cenzúra! A végső szót mindig az mondja ki, akinek a neve a közleményen
szerepel. Azért is jó lenne betartani a határidőket, mert így biztosan lenne idő a vitás kérdések
megbeszélésére.
- Kérem a szerzőket, hogy a Híradó kialakult formátumában adják le kézirataikat.
(Oldalbeállítás, fent, lent, bal, jobb mindenütt 1,25 cm. Betűtípus: Times New Roman.
Betűméret: 12. Sorköz: szimpla. Rendezés: sorkizárással. Nyelv: magyar, és ellenőrizzétek és
javítsátok a helyesírást.)
- Köszönetnyilvánítás: többen vannak, akik a háttérben is segítik egy egy példány
elkészülését, szeretném, hogy tudjatok róla: Bacsur Gyuri és Halász Klári a sokszorosításban,
Kovács Imre és Tóth Lajos a szkennelésben és ezzel összefüggésben a rajzos zen történetek
elkészítésében.
Kobudo vizsgakövetelmények Berta Balázs
Bubu szan összeállította a judo vizsgarendszerünkhöz tartozó kobudo követelményeket.
Ígérete szerint oktató video-felvételt fog készíteni, hogy ezzel is segítse az otthoni gyakorlást.
A kobudo követelmények ilyen illesztését fokozatosan lehet végrehajtani. A mostani kezdőknél
ezzel indítunk, a haladók pedig minden soron lévő vizsgájukhoz kapnak valami – ésszerűen
teljesíthető – felzárkóztató adagot.

A JUDO OKTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KOBUDO VIZSGA ANYAG
6. kyu:
Nunchaku alapgyakorlatok
4

1. elől-tartás, válltartás.
2. kulcsolt átvétel.
3. szúrás kétoldalt.: kettős-kombinációk
4. alsó átvétel
5. láb közötti átvétel.
6. vízszintes átvétel
7. csapás-sújtás.
5. kyu: nunchaku haladó szint
1. felső átvétel
2. hónalj rögzítés: kettős-kombinációk
3. hónalj átvétel
4. nyak átvétel
5. vízszintes átvétel
6. duplázott technikák
7. utcai harc elemei.
A gyakorlás során fejleszteni kell a kombinációs készséget és pontosságot, szükség van a
gyorsaságot fokozó gyakorlatokra, és a nagy szériákban végzett ismétlésekre.
4. kyu:

Sai

Vágások: 1. vízszintes vágások: kívülről, belülről,
2. függőleges vágások: fentről, alulról
3. haránt irányú vágás
4. szúrások
Védések: 1. Age-uke
2. uchi-uke
3. soto-uke
4. gedan-barai
5. keresztezett védések.
Kombinációs gyakorlatok fejlesztése.
3. kyu:

Tonfa

Védések:

1. Age-uke
2. soto-uke
3. uchi-uke
4. gedan-barai
5. elütő védések
Ütések: 1. vízszintes ütések
2. haránt ütések
3. függőleges ütések
4. kétkezes technikák
Kombinációs gyakorlatok, küzdelmi gyakorlatok.
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2. kyu: két nunchaku
I. Szinkron technikák
II. Ellentétes technikák
- függőleges - nyolcas-technikák
- vízszintes - keresztezett nyolcas technikák
- duplázott technikák
1. kyu: Nunchaku, sai, tonfa.
1. Fegyverekkel való bánásmód magasabb szintű elsajátítása,
2. Oktatás gyakorlása alacsonyabb szintű tanítványoknak.
Mesterszint Kard
Alapgyakorlatok.

„A kezdetektől az ezredfordulóig” Foto-album készül [J.B.]
A „Találtunk egy régi fényképet”-rovat jó ötletnek tűnt, sőt, továbbra is annak tűnik, de
Finder-szannal sikerült egy kissé továbbfejlesztenünk. Neki és Diának van szkennerük és –
bár arra nincs idejük, hogy edzésre járjanak – továbbra is szeretnének részt venni a csapat
életében. Arra gondoltunk, hogy összegyűjtenénk régi és új fényképeket és szkennelés és
összeszerkesztés után CD-re írva mindenki számára hozzáférhetővé válna. Az album címe „A
kezdetektől az ezredfordulóig” arra utalna, hogy gondolunk egy későbbi folytatásra is –
legkésőbb a következő ezredfordulóig, de ha előbb van a világvége, akkor addig.
Kérünk tehát mindenkit, hogy ásson le az archívumába és ha talál fényképeket, hozza le
edzésre, vagy küldje el postán a következő címre:
Hadházy Claudia 1062 Budapest, Andrássy u. 87-89 I. em. 3
- A fényképek hátuljára írjátok rá a következőket:
- A fénykép tulajdonosának neve (azért, hogy vissza tudjuk adni).
- A fénykép készültének helye, időpontja - amennyire vissza tudtok emlékezni (Cavinton!!!).
- Az ábrázolt esemény.
Cím, megjegyzés, kísérőszöveg (ha eszetekbe jut valami efféle). Ha írtok valamit, és a
szerkesztés során módosítunk rajta, kérjük ne vegyétek rossz néven.

BUDO HÍREK
Új klub alakult! Pados Róbert
Megalakult a Budapest Jiu-do Club junior társklubja a Móricz Zsigmond
Gimnáziumban. Cím: Bp. II. Törökvész út 48-54. Megközelíthető a 11-es busszal. Az edzésen
résztvevők életkora 12-től 17 éves korig terjed.
Az edzések ideje hétfő, szerda 15:30-17-ig. A padlástéri edzőhelyiségben folynak az
edzések, az érdeklődőket a portás útba igazítja.
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Ha valakinek van olyan ismerőse akit érdekelne az edzés és a fenti korosztályba
tartozik jelentkezhet vagy érdeklődhet telefonon (375 45 52, 275 73 84) vagy a fenti helyen
és időben az edzésvezetőnél.
Az edzések díjmentesek, mivel a termet és a szőnyeget a Gimnázium térítésmentesen
bocsátja rendelkezésre. E lehetőségért köszönettel tartozunk a Gimnázium igazgatójának, Dr.
Tihanyi Katalinnak, akinek a hathatós támogatása nélkül nem indulhatott volna el a klub,
továbbá köszönjük a testnevelő tanárok segítségét.
A klubnak még nincs végleges neve, akinek van valamilyen jó ötlete, kérem, mondja
el. Pillanatnyilag a név elképzelések közül a
„Momiji Budo Club”
a listavezető. A momiji egy japán szó és japán juhar (Acer palmatum) a jelentése,
ami egy szép fa és jellemző japán motívum. A második helyezett:
„Távol-kelet Fénye Budo Klub”.
Nektek melyik tetszik jobban? Vagy egy harmadik?
A fenti információt közreadta, az új jelentkezőket, a kérdésekre a választ várja és az
edzéseket vezeti: Pados Róbert Béla.
Hozzászólás: (JB)

Javaslatom: „Takenoko Jiu-do Club”
A takenoko bambuszrügyet jelent. Az elnevezés melletti érveimet a „Japán és a japánok”
rovatban fejtettem ki „Bambuszliget születik” –címmel.
Pados Robi vár további hozzászólásokat is, december végén választ a felmerült ötletek közül.
Edzésrend Fürtiéknél
Ha valakinek a mi edzés időpontunk nem felel meg, ugyanezt a judo-stílust tanulhatja Fürtös János edzésein.

Az edzés paraméterek: Bp. XIV. Újvidék tér. 3. nagy tornaterem. Kedd - Csütörtök 17-19-ig.
Tagdíj: 2000 Ft./ hó. Alsó korhatár 10. év.
10-15 fő stabil részvétele esetén /8-14 évesek/ lehetőség lenne kedd - csütörtöki napokon 1617 között egy gyerek csoport indítására. Ekkor a felnőtt edzés 1 órával későbbre tolódna.
Ha ez nem jön össze akkor vegyes csoportként működünk tovább.
Szövetségi szeminárium novemberben. Jóvér Béla
A Magyar Jiu-do Szövetség idei, második félévi szemináriuma két részből áll;
-November 26-án, pénteken a szokásos edzésidőben klubunk, a régi hagyományt
felelevenítve más stílusok és klubok meghívásával úgy nevezett összevont küzdelmi edzést
tart.
-November 27-én, szombaton délelőtt és délután és 28-án, vasárnap délelőtt a Simon
Judo Klub szervezésében Vlado Schmidt mester oktat jiu-jitsu technikákat.
A novemberi Híradóban mindkét eseményről közlünk további részleteket. Most elég annyit
tudni, hogy hagyjátok szabadon ezt a hétvégét, és hozzátok magatokat csúcsformába, hogy a
küzdelmi edzésen magabiztosan, ügyesen, eredményesen helyt álljatok mindenféle
küzdelemben.
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Kempo verseny Pados Róbert
A Magyar Kempo Szövetség versenyt rendez: ‘99-es Évzáró Kupa néven.
Ideje: 1999. 11. 20. Helye: Honvéd Küzdősport Centrum, Budapest XIII. Tüzér utca 56.
Kezdés: 10 óra, fegyveres kumite 19 óra.
A versenyen gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriák lesznek.
Versenyszámok:
- küzdelem (chikara kurabe, súlycsoportos)
- fegyveres küzdelem,
- kata,
- gio (küzdelem jellegű páros gyakorlat),
- önvédelem (életszerű támadások elhárítása),
Belépő: 500 forint. További információk nálam (PR).

TÚRÁK, KIRÁNDULÁSOK
Séta a Budai hegységben
Kovács Imre szervezésében kellemes sétán vehettek részt a Budai hegységben. Időpont:
november 6, szombat. Indulás: a Déli pályaudvartól reggel 930-kor, a Metro kijárattól.
Útvonal: Farkasréti temető – Farkas völgy – Normafa – Makkosmária – Csiki hegyek – Csiki
csárda. Táv: kb. 15 km.
Éjszakai túra a Pilisben
Boros Gyula szervezésében éjszakai túra lesz a Pilisben.
Időpont: november 20, szombat. Indulás az Árpád hídnál lévő autóbusz pályaudvarról a 19 30kor a Visegrád – Esztergom felé induló autóbusszal. Útvonal: Dömös - Rám-szakadék –
Holdvilág árok – Pomáz. Táv: kb. 25 km.
Közel telehold lesz, ami viszont hajnali 246-kor lenyugszik, a nap pedig csak 658-kor kel, a
közbenső időszak átvészelésére lámpa válik be legjobban.

