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Nagy József rajza.

KLUBÉLET
Hírek
Az előző Híradóban leírtak szerint november 3-án megtartottuk a szokásos havi
csapatmegbeszélést.
# Edzésvezetési, technikai kérdésekkel kapcsolatban megállapítottuk, hogy előrelépést
jelent, hogy megszületett a judo vizsgaszintekhez kapcsolódó kobudo technikai vizsgaanyag.
Ugyanerre szükség lenne a karate kiegészítő edzéseknél is, sőt még nagyobb szükség lenne rá,
hiszen a számos judo vizsgatechnika tartalmaz ütés-rúgás technikai elemeket, akár dobások
előkészítéseként, akár ütés-rúgás támadások védéseként. Karvázy Péterrel megállapodtunk,
hogy az év során elkészítjük a hasonló jellegű, karate kiegészítő technikai összeállítást is.
Az előírt kobudo és karate technikai elemeket nem a judo vizsgán fogjuk számon kérni,
hanem azt megelőzően, de az egész csoport előtt, vizsgaszerűen kell azokat bemutatni.
A judo vizsgaszintekhez kapcsolódó kobudo és karate bázis-technikák tanítását és
számonkérését a mostani kezdőknél a létrehozott rendszer alapján kezdjük meg, a haladók a
két oktatótól esetről esetre kapnak egy felzárkóztató-adagot a soron lévő vizsgájukhoz. A
fekete övesek is megkapják a maguk feladatát, nekik már nem kell vizsgázniuk, de ahhoz,
hogy segíthessék a vizsgára készülőket, lépést kell tartaniuk velük. Felfoghatják mestertovábbképzési kurzusnak is.
# Szó esett fegyelmi és etikett kérdésekről is. Pados Robi elvállalta, hogy ezeket
szélesebb összefüggésekbe ágyazva külön írásban foglalja össze.
Az otthoni gyakorlás segítésére mindkét kiegészítő technikai anyagból készül oktató video.
# A Spartacus illetékeseitől megtudtuk, hogy jövő év nyaráig biztosan maradhatunk itt
a Szentkirályi utcában, de lehetséges, hogy egészen 2000 végéig.
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Az etikett - Pados Róbert Béla
Az etikett a harcművészetek gyakorlói között különös jelentőséggel rendelkezik.
Egyrészt hozzásegít a kölcsönös tisztelet és megbecsülés kialakításához, mester és tanítvány,
haladó és kezdő, illetve valamennyi tanítvány között. Másrészt biztosítja a kialakult tradíciók
fenntartását, és az előttünk járt mesterek tiszteletét. Harmadrészt egyszerűsíti a
kommunikációt és segít a konfliktusok megoldásában.
A különböző stílusok gyakorlói kissé eltérő etikettet alakítottak ki. Ezért szeretném
összefoglalni a mi klubunkban kialakult szokásokat, illetve javaslatot készítek a nem teljesen
egységes szabályokhoz. Akinek van véleménye, mondanivalója kérem, írja meg.
Belépés a dojóba: giben, papucsban (a folyosón senki ne mászkáljon mezítláb, a
koszt a talpán ne hordja be, amit később a ruhánkkal és az arcunkkal törlünk fel), meghajlás
az ajtóban, a tatamira mezítláb lépünk, a papucsot a tárolóba tesszük.
Viselkedés a dojóban: amíg az előző csoport edzése tart csendesen figyelhetjük, hogy
ne zavarjuk a gyakorlást. A másik csoport mokusoja alatt maradjunk csendben, az edzés
elején és végén szokásos üdvözlési ceremóniát tiszteljük meg azzal, hogy felállunk arra a pár
másodpercre, és csendben maradunk.
Az edzés üdvözléssel kezdődik és végződik. A tanulók sorba állnak övszín, azon
belül magasság szerint, illetve a magasabb fokozatoknál az utolsó vizsga időpontja alapján.
Az edzésvezető megáll szemben a sorral, a rangidős vezényletére mindenki meghajol.