FÓRUM
Harcművészet a mindennapokban
Támadás a Nagykörúton Kovács Imre
Mindenki maga tudja, miért jár judo edzésre a BJC-ba. A sok indok között –jó a
társaság, tartom (vagy növelem) az erőnlétemet, megcsapolom az agresszivitásomat, stb.bizonyára nem az utolsó helyen szerepel az a cél, hogy ha kell, meg tudd magad védeni egy
fizikai támadás ellen. De gondolkoztál már azon, hogy biztosan elegendő-e a technikai tudás a
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fizikai támadások elhárítására? Biztos, hogy jól döntesz akkor, ha erőszakra mindig
erőszakkal válaszolsz? Meddig maradhatsz tétlen, s melyik az a pont, mikor már fel kell
használnod harcművészeti tudásodat?
Hogy pontosabban megértsd, mire is gondoltam, közreadok egy történetet, amely velem esett
meg úgy tíz évvel ezelőtt.
Már közel egy éve jártam a Sütő utcai dojo-ba, amikor egy késő tavaszi délutánon
elhatároztuk barátnőmmel, hogy kikapcsolódásként filmet nézünk a Vörös Csillag moziban. A
gondolatot tett követte, majd a mozi kijáratán kitóduló tömeg között mi is elégedetten
tárgyaltuk a bent látott eseményeket. Már majdnem a Nagykörútra értünk, amikor éreztem,
hogy valaki le akarja rántani a vállamról a táskámat. Tette nem sikerült tökéletesre, mert a
vállszíjat még sikerült megfognom, így szembe nézhettem a támadóval. Egy középkorú barna
nő szorította kezébe a táskámat és éles hangon felvisított:
-’Segítség, el akarja lopni a táskámat!’ – Kissé megdöbbentem ezen az arcátlan hazugságon,
de gondolataim azonnal a helyzet megoldását keresték.
’Nézzük csak, mit tehetek. A legjobb megoldás, ha azonnal visszaveszem a táskámat és
néhány keresetlen mondattal útjára küldöm a támadómat.’ –gondoltam.
Gyenge próbálkozásom azonban –hogy az ujjai közül kivegyem a táskám vállszíját- nem
vezetett eredményre. El kell ismernem, keményen megmarkolta vélt zsákmányát. Újabb
gondolat cikázott át a fejemen:
’Hoppá! Itt egy judo fogást kéne alkalmaznom. De melyiket, mondjuk egy osoto-garit?’ - Már
szinte mozdultam, amikor továbbgondoltam a meg nem történt eseményeket. – ’Ha most a nő
a földre kerül, tényleg azt gondolhatja a körénk gyűlt tömeg, hogy én támadtam meg. Talán
még valami baja is esik, azután magyarázkodhatok a rendőrségen. Ez mégsem jó megoldás.
Kell lennie valami kevésbé durva, de hatásos fogásnak is.’ – De nem jutott eszembe egy sem.
Így hát tovább huzakodtunk a táskán, mindenki mondta a magáét:
-’El akarja venni a táskámat, segítsenek’ –hajtogatta a középkorú nő továbbra is.
-’A táska az enyém, engedje el.’ – mondtam én is a magamét. A barátnőm döbbenten nézte az
eseményeket, tétova kísérletet tett, hogy segítsen nekem, eredménytelenül. Körénk lassan egy
kisebb tömeg gyűlt, némán figyelve, mi is történik valójában. Talán húsz-harminc másodperc
telhetett el, amikor velem szemben a tömeggyűrűn túlról egy határozott léptű fiatalember
közeledtére lettem figyelmes. – ’Mi történik ott, majd én segítek’- közeledett felénk. ’Végre’
–gondoltam. –’Ez a nő a táskámról azt állítja, hogy az övé, pedig a tartalma bizonyítja, hogy
az én tulajdonom’- mondtam magabiztosan.
-’Mindjárt meglátjuk’- válaszolta a biztos fellépésű fiatalember, de a bizonyításra nem volt
szükség, mert a barna nő visszavonulásba kezdett. –’Most látom, hogy ez a táska csak
hasonlít az enyémre, de nem az.’ – és elengedte az addig szorongatott szíjat.
A körülöttünk addig némán figyelő embereknek azonnal megjött a hangjuk: -’Az a piszkos
c….ny., hogy van képe ilyet tenni. Mind le kéne csukni a m…..s fajtájukat. ….’ – Szitoközön
mindenfelől, a nő próbált gyorsan eliszkolni. Én örültem, hogy véget ért a kínos jelenet, és a
még mindig megdöbbent barátnőmet kézen fogva elhagytam a helyszínt. A hazafelé vezető
úton alig győztem vigasztalni szegényt, akkora sokk érte.
Az eset csattanója: Két nappal később hallgatom a rádiót, ahol egy rendőr őrnaggyal beszélget
a riporter Budapest közbiztonságról:
-’Gyakori az utcai tolvajlás.’ - mondja az őrnagy –, ’melyeket kidolgozott forgatókönyv
szerint hajtanak végre. Egyik bevett trükkjük, hogy két bandatag összeverekszik, vagy
áltámadást intéznek egy gyanútlan járókelő ellen. Az esemény köré gyűlt kíváncsi tömegben
aztán elkezdenek dolgozni a zsebesek. …’
Ez, és még néhány más eset, melynek –szerencsére- csak szemtanúja voltam, lelkileg
bizonyos mértékig felkészített a hasonló atrocitások elkerülésére ill. kivédésére. Vagy csak azt
hiszem? (Remélem, soha nem kapok választ erre a kérdésre.)
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A fent leírt történetet nem csak azért adtam közre, hogy ha hasonló eset szenvedői vagy
megfigyelői vagytok, tudjátok, mivel álltok szemben, inkább azért, hogy elgondolkodjatok: Ti
hogyan reagálnátok hasonló, váratlan helyzetekben?
Örülnék, ha gondolataitokat megosztanátok velem és a téma iránt érdeklőkkel e fórumon belül
is.
Hozzászólás: Jóvér Béla
Teljesen egyetértek azzal, hogy nem kellett ippont dobni a macán. Nem csak azért, mert így
elveszíthetjük a nézelődők szimpátiáját, hanem lehetnek markosabb segítőtársai, akik azonnal
a gyengébb nem védelmére kelnek. Talán egy – hajtókafogás védésénél már tanult hüvelykujjtöréssel lehetett volna feltűnés nélkül visszavenni a táskát. A legfontosabb azonban
az, hogy ilyenkor kiáltsunk rendőrért. Ezzel nyilvánvalóvá tesszük, hogy nincs félnivalónk a
törvényességtől, másrészt a simlisek lába alatt forró lesz a talaj.
Tárgyilagosan beismerem, nem biztos, hogy akkor és ott ezt tettem volna, de most, hogy
elolvastam Imre szan írását és végiggondoltam a dolgot, megnőtt a valószínűsége, hogy
legközelebb már ezt fogom tenni. Pontosan ezért adtam külön rovat-címet, mert jó lenne, ha
mások is tollat ragadnának – részben, hogy elmondják hasonló élményeiket, részben, hogy
véleményt mondjanak mások tapasztalatairól.

Lehetőség és felelősség - a NAT és a harcművészetek
Gondolatok az iskolai önvédelem oktatásról Doór Béláné, Mariann
A NAT lehetővé teszi, hogy minden iskolában legyen a testnevelés órákon
önvédelmi, gyakorlati oktatás.
Ez mind nagyon szép, és nagyon praktikus, de hogyan akarják megvalósítani? Persze a
nagyvárosokban nem jelent különösebb problémát, hogy „beszerezzen” az aktuális iskola egy
harcművészt, /vagy egy harcost/. De mi a helyzet a 19999. kisközség iskoláinak diákjaival?
Ők nem részesülhetnek a NAT által előírt oktatásban?
Honnan fogadjon egy ilyen iskola (vagy egyáltalán egy bármilyen iskola) edzőt? És
miből tudja kigazdálkodni azt a plusz pénzt, amiből fizetnék az arra vándorló, lelkes
harcművészt? Valljuk be, csak nagyon nehezen, vagy sehogy. Folyna valamiféle „oktatás”, de
az csak verekedésre ösztönözné a nebulókat.
Mert mit is kellene egy ilyen oktatáson megtanulni? Miért is van szükség
ilyen ismeret megszerzésére?
Mindenképp el kéne sajátítania a tanulóknak az eséstechnikákat minden irányban,
alapvető dobásokat kéne használni tudniuk (tehát 8. osztály végére a 6. kyu-s
vizsgatechnikákat kellene ismerniük), és a dobások ikertestvérét, az ellendobásokat. Ez volt a
dolgok fizikai oldala.
De egy igazi harcművész (főleg, ha pedagógusi vénával van megáldva) tudja, hogy nem
lehet csak a testet edzésben tartani, hanem a lelket is táplálni kell.
 Fontos, hogy a gyereket megismertessük a harcművészet szellemiségével, hogy tudja,
mikor és milyen mértékben használhatja tudását. (Kicsit olyan ez, mint egy jó kémia óra.
Ha megtanultam, hogyan lehet előállítani a sósavat, nem feltétlenül kell kimarnom vele a
szomszéd Pistike szemét.)
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Fokozottan figyelni kell arra, hogy elő ne forduljon olyan, hogy a gyerekek erő és
technikafölénye „bandázáshoz”, „gyerekterrorhoz” vezessen. Gyakorló szülők, vagy
gyerekekhez közel (esetleg vele élők) tudják, hogy miről beszélek. Gyurika nagy és erős,
Gyurika elvehet bármit, ami nem az övé. Fontos ezt megelőznünk.
Szintén hangsúlyosnak tartom a Robi-féle személyiségre vonatkozó kontrollkérdéseket.
(Ki vagyok én?, Hogyan tudnám értékelni magamat?) (Lásd szeptemberi Híradó, edzőtábori
Krónika.)
Hogyan jut el a megfelelő képzés a legkisebb falucskába?
A válasz elég egyszerű, a pedagógusi pályára lépő lelkes embereket KÉPEZNI kellene.
A testnevelés óráknak szerves részévé fog válni egy pár év múlva az önvédelmi oktatás. Jó
lenne, ha a tisztelt pedagógus társulat nem úgy nézné a gyerekeket miközben edzenek, mint
valami sült hal. Arról nem is beszélve, hogy az sem ártana, ha mondjuk egy osztályfőnöki óra
keretén belül segítenék az edzőt az elméleti/eszmei oktatás elmélyítésében. Ha hozzá tudna
szólni valamit ahhoz, amit a gyerekek csinálnak.
Persze ez a pedagógus idejéből, energiájából menne. És természetesen ezt nem fizetné
meg senki. De egy jó pedagógus (szerintem) igenis áldoz arra, hogy mindig alkalmazkodjon a
változásokhoz, és a lehető legfelkészültebben menjen tanítani. (Aki nem így áll a munkájához,
nem is értem miért kezdte el.) Gyerekekkel csak így lehet igazi eredményeket elérni, ha az
ember szívvel-lélekkel teszi, amit tesz.(!)
A másik, hogy mint kezdő Jiu-do-s tudom, hogy nem lehetetlen megtanulni az alapokat.
(Edzőtársaim tudják, hogy nem vagyok egy Bruce Lee…) Szerintem mindenki képes lenne az
alapok elsajátítására (még a tanári gárda is). És különben is, ne támasszon senki olyan
követelményeket, amilyeneket ő maga nem tud véghezvinni.
De visszatérve a tanárok képzésére. A főiskolákon, egyetemeken nagy hangsúlyt
fektetnek a test nevelésére.
 Miért ne férne bele az ő testnevelésórájuk keretébe a gimnasztika mellé egy kis önvédelmi
oktatás?
 És miért ne tudnának a 10 perc vizsgaidő mellé még 10 percet tenni?
 És miért ne férne bele az év végi beszámoló témák közé az önvédelem?
Annyi „fölösleges” dolgot képes az ember megtanulni egy főiskolán mire eljut a
diplomáig. Különben is, egy témakörrel meg egy gyakorlatsorral több, vagy kevesebb? (Ja,
hogy ez az órák látogatására kötelezi a jövő nemzedék pedagógusát? Csak arra gondoljon,
hogy miért is jelentkezett erre a főiskolára…) És így nem lenne probléma az oktatása a 19999.
kisközség lakosainak se, mert az a kedves arcú irodalom-tanárnő is megmutathatná és
megtaníthatná az önvédelem alapvető lépéseit.
Már csak egy utolsó kérdés maradt. Honnan szerezzen be egy főiskola harcművész
oktatókat? Konzultáljanak talán a TF-fel, vagy érdeklődjenek a helyi dojo-(k)ban…
Kreativitás, emberek!!!
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OLVASÓI LEVELEK
Októberben egyetlen olvasói levél érkezett; Nagy József rajzos hozzászólása a szeptemberi számban tárgyalt krumplipucolás –
akadémikusabban – burgonyahámozás témakörhöz.

ALAPOZÓ
Rovatvezető: Pados Róbert
A hajlékonyság fejlesztése II. rész

Pados Róbert Béla

A múlt számban az aktív, dinamikus izomnyújtásról írtam, most az isometric
stretchingről, más néven a proprioceptiv neuromuscularis facilitatioról (PNF) írok.
Információim alapja egyrészt Thomas Kurtz könyve, másrészt a Testnevelési Egyetemen
tanultak. Igazán jó, magyar nevet nem találtam eddig, az előbbi T. Kurtz elnevezése, a
másodikat e TF-en tanultam. Talán a megfeszítéses, ellazításos izomnyújtás lenne a
legkifejezőbb és magyarul is érthető név. Javaslatom: használjuk az izometriás nyújtás nevet,
ami nem teljesen következetes, de rövid és érthető.
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A nevezéktan után nézzük a lényeget! Az ízületi hajlékonyság gátját az izmok
képezik. Az ízületek túlmozgathatóságát az izületek ellentétes oldalán lévő izmok gátolják.
Egyrészt a hosszúságuk befolyásolja a mozdulatok nagyságát, másrészt egy bizonyos nyújtási
szinten megfeszülnek és nem engedik tovább a mozdulatot. Nézzünk egy konkrét példát, így
talán jobban elképzelhető. Miért van az, hogy sokunknál az angol spárga csak egy szűk
terpesz? Az ízület mindenkinél (nagyon mereveknél majdnem) lehetővé tenné a 90°-os
elmozdulást. Ha nem hiszed tegyél próbát! Állj meg a bordásfal mellett, úgy, hogy a bordásfal
az oldaladnál legyen egy láb hossznyi távolságra, és a bordásfalhoz közelebbi lábad tedd fel a
bordásfalra és állj egyenesen, látni fogod, hogy a 90°-ot nehézség nélkül elérheted. Ha a
másik lábaddal próbálkozol ugyanez lesz a helyzet. Külön-külön megvan a 180°, de egyszerre
nincs. Két fél spárga nem egy spárga. Mi az oka ennek? A combok belső felszínén lévő izmok
hossza nem elegendő az ízületek teljes mozgástartományának kihasználásához. Sőt, ha
erőlteted a nyújtást még meg is feszülnek és még inkább megakadályozzák a spárga elérését.
Mi a legjobb megoldás? A tudomány szerint az a gyakorlat, amit az edzőtáborban, illetve
néhányszor az edzések végén csináltunk.
Az izometriás nyújtás egyik gyakorlata, hogy az angol spárgánk ne csak szűk terpesz
legyen. (Természetesen minden izomcsoport nyújtásához kidolgozható módszer.) Az alábbi
gyakorlatot csak bemelegített állapotban szabad végezni, de fáradt állapotban is hatékony,
tehát célszerű az edzés legvégére tenni. Álljunk nagy terpeszbe és lassan, sietség nélkül
próbáljunk minél mélyebbre ereszkedni. Egy idő után ez nem fog menni, sőt a comb belső
felén lévő izmok elkezdenek feszülni. Tovább erőltetni nem szabad. Most feszítsük meg az
összes lábizmot, elég lenne csak combok mozgatásában lévő izmokat megfeszíteni, de
egyszerűbb a nadrágban lévő összes izomra összpontosítani. 1 Tartsuk ezt a maximális feszítést
5 másodpercig, majd lazítsuk el az összes izmot és nyújtsuk a terpesz nagyságát az ellazítás
első 2 másodpercében. Sikerülni fog! Öt másodperc múlva feszítsük meg újra a
combizmainkat és ismételjük meg a gyakorlatot legalább ötször, de ha még működik, lehet
többször is. Az utolsó feszítésnél tartsuk ki 30 másodpercig, és lassan óvatosan álljunk fel és
könnyed mozgással lazítsuk el izmainkat. Egy perc pihenő után ismételjük meg az egész
gyakorlatsort. Három, öt ismétlést érdemes végezni eleinte, később, amikor már jól megy az
ellazítás kevesebb is elég. Hetente háromszor, négyszer elvégezve a gyakorlatot három hónap
alatt nagyon látványos eredményt lehet elérni. (Aki komolyan akarja csinálni, de bármilyen
problémája van, pl. térdfájdalmak, stb. forduljon hozzám segítségért.)
A következő számban az ízületi mozgékonyságról általánosságban fogok írni.

ARCKÉPCSARNOK
Beszélgetés Keserű Józseffel. Csernák János riportja.
Nem mindannyian ismerjük Keserű Józsefet. Jelenleg a Spartacus vezetőedzője, az Országos
Dan Kollégium elnökhelyettese, aki tehát ízig-vérig versenyjudós személyiség. Akkor
találkoztam vele először, amikor heti két alkalommal Béla szannal, Lajossal és Bubuval
karöltve, jiu-dót tanítottunk délelőttönként általános iskolásoknak.
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A tavalyi, balatongyöröki edzőtáborban tanítottam, és az edzőtábori krónikában le is írtam egy relaxációs
módszert, amelynek segítségével megtanulhatjuk, hogy figyelmünket az egyes izomcsoportok megfeszülésére és
ellazulásra irányítsuk. Ez ennél a gyakorlatnál is hasznosítható. Elkülönülten érzékelhetjük a laza háttérből
kiemelkedő megfeszített izmokat. Az előírt időket könnyebb követni, és egyébként is előnyös, ha
légzéskontrollal, légzés-számolással végezzük a gyakorlatot. Felidéződnek más, szintén légzéskontrollal végzett
relaxációs gyakorlatok, és kellemesen telik az idő. [J.B.]
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Igyekeztem kifaggatni munkájáról, a versenyjudóról, és a magyar judo válogatott világbajnoki
felkészüléséről.
Először is kérlek, beszélj magadról és a munkádról!
Ott kezdeném, hogy 1981-86-között voltam az ifjúsági válogatott vezetőedzője. 1986-tól
1989-ig a felnőtt válogatott szövetségi kapitánya, ezen túlmenően 1993-tól 1997-ig a Judo
Szövetség technikai igazgatója. Majd innentől kezdve 1994-től mind a mai napig a Spartacus
vezetőedzője, 1998-tól a Judo Szövetség edzőbizottságának elnöke és 1994-től az Országos
Dan Kollégium elnökhelyettese. Ezalatt az idő alatt nagyon sok versenyző megfordult a
kezem között úgy a válogatottban, mint a klubban is. Jelen pillanatban a mostani válogatottak
közül is négy olyan versenyző van, aki benne van az olimpiai felkészülési programban: Hajtós
Bertalan, aki Európa bajnok, Illyés Miklós, aki junior világbajnoki bronzérmes, Soós Rita és
Szabó Csaba. Közülük úgy néz ki, ha minden rendben lesz, akkor három versenyző, Hajtós,
Soós és Illyés kerül a világbajnoki csapatba. Illyés Miki egyébként a Miskolc versenyzője,
csak én készítem fel.
Mikor kezdtél el foglalkozni a judóval?
1960-ban 6 évesen kezdtem el. Ennek már közel 40 éve.
Mást is sportoltál, vagy csak judóztál?
Nem, csak judóztam. Természetesen kiegészítő sportokkal, mint kosárlabda, foci a középiskolában foglalkoztam.
Úgy tudom sokat jársz külföldre ?
Amíg keretedző voltam addig nagyon sokat, utána sajnos beleuntam az utazásokba. A mai
napig sem kívánkozom utazni, de most a világbajnoki felkészülés során benne voltam
azokban a nemzetközi edzőtáborokban - mivel a válogatott nem itthon, hanem külföldön
készül - amikbe a válogatott is. Így adódott, hogy a japán edzőtábor, a belorusz edzőtábor, a
vizovai edzőtábor után gondban voltam, mert Hajtós megsérült. Egy komoly sérülést szerzett:
lovaglóizom szakadást. Nem tudom még hogyan fog alakulni, de vélhetően a közeljövőben
elkezdi az edzéseket.
Érdekelne a válogatott felkészülése. Hogyan edzenek, hogyan készülnek fel a
világbajnokságra?
Július 12.-én kezdte meg a válogatott a felkészüléseket az egyesületekben. Három hét
alapozás után kezdődtek a nemzetközi táborok: vizovai edzőtábor után a belorusz
versenyedzőtábor, rögtön utána pedig a japán edzőtábor. Rá egy hétre volt egy verseny, majd
a kölni edzőtábor. Jelen pillanatban itthon vannak. Jövő héten utaznak Berlinbe, ez lesz az
utolsó edzőtáboruk a világbajnokság előtt, ami október 7.-től 10.-ig lesz Birminghamben,
Angliában. A válogatott végső kijelölését, a világbajnokságra utazó csapatot egy elnökségi
ülés fogja jóváhagyni. Azonban tudjuk jól, hogy a világbajnoki csapat gerincét a férfiaknál
még mindig az a négyes fogat viseli, akik a barcelonai olimpián értek el eredményeket. Ezek
közül a legtöbb eredménnyel és legtöbb teherviseléssel a Hajtós Berci büszkélkedhet, aki már
16. éve szállítja a magyar judo sportnak a világversenyekről az érmeket: Eb.-ről, Vb.-ről.
Kétszeres Európa bajnok, háromszoros ezüst-, négyszeres bronzérmes, világbajnoki
ezüstérmes, olimpiai ezüstérmes. Ráadásul még csak 34 éves.
De nem beszéltem még Csák Józsiról , Kovács Antiról, Csősz Imiről akik szintén benne
vannak ebben a négyes fogatban és húzzák a magyar judót.
Mi a helyzet a női válogatottal?
A női válogatott nagyon fiatal. Átlagéletkoruk 19-20 év. Tehát a legtöbbjük junior és még
2001-ben is az lesz. A női judo mostanára nagyon sokat fejlődött. Sokat segítettek a
nemzetközi edzőtáborok és főleg a kubaiakkal való kapcsolatfelvétel, ami más szemléletet is
adott a női válogatottnak. Remélhetőleg az európai judóval kiegészülve ennek az ötvözetnek
meglesz az eredménye.
Kiktől kell tartania Hajtóséknak?
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Bármelyik súlycsoportban van legalább 10-12 olyan versenyző, akiknek éremszerzési esélyük
van. Ez főleg a könnyebb súlycsoportokra értendőek. Nehézsúlyban nincs ennyi, de ott is van
legalább 8, akiknek esélye van. Természetesen az esélyekbe sok minden beleszól: aznap
milyen állapotban van az illető, amikor szőnyegre állnak milyen napot fognak ki. Ez mind
igaz a lányokra is és a fiúkra is.
Apropó, verseny. Te mikor kezdtél el versenyezni?
1969-ben kezdtem el a Honvédban. Majd 1970-ben kerültem ide a Spartacusba.
Tulajdonképpen itt kezdtem.
Visszatérve az edzőtáborokra, mondanál egy pár szót a japán edzőtáborról?
Ezen az edzőtáboron a tokai Egyetem vendégei voltunk a válogatottal. Ez olyan 70 km-re van
Tokiótól, tehát egy félreeső, csendes hely. Kb. 140-150 judós volt ott a tokai egyetemről, akik
több rendszerből kerülnek az egyetemre. Zömében egyetemisták és rendszeresen délelőtt és
délután edzenek. Vendége volt ennek az edzőtábornak a japán nagyválogatott is, Yamashita
irányításával, aki a tokai egyetem tanára, a válogatott vezetőedzője. Ezáltal 1 hétig nagyon jó
lehetőséget kaptunk a felkészülésre. Annyival volt nehezebb a helyzetünk, hogy augusztusban
voltunk kint, amikor a legmelegebb van Japánban. Nagyon magas a páratartalom: közel 70 %
és ez eléggé megviseli a szervezetet. Napi egy edzés után a 4-5 kg fogyás természetes volt.
Volt olyan, aki 7 kg-ot fogyott. Ilyenkor már nagyon nehéz pótolni a szervezet számára
szükséges anyagokat. Ehhez mi nem vagyunk hozzászokva. A 3 kg-os fogyás - európai
környezetben - ez normális, és erre vagyunk ráállva, az 5-7 kg az borzasztó sok. Ez a
versenyzőket nagyon megviselte, de ennek ellenére a küzdelemben nem volt alárendelt
szerepük. Sőt! Volt olyan, aki jobban bírta, mint a japánok.
Hogyan zajlottak az edzések?
Délelőtt és délután is voltak edzések. Amikor a nagyválogatott is ott van, akkor a technikai
részt kiiktatják és csak küzdelmi edzések vannak. Délelőtt és délután is. Volt olyan edzés,
ahol 25-30 küzdelem is volt. Aki kicsit is jártas a judóban az tudja, hogy ez óriási terhelést
jelent.
Jelen pillanatban így néz ki a világbajnoki felkészülés, ami már közösen megy a lányokkal.
Az utolsó stádiumba léptünk.
Köszönöm szépen az interjút, és további sikereket kívánok a munkádban!
Utóirat :
Sajnos a birminghami világbajnokságon válogatottunk rosszul szerepelt, s ezáltal érem nélkül
maradtunk. Egyedül Csizmadia Eszter és Illyés Miklós 5. helye révén sikerült olimpiai kvótát
kiharcolnunk. A tavalyi oviedói Európa bajnok Hajtósnak sem sikerült eredményt elérnie. Az
igazsághoz hozzátartozik, hogy súlyos sérülésből felépülve vett részt a Vb-n. Japán óriási
fölénnyel végzett az élen: 8 arany-, 2 ezüst-, 1 bronzérem!!!
(Összehasonlításképp: míg az atlantai olimpián a megszerezhető 14 éremből 6, a párizsi Vb-n
16 éremből 8 jutott Európának, addig a birminghami Vb-n 16 éremből 3!)
Azt kell tehát mondani, hogy Európa mellett „elszaladt” a judo világ.