Elvárjuk, hogy mindenki pontosan érkezzen az edzésre, de feltételezzük, hogy
amennyiben mégis elkésett ez önhibáján kívül történt. A későn jövők meghajolnak az ajtóban
(a függöny szélénél), seizába leülnek és megvárják, amíg az edzésvezető üdvözlésével
engedélyt ad a beállásra. Az elkésett seizában meghajol, majd feláll és elkezdi a bemelegítést,
ha más utasítást nem kap. A meghajlással kifejezi bocsánatkérését a késés miatt, mindenkit
üdvözöl, így ezek után semmiféle penitenciára, büntető gyakorlatra nincs már szükség. Ha a
későn jövő végzett a bemelegítéssel, jelzi, hogy kész rá, hogy beálljon gyakorolni. Az
egyénileg elvégzett bemelegítés mindenkinek saját felelősége. A kezdőket az edzésvezető
szükség esetén segíti.
A mester utasításait, tanácsait maghajlással köszönjük meg. A küzdelmek és a
technika gyakorlás megkezdésekor és befejezésekor a partnerek egymás felé meghajolnak,
ezzel megköszönik egymás segítségét. Bármiféle probléma esetén a bocsánatkérést szintén
meghajlással és az „oss” szócska kimondásával fejezzük ki. Ezután semmi további
neheztelésnek helye nincs. (Az oss kifejez üdvözlést, kérést, megköszönést, bocsánat kérést.
Meghajláskor kimondva nyomatékosítja az udvariassági gesztust.)
Ha a klubvezető mester, vagy más klubok vezető mestere gyakorlás közben érkezik a
dojóba, valamelyik rangidős (aki legelőször észreveszi), megállítja az edzést, hogy
üdvözöljék. Az edzés után a dojóból való kilépés előtt a terem felé fordulva meghajolunk
Nem illik mások személyes fegyvereit engedélyük nélkül felvenni, nézegetni,
próbálgatni. A fegyverként használt gyakorló eszközökkel (még az üres műanyag üveggel is)
fegyverként kell bánni. Ha a helyére kell tenni, vagy ha társunk kezéből kiesve hozzánk
gurult, soha ne rúgjuk vagy dobjuk, hanem kézbe véve helyezzük el, illetve a nyújtsuk át.
Mindenki maga gondoskodjon róla, hogy az edzésen használt gyakorló eszközei ne
maradjanak a teremben. Előfordul, hogy mégis ottfelejtődnek fegyverek, gyakorló eszközök
és személyes tárgyak. Ezek edzés utáni összegyűjtése mindig az edzésen éppen jelenlévő két
legalacsonyabb övfokozatú tanuló feladata.
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BUDO HÍREK, ESEMÉNYEK
Szövetségi szeminárium
# A november végi Szövetségi szeminárium részletes programja:
Valamennyi program helyszíne: a Budapesti Spartacus Szentkirályi utcai judo terme.
November 26 péntek esti küzdelmi edzés
Időpont: este 8-tól 10 óráig.
Jellege: barátságos küzdelmek, teljes komolysággal, de bíráskodás és eredményhirdetés
nélkül. Mindenki igyekezzen mindenféle küzdelemben kipróbálni önmagát, lehetőleg úgy,
hogy ne saját klubtársaival álljon össze. Részletes program:
8 – 820 Bemelegítés.
820 - 850 Földharc küzdelem.
Ötször 4 perces földharc küzdelmek verseny-judo szabályok szerint. Az egyes menetek között
2 perc szünet. Ezalatt lehet ruhát igazítani, néhány lazító mozdulatot végezni, és kiválasztani a
következő menethez a partnert. Aki teljesen járatlan a judóban, kérheti partnerét, hogy csak
leszorítást lehessen alkalmazni, mellőzzék a feszítéseket és fojtásokat.
850 - 905 Játék.
Különféle szituációs játékok kobudós barátaink irányításával. Néhány perces bemutatókra is
van lehetőség.
905 – 935 Pusztakezes állásharc küzdelmek.
Ötször 4 perces küzdelmek. Az egyes menetek között 2 perc szünet. Ezalatt lehet ruhát
igazítani, néhány lazító mozdulatot végezni, és kiválasztani a következő menethez a partnert,
és ütés-rúgás küzdelemhez tisztázni a szabályokat.
Két szőnyegen verseny-judo szabályok szerinti küzdelem (földharc-technikák is érvényesek,
de a sérülésveszély elkerülésére nem célszerű túl sokáig a földön dolgozni). A harmadik
szőnyegen ütés-rúgás küzdelem. Itt minden pár maga dönti el, hogy milyen szabályok szerint
mérkőzik (használnak-e védőfelszerelést, mik a megengedett támadásformák és támadható
felületek, megfogás után folytatják-e földrevitellel, illetve a földön földharccal, stb.).