FEGYVEREK
Néhány adat a lőfegyverekről Seregi Tamás
Sok-sok fegyvert megismerhettünk már harcművész pályafutásunk során. Most egy olyanról
írok le néhány statisztikai adatot, amelynek használata nem igényel különösebb művészi
tudást, eredményessége azonban igen nagy.
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Saját álláspontom egyébként az a lőfegyverekkel kapcsolatban, hogy be kell tiltani őket.
Mindet.
Számomra egyértelmű az összefüggés a fegyverek mennyisége és a fegyver által megölt
emberek száma között. A lőfegyverek különösön sok ember életét ontják ki, véletlenül,
meggondolatlanságból vagy szándékosan. Ezt támasztják alá a következő adatok, melyek
főként amerikai orvosi, rendőri és jogi szaklapokból lettek kigyűjtve.
Tények, adatok, trendek:
1996-ban a pisztollyal meggyilkolt emberek száma néhány országban:
Új Zéland:
2
Ausztrália:
13
Japán:
15
Egyesült királyság: 30
Kanada:
106
USA:
9390
A fenti halálokat többnyire olyan emberek okozták, akik azelőtt nem követtek el semmiféle
bűntettet.
1994-ben 39720 halálos sérülést okoztak a lőfegyverek az USA-ban. Ha folytatódik az 19881994 között megfigyelt trend, akkor 2003-ban a sérülés okozta halálozások okainak listáján a
lőfegyverek átveszik a vezetést az autóbalesetek előtt.
1990-ben az USA-ban 1.2 millió „kulcsos” gyereknek volt hozzáférése pisztolyhoz.
1994-ben naponta tizenhat 19 évnél fiatalabb gyereket lőttek le az USA-ban.
1981 és 1990 között a megölt rendőrök 70%-át ölték meg pisztollyal. Ezen áldozatok 85%ának nem volt alkalma fegyverét elsütni.
1987 és 1992 között az erőszakos bűncselekmények áldozatainak mindössze 1%-ának sikerült
fegyverrel megvédenie magát.
Mibe kerül mindez?
Minden sérülés következtében beálló halál közül a lőfegyver által okozott halálesetek
kerülnek a legtöbbe a társadalomnak Amerikában 1990-ben átlagosan 373000 dollárba került
egy lőfegyver általi haláleset kezelése (rendőrség, kórház, temetés, stb.).
1992-ben a fegyver által okozott sérülések 75 milliárd dollárt tettek ki az USA-ban. Ebben a
becslésben a fájdalom, szenvedés és életminőség változás is benne van. (Amerikában
tetszőleges emberi értéket remekül át tudnak számolni dollárba.)
Az otthon békéje:
A statisztikák azt is elárulják, hogy sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy egy saját
háztartásban lévő pisztoly végez az emberrel, mint annak, hogy egy idegen pisztoly.
Az amerikai háztartások több, mint 35%-ában tartanak legalább egy lőfegyvert. Ezekből
minden harmadik töltve van és tüzelésre készen áll.
Az otthon tartott fegyverek 43-szor valószínűbb, hogy a háziak közül ölnek meg valakit, mint
a betolakodók közül.
Ha otthon is van valaki a betörések kevesebb, mint két százalékában használ pisztolyt a
védekezésre.
A pisztolyt tartó háztartásokban a családi vérengzésnek 3-szor, az öngyilkosságnak ötször
nagyobb a valószínűsége, mint azoknál a háztartásoknál, ahol nincs pisztoly.
Azon felnőttek 85 %-a, akik nem tartanak fegyvert kevésbé érzi magát biztonságban ha valaki
a környéken beszerez egy fegyvert.
Összegzés:
Úgy gondolom mindenki képes elgondolkodni a fentieken és különféle következtetésekre
jutni a világbékétől az anarchiáig, az utópiától a lehetőségekig és ami talán még fontosabb a
saját lehetőségéiig.

1

ÉLETMÓD
Az alkoholról; Bacsur György
Kis kompániánkban igen népes azok tábora, akik alkalomadtán szívesen kortyolnak
nemes nedűkből egy, ne adj isten két-három pohárkával. Sokan vitatkoznak, hogy ez árt,
avagy használ, zsugorítja-e az agyat és a májat, milyen trükkökkel lehet hatásosabbá vagy
hatástalanná tenni stb. Nézzük meg egy picikét, mit is ír erről a szakirodalom, amely azonban
legalább annyira megosztott néhány kérdésben, mint a pórnép.
A piákban etanol található (jó esetben), a továbbiakban erről lesz szó. Hamisításkor,
tévedésből, vagy néhány őrültnél direkt metanol is használatos. Az előbbiek szomorú esetek,
az utóbbi viszont óriási hülyeség. A közhiedelemmel ellentétben ugyanis a metanol sokkal
kevésbé hat, mint az etanol, így kár volna ezzel dúsítani az italt, ugyanakkor erős méreg:
könnyen látászavarokat, vakságot okoz. „Lehet inni látástól vakulásig!” (Csak
érdekességképp fűzöm hozzá: rengeteg alkoholféleség van, pl. a glicerin is egyfajta alkohol,
sőt a cukrok is.)
Az alkohol alapvetően narkotikumként hat, de másképp, mint az igazi kábszerek: a
hosszan tartó izgalmi állapotot (bódulat), követi a bekövetkező kábulat, majd ezt követően a
halál beálltáig igen rövid idő telik el. Szerencsére az utolsó két fokozathoz igen komoly
mennyiség szükséges, idáig nem sokan jutnak el.
Hogy mitől függ a pia hatása? Erre egzakt választ nem lehet adni, sok minden
befolyásolja: alapvetően az elfogyasztott mennyiség, de ezen túlmenően az életkor, felépítés,
időjárás, éhség, fáradtság, gyomor telítettség stb. A hatás mechanizmusa igen kevéssé ismert,
de az biztos, hogy olyan hormonok anyagcseréjét befolyásolja, mint az adrenalin,
noradrenalin, szerotonin, amelyeknek már kis mennyiségű változása a szervezetben igen erős
fiziológiai és pszichikai hatást okoz. Ezek az anyagok szabályoznak ugyanis olyan dolgokat,
mint a készenléti-veszélyhelyzet állapot vagy éppen az alvás-ébrenlét ciklus. Ez az oka, hogy
az alkohol felszabadítja a gátlásokat, de lehet, hogy dühössé, agresszívvá tesz, vagy éppen
elaltat.
A házibulikon, kocsmákban gyakran felmerülnek az italozással kapcsolatos sztorik,
legendák, tapasztalatok. Mi az igazság ezekkel kapcsolatban?
Igaz-e, hogy a fiúk jobban bírják az italozást, mint a csajok? A nagydarab ember
tényleg tovább talpon marad? A következő képlet választ ad erre:
A véralkohol szint ezrelékben:
férfiak:
fogyasztott alkohol (g)
nők: fogyasztott alkohol (g)
testsúly (kg) * 0,68
testsúly (kg) * 0,55
(megjegyzendő: ez csak statisztikai átlag, az egyes emberek ettől eltérhetnek.)
Mint látható a fiúk (0,68/0,55=1,23) majd’ egy negyedével jobban bírják a vedelést.
Hasonlóan egy nagy darab ember (90 kg) másfélszer annyit ihat, mint egy kicsi (60 kg).
Az emberi vérnek is van természetes alkohol tartalma, de ez mindössze 0,003-0,004
ezrelék, ami elhanyagolható egy sör elfogyasztásához képest: egy korsó sörben kb. 20 g
alkohol van, tehát egy 75 kg-os judoka véralkoholszintje kb. 20/75/0,68=0,4 ezrelék lesz.
Úgyhogy a minket lemeszelő közegnek ne mondjuk, hogy „Bocs, ez természetes tartalom.”,
mert úgysem hiszi el.
„Jól átmelegít ez a kis itóka.” - Az érzet valóban ez, szépen ki is pirosodunk, mivel a
véredények kitágulnak. Ám a valós hatás pont ellentétes: a kitágult véredények miatt megnő a
hőleadás, nagy mennyiségű alkohol esetén akár 30C alá is csökkenhet a testhőmérséklet. Ez
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már önmagában is eléggé veszélyes, nem csoda, hogy egy italos ember már viszonylag kis
hidegben is megfagyhat.

Az nem lehet, hogy valami ne legyen sörnyitó! Valamennyien ismerjük ezt, az élet által
sokszorosan igazolt klasszikus mondást. Amint azonban Doórné Mariann rajzán láthatjátok, a
harcművész kreativitása nem ismer pihenést; gőzerővel (és sai-villával) dolgozik, hogy
kiterjessze a tétel érvényességét borosüvegekre is.
„Ha jól be akarsz rúgni, ne vedelj, hanem szívószállal igyad!” – hangzik a „jó” tanács.
Ez tényleg igaz, mivel az utóbbi esetben a felső emésztőutak nyálkahártyájával tovább és
jobban érintkezik az alkohol, és a felszívódás is gyorsabb, mintha nagy kortyokban issza
valaki.
„Egy kis pia nem árthat” - Francia kutatók vizsgálták, hogy hosszú távon mi a
veszélyes mennyiség. Szerintük napi 80 g alkohol még nem károsít, a 80-160 g-t fogyasztók
már veszélyeztetettek, napi 160 g fölött pedig igen veszélyes. Ez a 80 g etanol kb. 4 sörnek,
vagy egy liter gyenge bornak felel meg, de mielőtt ujjonganánk a laza határ miatt, gyorsan
hozzá kell tenni: ez csak az igen nehéz fizikai munkát végzőkre igaz, az ülő munkát végzők
csak ennek felét fogyaszthatják.
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OLVASTUK VALAHOL
Weöres Sándor gondolataiból válogatott: Jóvér Anna
Forrás: Weöres Sándor, A teljesség felé.
Az igazságról
A szavak különlévők és gyöngysor-szerüek, a dolgok összefüggők és halom-szerüek. Ezért a
szavak és dolgok csak súrolják egymást. A gondolat összetett és kimondható, az igazság
egyszerű és kimondhatatlan. Igazságot csak beszéd nélkül tudhatsz meg, tehát csak
önmagadtól. Tedd alkalmassá lelkedet arra, hogy az igazságot tudhasd benne.
Meztelenség
A teljességet elérni végtelenül könnyű és végtelenül nehéz. Oly könnyű és oly nehéz, mit ezt
a három szót kimondani hazugság és öncsalás nélkül: "Teljesen tiszta vagyok." De vannak,
igen kevesen, egyszerű szegény emberek, kik anélkül, hogy törekedtek volna rá és anélkül,
hogy tudnának róla, a teljességet birtokolják. Minden érzésük, gondolatuk, szándékuk tiszta,
minden jó nekik úgy, ahogy éppen kínálkozik; ha veszíteniök kell, vagyontárgyat, egészséget,
családtagot, életet: abba is nehézség nélkül belenyugodnak. Életük csöndes-vidám, békéjüket
nem sértheti senki és semmi. Szavaikból nem sokat meríthetsz, de lényükből magát a
mindenséget. Ezek a békés, boldog emberek nem fognak a teljességbe, a mennybe jutni: máris
ott vannak, nincs az a hatalom, mely valamit is adhatna még nekik, vagy elvehetne tőlük.
Végtelen magas hegyen élnek, ahonnan nincs tovább.
Útravaló
Ha arra törekszel, hogy az örök mértéket kövesd: ne botránkozz azokon, kik nem erre
igyekeznek, hanem törekvéseik ingadozva ágaznak a sokféle véges és változó mérték között.
Ne azt nézd, hogy mijük nincsen, hanem hogy mijük van; mert még a legnyomorultabbnak is
van olyan lelki kincse, mely belőled hiányzik. Kifogásolni, fölényeskedni bárki tud; tanulj
meg mindenkitől tanulni.
Csonka és egész
A mozgó tárgy sérthető, a mozgás sérthetetlen; az élet dolgai sérthetők, az élet sérthetetlen.
Külön-külön ismerd fel magadban azt, ami mozgó és élet-dolga: mindaz ideiglenes részed; s
azt, ami mozgás és az élet maga: mindaz végleges egészed.
A jóságról
Ne kívánd senki szeretetét. Ne utasítsd el senki szeretetét. Úgy áradjon szereteted, mint a tűz
fénye-melege: mindenre egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra több essék fényedből
és melegedből, mint akiknek nincs szükségük terád. Családtagjaid, mindennapi társaid s a
hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, minta kályhának a szoba, melynek melegítésére
rendelik.
Ha valami iránt ellenszenvet érzel, ez egyrészt megértő képességed csonkaságának jele,
másrészt annak, hogy ellenszenved tárgya valamilyen formában benned is jelen van.
Gyűlölöd a gazdagokat? Tisztítsd ki gazdagság iránti vágyadat s majd nem gyűlölködsz.
Utálod a nőhódítókat? tisztítsd ki érzéki vágyadat s majd nem utálkozol. Ilyenkor nem az
ellenszenv tárgyát kell megbélyegezned, vagy javítani próbálnod, hanem önmagadban
megkeresned annak megfelelőjét s azt finomítanod, míg az ellenszenv el nem oszlik benned.
Mások hibáján csak akkor próbálj javítani, ha e hibát jól látod, anélkül, hogy számodra
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visszataszító volna; s ha biztosan tudod, hogy beavatkozásod nem tolakodás és nem
reménytelen kísérlet.
A külvilágból se utasíts el semmit; ne gyűlölj, ne irtózz, ne undorodj. Ha valami iránt
ellenszenvet érzel, ez annak jele, hogy nem ismered eléggé. Mindaz, ami a világban szenny,
csak hozzád való vonatkozásában szenny és nem önmagában; húzódj ki belőle és már nem
szenny többé, hanem semleges jelenség.
Találkozás egy teljes-emberrel
Vonaton utaztam, harmadosztályon. Felszállt egy apáca, rengeteg csomaggal: holmit vitt egy
új gyermekmenhely berendezésére. Szemre nem volt rajt semmi figyelemreméltó, de lénye
tündökölt: őt már nem érintette a földi élet, ami nem gátolta abban, hogy jobban
tevékenykedjék, mint akik az élettől százfélét akarnak. Megszólítottam: Megvan-e minden
csomagja? Elgondolkozott és számolni kezdett: "Egy, kettő, három... nyolc, kilenc", aztán
saját magára mutatott: "tíz". Őneki már csak poggyász volt a saját teste is. Ez az együgyű,
tehetetlen, szórakozott kis szolgáló nagyobb hatalom, mint a föld minden fegyvere
együttvéve.
A vágyak idomítása
Ha vágyaidat kényezteted: párzanak és fiadzanak. Ha vágyaidat megölöd: kísértetként
visszajárnak. Ha vágyaidat megszelídíted: igába foghatod őket és sárkányokkal szánthatsz és
vethetsz, mint a tökéletes hatalom maga.
Szembe-fordított tükrök
Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.
Hiányosságom váljék jósággá benned.
Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni,
hogy mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.
Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezésben. Az öröklét nem az
időben rejlik, hanem az összhang állapotában.
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ZEN
Tsai Chih Chung: Beszélő zen. Budo Kiskönyvtár, 2001. 79. oldal.