Egyetlen, mindenkire érvényes alapszabály van: nem okozhatunk sérülést! Ebből az öt menet
küzdelemből mindenki egyet kihagyhat (de nem kötelező kihagynia), hogy pihenjen és
figyelje a többieket. Ebben a pihenőidőben arra is lesz lehetőség, hogy egy kicsit barátkozzon
a fegyverekkel. Az egyik szőnyeg szélén néhány kobudós „ügyeletet” tart és kérésre
megmutatja a nunchaku, sai, tonfa és a kard néhány alaptechnikáját.
935 – 945 Játék (mint fentebb).
945 – 10 Küzdelem eszközökkel
Négyszer három perc küzdelem, közte egy perces pihenőkkel és partnercserével.
A következő küzdelemfajták között lehet választani:
#Kardvívás bokkennel. A test bármelyik pontjának megérintése [ÉRINTÉSE és nem
pozdorjává zúzása!!!], találat. Ezt a partner fejhajtással és kardjának leengedésével jelzi, majd
azonnal felemeli kardját és folytatódik a küzdelem.
#Vívás műanyag üveggel vagy gyakorló késsel. Több válfaja van. Az egyiknél mindkét
ellenfélnél van eszköz, és ugyanúgy zajlik a küzdelem, mint a kardvívásnál. A másik
változatnál csak az egyiknél van eszköz, a másik megpróbálja pusztakézzel hárítani a
támadást. Minden sikeresen bevitt, vagy hárított támadás után szerepcsere van. Lehet
egyszerűsíteni a mozgást azzal, hogy üveggel csak szabályos shomen-uchival lehet támadni,
késsel pedig csak gyomorra szabad döfni. Azt is ki lehet próbálni, hogy egyik félnél üveg, a
másiknál kés van, és minden akció után cserélnek.
Eszközökről mindenki önmaga gondoskodjon.
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November 27 – 28 szombat – vasárnapi szeminárium
Oktat: Vlado Schmidt 10. danos jiu-jitsu mester.
Időpontok: szombat délelőtt 10-től délután 1-ig, és délután 3-tól 6-ig. Vasárnap: délelőtt 10től délután 1-ig oktatás, 1-től 2-ig bemutatók.
Költségek: a pénteki küzdelmi edzés ingyenes (mert a már kifizetett edzésidőben zajlik), a
szombat – vasárnapi szeminárium részvételi díja felnőtteknek 2500 Ft, gyermekeknek 1500
Ft. 10-főtől csoportos kedvezménnyel csak 1000 Ft/fő.
Karácsonyi Kamikaze Nap
A HUNOR vállalkozás ünnepi edzőtábort és budo-bemutatókat szervez december 19-én
vasárnap, a Honvéd Küzdősport Centrumban. Csapatunk is fellép egy 15 perces bemutatóval.
Részletes program rendelkezésre áll.

BOB RÁJÖTT, HOGY ISMÉT ÁTVERTÉK
AZ EGYKAROS VÁLLDOBÁS CSELES
VÁLTOZATÁVAL

Forrás: Internet [J.B.]
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ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ
Kempo jitsu szemináriumon vettünk részt Tiszaújvárosban Czetka Zoltán
A Magyar Kempo Jiu-jitsu Egyesület szeptember végén rendezte meg Tiszaújvárosban
az idei harcművész szemináriumát. A szemináriumot Szilágyi Ferenc 3. danos kempo jiu-jitsu
mester, a tiszaújvárosi egyesület vezetője szervezte. A rendezvény főinstruktora a stílus
megalapítója az Angliában élő Shihan Peter Browne 7. danos nagymester volt.
Az a megtiszteltetés érte klubunkat, hogy mi is a meghívottak között lehettünk a neves
eseményen, ráadásul közeli barátokkal is találkoztunk Simon Misiék személyében.