A jó budo iskola jellemzője, hogy az ösztönösségre, intuícióra alapozva igyekszik mozgásba
hozni a tudattalanban hullámzó hatalmas energiákat. Nem veszélytelen dolog ez. Nem csak jó
energiák vannak bennünk. Ezt a derék szerzetest csak a békés elmélyülésben zavarta a pókja,
de a harcművész nagyobb bajba is keveredhet, ha nem tartja kordában a démonjait.
Emlékezzetek egyik edzőtábori beszélgetésünkre… (JB)
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JAPÁN ÉS A JAPÁNOK
Teaszertartás Csernák János
Forrás: Okakura Kakuzo: Teakönyv. Édesvíz Kiadó Budapest, 1998.
A könyv 1906-ban jelent meg először Amerikában, s számtalan nyelvre fordították le.
Okakura Kakuzo 1862-ben látta meg a napvilágot, egy jokohamai kereskedő második
gyermekeként. Mivel 1868-tól olyan császár került a trónra, aki a középkori államból modern
nemzetállammá alakította az országot, ezért Okakura nyugati szellemű neveltetést kapott.
Ezáltal képes volt arra, hogy a Nyugat és a Kelet kultúráját össze tudja hasonlítani. Tagja volt
a „Kanga-kaj” nevű művészeti társaságnak, melynek elsődleges célja a nemzet kulturális
örökségének megmentése volt, hogy ezáltal a Nyugat számára is megismerhetővé váljon.
Közel két évtizedig állt a japán művészeti élet középpontjában. Kulcsfigurája volt annak a
hatalmas erőfeszítésnek, amely a keleti hagyományok és a nyugati újdonságok között dúlt.
A könyv nem csak a tea - mint ősi kínai ital - eredetét és a teakészítés szertartását, hanem a
Kelet és a Nyugat kultúrája közötti éles ellentéteket is bemutatja. A Nyugat csak a XX. század elején kezdte el tisztelni a másik fél kulturális hagyományait. Addig csak „barbár
országnak” tekintette Keletet.
Japán elzárkózása a külvilágtól kedvezett a „chadónak” a teázás szertartásának
kialakulásában. Mind a mai napig a tea filozófiája a japán kultúra szerves részeként van jelen.
S hogy ez mennyire így van, bizonyítja az, hogy a hétköznapi beszédben gyakran használják a
„teamentes” és a „túl teás” szavakat. Az előbbit arra a személyre mondják, aki nem tanúsít
kellő komolyságot személyes drámáink iránt. Az utóbbit pedig arra, aki féktelen érzelmeit
szabadítja ránk. A nyugati ember hajlamos arra, hogy a teaszertartást se lásson egyébnek,
mint a keleti kultúra egy különös furcsaságának, csakúgy, mint a szamurájok önfeláldozó
fanatizmusát. Mindezt annak ellenére teszi, hogy ő is átvette a teázást, mint szertartást.
A tea Európába csak a XVI. században jutott el a hollandok jóvoltából. Holott már 879-ben
említést tettek róla az európai irodalomban. Franciaországban 1636-ban, míg Oroszországban
1638-ban vált ismertté. Kezdetben borsos ára akadályozta meg a széles körben történő
elterjedését. Ezáltal a teaivás sokáig csak hercegi és főúri kiváltság volt. A XVIII. századtól
azonban a londoni kávéházak sorra vették át a teázást, s alakultak át teaházakká.
A teakészítés művészetének is megvoltak a maga korszakai. Fejlődését alapvetően három időszakra lehet osztani: az első a Főzött Tea, a második a Habart Tea és végül a harmadik az
Áztatott Tea korszaka. Mi már az utolsó korszakhoz tartozunk. Az egyes korszakok hűen
jelzik a keleti kultúra különféle hangulatait. A főzött Tömb-tea, a habart Por-tea, illetve az
áztatott Levél-tea mind egy-egy ősi kínai dinasztia érzelmeit fejezték ki.
A teacserjét már ősidők óta használták a fáradtság enyhítésére és a lélek felvidítására.
Gyakran krém alakjában is használták reumatikus fájdalmak enyhítésére. Kezdetben a teaivás
rendkívül primitív volt: a leveleket felgőzölték, mozsárban összezúzták, tömbbé formálták,
majd rizzsel, sóval, gyömbérrel együtt megfőzték.
A Tang-dinasztia idejében a tea felszabadult kezdetleges állapotából. A VIII. század közepén
élő Luvuh volt a tea első apostola, akit a kínai teakereskedők védőszentjüknek tartanak.
Szerinte a teakészítéshez a legideálisabb a forrásvíz, melyet három fokozatban forraltak. A
teát csak a másodikban szabadott beleszórni.
Később a Szung-dinasztia idejében a habart tea kezdett elterjedni. Ez úgy készült, hogy a
tealeveleket egy kis kőmalomban finom porrá őrölték, s a készítményt forró vízben
kettéhasított bambuszhabverővel összekeverték. A sót mindörökre száműzték a
teakészítésből. Ebben az időben kezdett kialakulni a teaimádat. Kiaszung császár (1101-1124)
kincstárában húszféle teát halmozott fel. Közülük a legtöbbre a fehér teát tartotta, mert ez volt
a legritkább és legfinomabb teafajta. A XIII. században barbár mongol törzsek törtek be
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Kínába, melynek az lett az eredménye, hogy Kína mongol uralom alá került, s ezáltal a Szung
kultúra valamennyi gyümölcse megsemmisült. A XV. században a Ming-dinasztia kísérletet
tesz Kína felvirágoztatására, de a próba kudarcba fullad. A XVII. században Kína a mandzsuk
uralma alá kerül. Ezáltal az életvitel megváltozott, a portea feledésbe merült. A tealeveleket
forró vízben áztatva, tálból vagy csészéből fogyasztják. Ez a mód ismeretes a nyugati világ
számára, hiszen Európa a Ming-dinasztia alkonyán ismerkedett meg a teával.
Japán mindvégig követte a kínai civilizációt, s ezáltal a teát is ismerte. A XV. századra
Asikaga Josimasza a Sógun támogatásával a chado meggyökeredzett Japánban. A levéltea
használatos a mindennapokban, azonban Japánban a portea számít a „legteább” teának. A
teaszertartás az életművészet vallása lett: alkalmat adva a tisztaság és a kifinomultság
tiszteletére.
A teaszertartás fennkölt eseménye a teaszobában ( szukija ) zajlik. Ez nem egyéb mint egy kis
szalmából készült viskó, melynek neve magyarul: a " képzelet tere ". Az első önálló teaszoba
Szenno-Szokeinek, minden teamesterek legnagyobbikának alkotása volt. Eredetileg a
teaszobát a nappaliból választották le, kifejezetten erre a célra. A szukija több helyiségből áll:
a tulajdonképpeni teaszobából, az előszobából ( midszuja ), az előcsarnokból ( macsiai ) és a
macsiait a teaszobával összeköt kerti ösvényből (rodzsi). Az előszoba a teakészlet elmosására
és elrendezésére, az előcsarnok a vendégek várakoztatására szolgál. A teaszoba jelentéktelen
külseje mögött ott van a mélységes művészi előrelátás, amivel a részleteket elrendezik. A
benne felhasznált anyagok kiválogatása és a kivitelezés nagy körültekintést igényel. Építészeti
szempontból a teaszoba a klasszikus japán architektúrával is ellentétben áll. Az ősi építészeti
csodák nem csak pusztán méretükkel, de díszítésük gazdagságával is nagy megbecsülést
váltottak ki. Ezzel ellentétben áll a teaszoba egyszerűsége és puritanizmusa, amely a zen
kolostorok világát idézi. Ez nem véletlen, hiszen valamennyi nagy teamester zen-tanítvány
volt, és igyekeztek a zen szellemét a mindennapok szürkeségébe is beültetni. A kerti ösvény
szerepe az, hogy ráhangoljon bennünket a teázás élményére, s nyugalmat biztosítson a
szentélybe belépő ember számára. A "béke honába" való belépés fegyver nélkül történik,
tehát a szamuráj kardját az eresz alatti tartóban kell, hogy elhelyezze. Az ajtó eléggé alacsony,
így a meghajlás egyben a tiszteletadásra is kényszerít. Belépés után a vendégek az
előcsarnokban foglalnak helyet, előtte azonban meg kell csodálniuk a Tokonomán lévő képet
vagy virágkompozíciót. Ez a japán szoba díszhelye, ahová a vendégeknek szánt festményeket
vagy virágkompozíciót teszik. A házigazda addig nem léphet be a szobába, amíg teljes
nyugalom nem uralkodik. Bent még nappal is félhomály van. A mennyezettől a padlóig
minden mértékletesen színezett, a vendégek is halványszínű ruhát viselnek. A tisztaság
kézzelfogható, sehol sincs egy porszem, még a legsötétebb zugban sem. A „képzelet tere”
elnevezés a személyes művészi hajlamot fejezi ki. A teamestert szolgálja a teaszoba, és nem
pedig fordítva. A teaszoba belül teljesen üres, kivéve az adott alkalomra elhelyezett egyedi
műtárgyat. Ez ellentétben áll a nyugati szokásokkal, ahol a házat valóságos múzeummá
alakítják a különféle műtárgyak. A japán ember számára - aki az egyszerű díszítéshez szokott
- ez valamiféle hivalkodásnak, vagyonfitogtatásnak tűnik. Az „aszimmetria tere” a
díszítésmódra vonatkozik. A keleti művészet egyik jellemzője, hogy kerüli az ismétlődést, a
szimmetriát, a másik pedig hogy hagyja érvényesülni az egyén képzelőerejét. A szobában a
dísztárgyakat úgy válogatják össze, hogy se forma, se szín ne ismétlődjék. Például ha van már
kint élővirág, akkor tilos kitenni virágfestményt.
A XVII. században a teaszoba maradt az egyetlen hely, ahol a művészlelkek megnyílhattak
egymás felé, ahol eltűnt a különbség szamuráj, daimió és a kisember között. Manapság pedig
e rohanó világban a nyugodtság helye, ahová az ember bármikor visszavonulhat megpihenni.
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Bambuszliget születik Jóvér Béla
Az „Új klub alakult”-című közleményhez kapcsolódva ebben a rovatban részletezem, hogy
miért tartom szerencsés névválasztásnak a „Takenoko klub” elnevezést. A takenoko
bambuszrügyet jelent. [take = bambusz, ko = kicsi (mint például a ko-uchi-gari kis belső
horog elnevezésben, de jelenti valakinek a kicsinyét, vagy valaminek a friss hajtását is, no = a
birtokviszonyt jelzi, mint az angol of.]
#1 A bambusz jellegzetes része Japán mindennapjainak. Ennek szemléltetésére
lefordítottam egy könyvrészletet [Basil Hall Chamberlain, Japanese Things, Charles E.
Tuttle Company, 1994.]
A bambusz annyira átfogja a japán gazdaság minden szegmensét, hogy nem is annyira azt kell
kérdeznünk, hogy hol játszik szerepet, mintsem inkább azt, hogy hol nem? A nagyobb
példányok teherhordó rúdként, ruhaszárítóként, csónaktoló rúdként stb., használatosak meg
aztán zászlórúdként, vízvezetékcsőként – nem rozsdásodnak meg, mint a vas és nem
rothadnak el, mint a közönséges fa, még akkor sem, ha termálforrások forró vizét szállítják
rajtuk. Amikor teherhordó rúdnak, vagy épületek vázának használják, az a különösen értékes
tulajdonságuk érvényesül, hogy ötvözik a könnyűséget a szívóssággal. A mechanikusok előtt
ismert tény, hogy az összes elképzelhető struktúra közül a csöves szerkezetek rendelkeznek
leginkább ezzel az előnnyel.2 A kisebb méretű bambusz-félékből pipaszár készül. A
közepesek nagyszerűen beválnak díszkapuk vagy kerítések készítésénél, ahol a különböző
magasságban hullámzó bütykös mintázat gyönyörködteti a szemet. Más bambuszféléket
vékony csíkokra vágnak, selyemszalaggal összeerősítik és ablakokra való spaletta lesz
belőlük. Sok bambuszfajta zsenge rügyeit megfőzik, és zöldségköretként fogyasztják.
Tollszárak3, seprűnyelek, sétapálcák, esernyőnyelek, sőt maga az esernyő bordázat,
horgászbot, porolófa, létra, mérőrúd, nyíl és nyílvessző, a napszámosok által viselt fejfedő,
víz alatti kagyló- és más ehető tengeri táplálék összegyűjtésére használt fésű-szerű
alkalmatosság, házak körüli sövénykerítés, folyók védőgátja (erre a célra bambuszléc keretbe
illesztett nagy köveket használnak), belsőépítészeti falburkolat, verandák és tea-szobák díszes
padlózata, utazóláda, fáklya, evőpálca, nyárs, madárkalitka, halászvarsa, furulya, trombita,
képkeret, hordóabroncs, sőt még szögek is (mivel a bambusztüske nem rozsdásodik, és nem
vezeti a hőt, bizonyos célokra alkalmasabb szögelésre, mit a fém), merítőkanál, teáskanál,
sziták, legyezők, sőt még virágvázák, különféle művészeti eszközök, játékok és a dísztárgyak
megszámlálhatatlan sokasága készül bambuszból. Felragasztatlan fényképek páradús levegőjű
környezetben történő tárolására semmi nem alkalmasabb, mint egy bambuszból készült cső. A
zsenge bambuszhajtás megszárított héjas tokja kiválóan beválik szendvicsek, húsok,
sütemények csomagolóanyagaként – ezek az ennivalók egyébként könnyen foltot ejtenek a
szállításukra használt táskán. Aztán gyártanak még bambuszból szandálokat és fapapucs talpat
is. A bambuszfű (szintén egy bambuszfajta) leveleinek tiszta, friss felületével a halszállító
kosarak alját fedik be, és gyakran maga a kosár is bambuszháncsból van megfonva.
Bambuszháncskötéllel vontatják a kompokat, de bizonyos vidékeken – mivel ennél olcsóbb és
könnyebben kezelhető anyag nem áll rendelkezésre – még hídszerkezetekben is felhasználják.
Van egy bambuszfajta, amelyet bizonyos főzési eljárással ki tudnak egyenesíteni és ebből –
egyébként igen nagyra értékelt - tálcákat lehet készíteni. Van olyan fajta is, amelyik nem
üreges. Ebből pecsétnyomó készül. Hosszan lehetne még folytatni a felsorolást. Azt azonban
már ebből is láthatjuk, hogy a japán életet épp olyan nehéz bambusz nélkül elképzelni, mint a
vajastésztát vaj nélkül, tájképet színek nélkül, vagy egy angolt mélabú nélkül.
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A modern gépkocsi ipar is hasznosítja ezt a felismerést; az ütközésbiztos autók csővázas merevítéssel
készülnek. [J.B.]
3
Ne feledjük; Chamberlain könyve 1904-ben jelent meg. Jómagam 1951-ben kezdtem ismerkedni az írásolvasás tudományával, és még használtam tollszárat. [J.B.]
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Az a sokféle növény, amit a köznyelv bambusznak nevez, igazából három különböző fajt
foglal magába. Ezeket a botanikusok Bambusa, Arundinaria és Phyllostachys néven tartják
számon, mindegyik további fajtákra tagozódik. Jelenleg mintegy ötvenféle bambuszfajta
található Japánban, nem számítva a különféle változatokat és elfajzásokat.
Legtöbb európai jellegzetes trópusi növénynek véli a bambuszt, ami nem bírná ki a mi északi
klímánkat. Jó lenne, ha egyszer eljönnének ide és megnéznék a februári hó súlya alatt
görnyedező magasra nőtt japán bambuszt az ország olyan tájain, ahol a hó vastagságát nem
centiméterekben, hanem méterben mérik. Az igazság az, hogy a behavazott bambusz kedvelt
motívum a japán művészetben.
Maguk a japánok a bambuszt nem fának tekintik. Az ő szemükben külön kategóriát képvisel,
így adott esetben ezt a kifejezést használják; „a fák és bambuszok”. Valójában a fű-félékhez
tartozik: - nagyra nőtt fű, semmi egyéb. A növényvilág más képviselőivel összehasonlítva
növekedési sebessége meghökkentő. Néha huszonnégy óra leforgása alatt méternyit képes
nőni. A bambusz csakugyan figyelemreméltó jelenség és nagy ajándék az ember számára.
#2 A takenoko, bambuszrügy, utal rá, hogy fiatalkorúakról van szó.
#3 Kifejezi, hogy szépreményű, nagyra hivatott fiatalokról van szó. Használatos
például a takenoko ishi kifejezés (ishi = orvos), a még tapasztalatlan, kezdő orvosra (akinek
ugyanakkor már kijár a tisztelet, nagy felkészültséget és elhivatottságot igénylő mestersége
miatt).
#4 A bambuszrügy nagyon jó csengésű szó a japán nyelvben, kifejezi azt is, hogy
bízhatunk benne, hogy sikeres vállalkozásba kezdett Robi, az újonnan alakult klub tagjai
gyors ütemben fognak szaporodni. Japánul nem azt mondják, hogy szaporodik, mint eső után
a gomba, hanem azt, hogy szaporodik, mint eső után a bambuszhajtások [Ugo no takenoko
szó szerint. Bambuszhajtások eső után.]
#5 A bambusz, bambuszhajtás grafikusan könnyen megjeleníthető motívum, ruhán,
oklevélen jól mutat.
#6 Szokásos, hogy nem csak a klubnak, hanem a dojónak is van elnevezése
(emlékezzetek például a „Három budo mester”-című könyvben a Shotokan-elnevezés
történetére). Japánul ismert kifejezés a take-no-sono, ami bambuszkertet jelent, ennek
analógiájára Robi edzőhelyiségének lehetne a neve takenoko-sono, vagyis bambusz-csemete
liget.
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HUMOR
Forrás: Internet [J.B.]

Haver! Elárulnád, hol a francba’ tanultál Gondolj az alapelvre! Hagyd, hogy legyőzze
judózni?
saját súlya!

KÖNYVISMERTETŐ
Takuan Szóhó: A korlátaitól megszabadított elme Csernák János
Takuan Szóhó: A korlátaitól megszabadított elme, a zen mesterének írásai a kard mesteréhez.
MX.BT, 1997.
Az e havi könyvajánlóban is egy zennel foglalkozó könyvet ajánlok figyelmetekbe.
Maga a könyv három részből épül fel. E három rész mindegyike egy-egy esszé, melynek fő
témája a szamurájkard. Tudvalevő, hogy a japánok számára a kard és a lélek szorosan összekapcsolóik. A kard mely nemzeti szimbólum, az élet és a halál eszköze egyaránt. A szamurájkard és a szamuráj szellemiség, alapvetően tükrözi a japánok mentalitását, melyet a nyugati
ember nehezen ért meg. Ez a pár esszé próbál meg rávilágítani arra a tényre, hogy a kardnak
és a korlátaitól megszabadított elmének eggyé kell válnia. Hiszen csak így lehetséges egy
olyan tudás birtokába jutni, amivel a kardforgatás művészetét magas szintre lehet fejleszteni.
(Érdekességképpen: nem tudom emlékeztek-e arra, amikor a tavalyi edzőtáborban Szabó
András mester mesélt nekünk japán útjáról. Szóba került a kardkészítés is, és megemlítette,
hogy milyen nagy megtiszteltetés érte, amikor ő is részt vehetett egy kard elkészítésében.
Elmesélte azt is, hogy a kardkészítés mindmáig szertartás, melyen a részvétel csak néhány
ember kiváltsága.)
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A szerző 1573-ban született Izusiban, egy ősi japán faluban. Annak ellenére, hogy a Miura
szamurájklán tagja volt, tíz éves korában kolostorba vonult. Itt buddhizmust tanult, majd
szokatlanul fiatalon, harmincöt évesen egy nagy kiotói zen templom apátja lett. Barátja volt a
nagy kardforgatónak Mijamoto Muszasinak is. Járatos volt a kalligráfiában, festészetben, és a
költészetben is. Takuan munkásságával ötvöződött a kardforgatás és a zen, s tevékenységével
nagy hatást gyakorolt a japán harcművészetekre, biztosítva továbbélésüket egy modernebb
korban is.
Az első rész - mely „A mozdulatlan bölcsesség misztériuma” címet viseli- alapvetően az
elméről és az elmét lefoglaló dolgokról szól. A buddhizmusban azt a helyet, ahol az elme
leragad - vagyis azt a valamit, amire gondolunk - a tartózkodás helyének nevezik. Ez maga
után vonja azt a tényt, hogy az elmét valami leköti. Ez megállás, melynek megítélése a
buddhizmus szerint tévedés.
„... amikor észreveszed a rád lesújtó kardot, ha arra gondolsz, hogy úgy találkozol azzal
a karddal , amint az lesújt, akkor elméd megáll a kardnak annál a helyzeténél,
mozdulataidat nem fejezed be, ellenfeled pedig levág téged. Ez az, amit a megállás jelent.
Bár látod a rád lesújtani készülő kardot, s az nem köti le az elmédet, hanem megtalálod
a közeledő kard ritmusát; ha nem gondolsz arra, hogy lesújts ellenfeledre, és nem merül
fel benned semmiféle gondolat vagy vélekedés; ha abban a pillanatban, amint látod a
penge útját, elméd a legkevésbé sincs korlátozva általa, és ellenfeledre veted magad, és
kicsavarod kezéből a kardot, akkor az a kard, mely éppen téged készült levágni, a
sajátoddá lesz, azzá a karddá, mely - pont fordítva - a te ellenfeledet vágja le.”
Ez igaz a judóra, sőt valamennyi harcművészetre is. Ha küzdelem közben elménket leköti egy
vagy több dolog, akkor nem tudunk sem hatékonyan küzdeni, sem nyerni. Elég jó példa erre a
kezdő harcművész. Gondolatai leragadnak annál, hogy szabályosan áll-e, vagy hogy jól
fogja-e a fegyvert. Ebből adódóan aztán, csak korlátolt hatékonysággal képes kivédeni egy
támadást.
„... Ha nem gyakorlod a technikákat, csak az alapelvet szívod magadba, nem fogod tudni
használni testedet és kezeidet. A technika gyakorlása az a gyakorlás, amit ha újra és
újra ismételnek, eggyé olvasztja az öt testhelyzetet. Ha ismered is az alapelvet, a
technikák használatában teljesen szabaddá kell válnod.”
A második esszé a „Drágakövek tiszta hangja” címet viseli, s az ember alapvető természetét
tárgyalja. Ennek egyik fejezete a szamurájok - és természetesen minden ember - legnagyobb
értéke: a becsület. Tudvalevő az, hogy amikor egy szamuráj egy daimióhoz állt be, akkor
mindenét ura szolgálatába állította. Ezzel fejében viszont ura őt és családját pártfogásába
vette. Ezeket a kegyeket a szamurájok elméjükbe vésve, szembenéztek uruk ellenfeleivel, s
készek voltak arra, hogy ha kell, a csatatéren eldobják életüket. Ez az amit becsületért való
halálnak nevezzünk. A szamurájt nem a hírnév és nem is a hűbérbirtok érdekelte. Azáltal,
hogy feláldozta életét, számára a becsület fontosabbá vált, mint maga az élet. A világban
sokan vannak, akik félredobják életüket, de ezek közül sokan nem a becsület miatt.
„... Ha valakinek az életébe kerül az, ha felbosszantja egy sértés, az bár a becsületért
való kiállásra emlékeztet, egyáltalán nem az. Az az ember akivel ez történik, dühében , a
pillanat hevében megfeledkezik magáról, és a legkevésbé sem a becsületet képviseli.
Ennek helyes megnevezése: düh, semmi más.”
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A buddhizmusban a test az 4Öt Skandából épül fel: forma, érzés, mérlegelés, akarat és tudat.
Amikor csak egyetlen gondolat is megfordul a fejünkben, azt vágyakozásnak nevezzük. A
tudat tehát nem más, mint vágyakozás. A test pedig vágyak által van megszilárdítva. A
becsületet pedig abban a testben kell keresni, amelyikben az elme teljesen mentes a vágyaktól.
Ez az elme nem az Öt Skanda testében van, nincsen sem színe, sem formája és nem is
vágyakozás. A becsület nem más, mint erény.
„... Ha valaki elhatárolja magát a vágyaktól, és olyan lesz, mint egy szikla vagy egy fa,
semmit nem fog elérni. Nem elhatárolódni a vágyaktól, hanem megvalósítani a vágy
nélküli becsületességet. Ebben rejlik az Út lényege.”
Az utolsó esszé feltehetőleg Munenorinak - aki a sógun családjának és környezetének hivatalos oktatója volt - az Ittó kardforgató iskola vezetőjének íródott. Taia egy drágakövekkel
ékesített ősi kínai kard, melynek misztikus ereje volt. Mindent átvágott és semmi sem tudta
hárítani pengéjét. Taia kardja átvitt értelemben az a misztikus tudás, amivel minden személy
rendelkezik, mindenki számára elérhető. Ez csak elme kérdése, melyet a felszínre kell hozni,
annak érdekében, hogy használni lehessen. Aki ilyen képességgel rendelkezik, azt nem
ingathatja meg senki és semmi sem.

ÚTIKALANDOK
Picturesque Seregi Tamás írása
Az alábbi írás Seregi szan útinaplójának részlete. Aki már tartózkodott huzamosabb ideig
külföldön, tudja, hogy az ember egy idő után elkezd keveréknyelven gondolkodni. Még jobbik
eset, ha csak egy félén, mint Seregi szan Balin. Előfordult már velem egy nyári nemzetközi
táborban, hogy így kértem szappant a mellettem zuhanyozó fazontól: BITTE GÍV MÍ ÖN PÖ
MÜLÓ PLÍZ! Az egészben az a legjobb, hogy teljesen természetesnek hatott abban a
közegben, szó nélkül átnyújtotta. Nos, a szerzővel gondolkodtunk, hogy átmagyarítsuk-e az
alábbi írás angol kifejezéseit, de ezzel sokat veszített volna eredeti bájából. Ugyanakkor arra
is gondolni kellett, hogy nem mindenki érti meg. Így született az alábbi kompromisszum:
lefordítottam magyarra és lábjegyzetben adtam meg, hogy mire gondolt Tamás barátunk.
Végül is, ettől még Nobel-díjas is lehet egy író. Aki olvasta például a Fiestát, érti, hogy mire
gondolok. Damn it!5 [J.B.]
Picturesque6
There’s always something grand about Tuesday nights….this time it’s the Sari Club in Bali.7
Csomó ausztrál sündörög imitt-amott, ez lényegesen jobb hangulatot kölcsönöz a helynek,
mintha amcsik lennének mindenütt. A bár nyitott, pezsgés, emberek, zene I go for the Mai
Thai.8
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Öt Skanda: a testet- illetve amit az emberek általában ˝én ˝-nek tekintenek -,felépítő és összetevő
elemek.
5
A francba is! [Seregi Tamás fordítása]
6
festői szépségű (táj, kert), színes, szemléletes, képszerű, változatos (stílus, fantáziakép, stb.).
7
kedd esténként mindig adódik valami klassz dolog, most például itt Balin a Sari Klub
8
a Mai Thai-ba megyek
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Valahogy Ázsiában szinte mindenütt valami dög jó együttes játszik, vagy egyszerűen csak jó
zene szól, azt viszont nemtom, hogy sikerült megoldaniuk, hogy 7 pont fölött ne legyenek
lányok, de inkább 6+.
A zene csorog, heavy Aussie accent everywhere 9, a projectoron10 a filmtörténet szerintem
egyik legzseniálisabb jelenete: Bond miután leszámolt a szibériai vegyi gyárral, pár “karate”
ütéssel leveri Szását a motorról, majd üldözőbe veszi a szakadékba alábukó repülőgépet és
persze még marad ereje integetni a földön maradt ámuló oroszoknak, hát ehhez képest
unalmas ugyan a bár, de az Anna Kareninához képest viszont pörög. (Bár sosem olvastam az
Anna Kareninát, de úgy gondolom, az a fajta könyv, amihez képest pörögnek a dolgok.)
Singapore Airways is the way to go guys!!!11! Dög csinos stewardeszek, abszolut hajtek (hightech) gép (LCD monitor minden ülésében, hozza remote/tfon/gameboypad)….
Érdekes volt figyelni a csomó tengerjáró hajót, amint berepültem Szingapúrba. Mintha semmi
sem szabna határt annak, hogy mekkora hajót lehet még építeni, az Óceán hatalmas!
Anyway12 Bali turista központjában vagyok, Kuta Beachen. A szállás dög jó, rendszeresen a
medencében vacsorázom…
….Szörfözés….rámutatok, hogy mely deszkát szeretném. Megdicsérnek.
-Ezekhez a hullámokhoz ez a deszka a legmegfelelőbb, elkezdik vaxolni a boardot 13 pár perc
múlva elégedetten sétálok vele a parton….
Hot sun peeling down, burning my feet just walking around14…
Nos, amint a vízbe kerülök már nem mutatok ilyen jól a deszkával, bármennyire is próbálom
fölidézni a Eurosportból megismert figurákat. Sok-sok pofont kapok a tengertől, sok hullám
alá kerülök, szerencsére nincs alkohol a vízben, mert akkor már tök részeg lennék, ha néhanéha sikerül is fölállni, csak rövid ideig örülhetek…..valószínűleg nem a megfelelő waxot
tették a deszkára, hiszen a környezetemben csak úgy repül a többi szörfös, .lassan
megállapítom, hogy gumimatracként sem tudom hasznosítani a deszkát.
I can’t dance,
I can’t surf, 15
The only thing about me is the way that I walk16…
Hétvégén aztán megpróbálkoztam a bogie boardokkal is.ez lényegesen élvezetesebb! Klassz
amikor fölülsz a hullámra és siklásba jön a szerkezet!
Azt gondoltam, hogy másnap repülni megyek, nagy nehezen sikerül összekotorni az
infot….no, not parasailing, paragliding! 17Kevesen tudják, micsoda, meg hogy pontosan hol a
starthely….órák óta bolyongok már a starthelyet keresgélve….ez mindig nehéz feladat…nem
elég tudni a helység nevet, de hogy pontosan hol kell letérni az útról, utána pontosan melyik
földútra menjek, egész pontosan merre is van a starthely….igen, tudom, hallottam már, hogy
a sziget déli részén….tud esetleg valami pontosabbat?…..
Amint így keresgélek egyszer csak megállít egy taxi és kiszáll belőle egy angol. Rámutat a
hátamon lévő Airwave zsákra.
That’s a paraglider18-mondja sugárzó szemekkel.
I’ve got one in the back of the car too!!!19
Ő is a starthelyet keresi…..valahonnan van infója…
9

mindenünnen erőteljes ausztrál akcentus
vetítővásznon
11
srácok! A Singapore Airways-zel frankó repülni!
12
Na, a lényeg az , hogy…
13
beviaszolni a deszkát
14
tűz a nap, leégeti a bőrt lábamról, ahogy ide-oda császkálok (Phill Collins egyik dalából)
15
Nem tudok táncolni. Nem tudok szörfölni. (Phill Collins egyik dalából)
16
Csak abban van valami, ahogyan járok. (Phill Collins egyik dalából)
17
Nem, nem itt nincs siklóernyőzés, nincs siklórepülés..
18
Ez egy siklóernyő
19
Nekem is van egy hátul a kocsiban!
10
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People are flying solos as we are talking here. 20-mondja azzal az izgalommal, ami az
ernyősöket jellemzi, amikor jó szelet szimatolnak, tudom valójában azt akarja mondani, hogy
we should be flying instead of talking21…..
A hosszas keresés végül meghozza gyümölcsét……
Rewards are enourmous as you blast off into the Bali sunset 22……a táj gyönyörű, világoskék
és zöld tenger fölött repülök, sziklaszirtek előtt, a horizonton pedig a nap pár felhő
kíséretében….elszállok a pár km-re lévő Bali Cliff resorthoz23, akiknek megígértem, hogy
beintegetek ha tudok repülni a délután, a medencében tobzódnak az emberek és persze
üdvözlik a légi cowboyokat, a lejtőzhető szakasz nagyon hosszú, kb. másfél óra repülés után
(angol barátom már leszállt és össze is pakolta Voodoo II-jet), remek emelést kapok, mintha
madzagon húznának fölfelé, fölnézek: lejjebb jött a felhőalap, pont fölöttem egy monszun
felhő, bizony nem a lejtőszél visz már föl, nem is termik, hanem felhőszívás. B-t nem húzok,
helyette csinálok egy 360-at. A part felé kezdem. Ez súlyos hiba volt.
Nagyon.
Minden megváltozik. Már nem érdekel a táj, bekerültem mélyen a szárazföld fölé, a szél
messze túl erős, ..nem tudok előre menni, sőt nagyon gyorsan haladok hátrafelé,
fülbehúzás, .veszítek is magasságot, de még mindig túl erős a szél, időnként hátraránt az
ernyő, tök reménytelen, be fogok kerülni a leáramlásba, pillanatra megragadom a mentőernyő
kioldóját csak, hogy tudjam a helyén van. Most még kidobhatnám, van elég magasság hozzá,
azonban ahhoz le kellene szedjem a kupolát, 70m-en ezt nem merem megtenni, inkább abban
reménykedem, hogy majd valahogy kihúzom a turbulens szakaszt, .innentől kezdve nem
nagyon tudom mi történt, valahogy lekerültem 30-ra, csomót zizzent az ernyő, aztán kicsit
előttem vitorlázva vontatott nagy sebességgel a földhöz közel, aztán őrült szerencsém volt, jó
helyen szántott a földbe a lábam, és végül úgy tudtam megfogni B-vel az ernyőt, hogy csak
pár madzag ért fát.
Élek! És ez most mindennel fontosabb! Ráadásul semmi bajom! Persze remegek kicsit.
Meglehetősen mélyen érintett az iménti pár perc, kicsit olyan, mintha először nyitnám ki a
szemem, mintha először látnék fát, földet, virágot.
Gyerekzsivaj töri meg magányom, egy helyi parasztcsalád jön segítségemre, akik mintha
látnák rajtam, a zavartság és öröm vegyes kifejezését, megtanítom őket ernyőt hajtogatni.
Aztán odaérnek a brazilok a jeepjükkel, látták az egészet. Örülnek, hogy nincs semmi gond,
kiderül, hogy mikor elrepültem fölöttük, akkor nem azért mutogattak a tenger felé, hogy
menjek kijjebb, mert ott jobb az emelés, hanem hogy vegyem már észre a közelgő felhőt.
Elered az eső, teljesen elázom, néha olyan sűrű az eső, hogy meg kell álljak a motorral, mert
nem látok már. Tök mindegy. Mindennek örülök.
Pár Kutai naplemente és a Sari Club-Bounty Bar útvonal alapos megismerése után elindulok
motorommal a sziget túlfelére.
Útközben sajna elkap pár monszun, nagyon átfagyok, egyik kényszerpihenő során rendelek az
ágyam (dög jó Balinéz kaja –csípős mogyoró öntetbe mártott nyársalt csirke) mellé egy
esőkabátot is, a lányok elkérik a motorom és a környező falvakból összevadásznak egyet,
.nagyon kedvesek errefelé az emberek, roppant érdekes kommunikálni a helyiekkel.
Egy napig lábadozom Lovina vulkáni hamutól fekete homokú strandjain, másnap a már jól
ismert PADI klasszikus útmutatása ellenére betegen indulok merülni egy víz alatti nemzeti
parkba, egész nap semmi bajom, valahogy a nyomás segít, hogy rendbe jöjjek.
The ultimate dive24…..
20

Amíg itt dumálunk, a többiek a levegőben szólóznak
Jobb lenne fecsegés helyett repülni
22
A bali naplementébe belerepülni igencsak megéri a fáradságot.
23
üdülőhelyhez
24
Az utolsó merülés
21
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A tenger csodálatos, hatalmas páfránykorallok, 25-30 kilós, színes nagy halak…kanári
sárga/élénk-kék pepita hal UV neon szegéllyel, hatalmas Harlequin halak, Napoleon hal,
egyszer csak a nagy víz alatti csöndben hátulról bekúszik valami a látóterembe, egy óriás
vitorlás hal előz meg komótosan, azután a kísérőnkké szegődik utunk végéig.
Az első merülés után ebéd egy csodálatos lakatlan szigeten, aztán már megint a reduktoron
csüngünk. A DM egyszer csak módfelett izgatottan elkezd befelé mutatni a hatalmas kék űr
irányába, nemtom pontosan mit lát, aztán lassan körvonalazódik egy sziluett, maga a
csúcsragadozó, csodálatosan elegánsan úszik el hozzánk közel egy fekete farkú zátony cápa,
szédületes látvány!!!
Még az éjjel továbbállok, föl a hegyek felé, hideg van és dög sötét, amint keresgélem
úticélom.
Yes. There is something freaky about the jungle as the mist sets in25….
Megállítom a motort, le a lámpák, csodálatos, a déli féltekének megfelelő csillagképekkel
díszített égbolt, érdekesek a dzsungel hangjai…..aztán eszembe jut, hogy errefelé van malária
szúnyog és, hogy az nem ad hangot, és én sokféle hangot hallok, de szúnyogzümmögést azt
nem, tehát a hely bizonyára hemzseg a mal-szúnyogoktól:-) (ha nincs akváriumod, buzi
vagy…)
A hűvös motorozás kiveszi az energiámat, úgyhogy enyhe láz és végtelenül megviselt torok
jellemez, amikor hajnali 4:30-kor fölébredek szállásomon, hogy nekilássak a közeli vulkán
megmászásának, valahogy fölülök a motorra, keresem a sötétben a hegy lábához vezető utat,
dög kemény út, rohadtul csúszik, állati meredek, helyenként féltehénnyi lyukak, végül nem
sikerül kiigazodnom az össze-vissza ösvényeken, így kerítek egy túravezetőt.
Sajnos későn keltem, így aztán rohanni kell föl az úton, hogy fölérjünk napfelkeltére, nehezen
lélegzem, láz, aztán beáll konstans 160-ra a pulzusom, miért is csinálom ezt gondolkodom,
nemtom, aztán 1500-on elkezdem érezni a fejemben a nitrogént a tegnapi merülés hatására
(amint kedvenc könyvünk figyelmeztet, hogy semmi hegy merülés után, igen emlékszem,
olvastam, tudom), aztán a kanyon túrára emlékeztető állapotba kerülök, nem bírok
továbbmenni, a csúcs alatt 150 m-el lefekszem és ott várjuk Siphoval a napfelkeltét.
Eszembe jut egy történet.
Sipho sokat élt már.
14 éves volt, mikor befejezte iskolai tanulmányait és elkezdett hegyi vezetéssel foglalkozni
szülővárosában, az apró hegyi faluban Kintamaniban, ami annak köszönhette megalakulását,
hogy mintegy 100 évvel ezelőtt elődjét elöntötte a lávatenger. Kintamanira is ez a sors várt.
A helybeliek egyszerű emberek voltak, mindenféle csecsebecsét árultak a falun áthaladóknak,
páran tehenet tartottak, vagy éppen banánlevelet aprítottak. Volt néhány meleg vizes
pocsolya, ahova fürödni jártak. Mikor még kicsi volt, Siphot is minden nap levitték szülei
rongyokba bugyolálva a vulkán melegítette kénes vízbe egy kis pancsolásra, a testvérével.
Egy nagytermetű, kerekded formájú barátságos vulkán magasodott Kintamani mellet. Sipho
szerette a vulkánt. Összeforrt életével. Tulajdonképpen maga volt az élet. Ez volt az amihez
viszonyította a dolgokat, ez adott tartást és értelmet a világ jelenségeinek.
Hol egyedül, hol csoporttal, de Sipho minden hajnalban elindult Batur csúcsa felé. Ismert már
minden utat, nem kellett figyelnie a csúszósabb szakaszokon, tudta merre kell menni ha esett
az eső, ismerte a legapróbb buckákat, vissza tudta idézni, hogy hányféleképpen ültek már
turisták a különböző köveken, annyira ismerte már az utat, hogy szinte el is feledkezett róla.
Minden reggel fölment, végignézte a napfelkeltét aztán megfejte a teheneket és visszament
szüleihez. Napközben sokat volt barátnőjével, akit szeretett volna feleségül venni.
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Na igen, van valami velőtrázó abban, amikor a dzsungelre rászakad a köd.
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A napfelkelte hol szép, hol csodálatos volt, Sziphónak több száz szava volt a leírására. A
túrázók általában annyit mondtak: beautiful.26
Először lombok sötét csúcsai kezdenek derengeni a távolban. Fölötted meg csillagok vannak,
amikor világosodik az ég Abang hágói felett. A meleg színek mirriárdja babonázza szemed.
Minden receptorra, csapra és pálcikára más-más szín, fényerő esik. A bíbor, narancssárga és
sárga számtalan árnyalatában mintha az összes szín megjelenne, a kozmosz feketeségét idéző
bércek felett.
Sipho minden nap végignézte az égi parádét.
Egyszer egy visszatérő túrázótól kapott egy könyvet. A világ vulkánjairól szóló képes
ismeretterjesztő kiadvány volt. Sipho nem nagyon értette. A hegy itt van. Nincs nagyon mit
írni erről. Ugyanilyen értetlenséggel fogadta, mikor a jövője felől faggatóztak. Mit fog tenni,
ha majd összeházasodnak, ha majd ennyi meg annyi idős lesz.
Túravezető vagyok, mondta mindig. Túrázókat fogok vezetni.
Sipho számára az idő az állandóságot jelentette. Tudta, hogy él, és tudta hogy nem él örökké.
Tudta, hogy amikor majd meg kell halnia egyetlen kívánsága lesz csak, hogy még egyszer
láthassa a Baturi napfelkeltét.
Valójában ezért ment fel minden reggel. Ezért élt. Nem tudta volna megbocsátani, ha egyszer
is elmulasztja azt, ami életében a legfontosabb. Csak így tudott igazán élni. Egyébként csak
felszínes ripacskodás volt minden. Játék, aminek nincsenek szabályai, játék, ami nincs.
Ha viszont reggel lejött a hegyről, mindent élni látott, mindennek színe és illata volt, valóság
töltötte ki létét, szeretetteli hang szólt mindenből, vagy éppen mosolyogva hallgatott a világ.
Ma én is fölmentem a hegyre.
Tán holnap is akad valami fontos.
Furcsamód a hegymászás egész jól rendbe hozott délelőtt a sziget művészeti centruma felé
motorozom, még egy múzeumot is megnézek.
Nemtom. Képek, képek, képek. Nemtom, nem értem. Nem érdekel se Picasso, se
Michelangelo (tudom ő szobrász volt). Nincsenek itt. Remek fickók lehettek. Nemtom miért
kellene merítenem belőlük, betelnem valójukkal. Megnézni érdekes, de elfogadni, isteníteni,
olyan mintha már nem is Élnék. Szebb teknőst rajzolok az ujjammal a homokba, mint a Mona
Lisa!!! Biztos vagyok benne, hogy ezt Leonardo is tudja…. különben nem festhetett volna
ilyen műremeket.
A majomerdő uralkodik, veszek csomó banánt, hogy etethessek. A majmok dög pofátlanok,
rád csimpaszkodnak, visszahúznak a nadrágodnál, még meg is tépnek, ha nem adsz elég
banánt, fölugrik a nyakamba, végigfüggeszkedik a kinyújtott karomon, azt elveszi
megérdemelt falatját, csomó csomó szürke majom, nagyok, kicsik, banánt, banánt, banánt!
Aztán Sanur beach high-class/low-pleasure 27utcáin töltött pár órája után visszamegyek
Kutára, a szokott helyen a szokott dolgok, beúszom a bárpulthoz, eszem az ayamot, este Sari
club…Bond eléri gépét
So long28
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