Mi hatan – Pados Robi, Boros Gyula, Borsi Jani, Márton Viktor, Legéndy Miki és jómagam –
23-án az esti órákban érkeztünk két autóval Tiszaújvárosba. Hosszas keresgélés után találtuk
meg a szállásunkat, amely az eredetileg kihirdetett kollégiumi elhelyezés helyett a
házigazdáink figyelmességeként ugyanabban a szállodában volt, ahol a nagymester is helyet
kapott. A szálloda étkezőjében elköltött vacsora közben már kezdett gyűlni a társaság:
csatlakozott hozzánk Szilágyi Feri, Simon Misi, Köteles Móni. Szilágyi Feri mesélt a
rendezés nehézségeiről, ill. a várható programoktól. A rendezők szerencsétlenségére ezen a
hétvégén hat párhuzamos esemény folyt egyidejűleg Tiszaújvárosban, több ezek közül
népesebb volt a miénknél, ezért nem csoda, hogy terem- és egyéb problémák nehezítették a
rendezőség életét. Később kiderült, hogy a nehézségek ellenére kitűnő munkát végeztek.
Az estét a város sörözőinek felfedezésével töltöttük, így a másnap reggeli felkelés és edzésre
menés többünk elé a szeminárium legmegerőltetőbb kihívását állította.
Az edzések szombaton délelőtt és délután folytak, váltott mesterekkel. Simon Misi judo
önvédelem edzésein, és Shifu Miló András taichi kung-fu mester szakavatott felügyelete alatt
tartott edzéseken kívül a legnagyobb szenzációt a Peter Browne nagymester által vezetett
edzések jelentették. A nagymester egy haladó tanítványával érkezett, a másik szokásos
partnere éppen szétrúgott térddel kórházban pihent. Félelmetes volt látni az uke (a magával
hozott tanítvány) sorsát, a rémisztően csattanó ütések, rúgások és a nyaktörés-közeli
reccsenések drámai hatásából az sem sokat vont le, hogy később észrevettük, hogy a rémisztő
hangok sokszor a nagymester lábdobbantásától, vagy tenyerével saját magára mért ütésektől
származtak. Szó ami szó, vasárnap délutánra az uke kissé megviseltnek látszott.
A bemutatott technikák meglehetősen „kemények” voltak, én négyet számoltam össze két nap
alatt, amelyik nem volt halállal végződő. A fennmaradó négy esetében sem biztos, hogy az
„alany” ezzel jobban járna.
Szombat este a mestereknek fogadást rendeztek. Tőlünk Borsi Jani vett részt ezen, későbbi
elmondása szerint jó hangulatú vacsora volt. Tekintve, hogy az előző este kissé megerőltetőre
sikerült, a társaság nagyobb része ezen az estén nem volt túl kicsapongó hangulatban, így
gyorsan elcsendesedett minden. A csendet csak néhány kapatosabb barátunk „macskaléptei”
törték meg
A vasárnap délelőtt szintén edzésekkel telt, a mi szerepünk egy gyermekedzés (Pados Robi,
Boros Gyula) és egy felnőtteknek szóló bemelegítés (Borsi Jani) volt.
Délután került sor az eseményt lezáró fináléra. Volt ott minden, mi szem – szájnak ingere.
Rezesbanda, majorette, és végül a bemutatók zárták a sort.
Általában el lehet mondani, hogy a résztvevők színvonalas előadásokat produkáltak. Malőrök
persze előfordultak. Vizes, törni nem akaró tégláktól kezdve a két oldalra elhelyezkedő
közönség okozta „na merről látszik jól” problémákig. Kicsit furcsa volt, hogy a nagymester
összesen öt perces bemutatót tartott.
A program a tervekhez képest sokkal gyorsabban haladt, ezért számunkra több idő állt
rendelkezésre, mint az előzőleg tervezett. A helyzetet Simon Misi oldotta meg, aki Boros
Gyulával bemutatta a Kodokan Goshin-Jutsu katát. A produkció szép sikert aratott.
6

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy jó hangulatú, hasznos hétvégét töltöttünk Tiszaújvárosban,
ill. egy nagyon szimpatikus házigazda csapatot ismertünk meg. Szívesen megyünk
legközelebb hozzájuk, és szívesen látnánk őket nálunk is.

Forrás: Internet [J.B.]

TÚRÁK, KIRÁNDULÁSOK
Lefagysz 55 – túlélési gyakorlat ínyenceknek
December 11, szombat, rajt és cél Mátrakeresztes. Táv 56 km. szintkülönbség 2800 m.
Szintidő 14 óra. Érdekességként annyi, hogy az 56 kilométeres útvonal leírása csak fele annyi
helyet foglal el, mint a rendezők intő szavai (veszélyes is, nehéz is, hülye aki otthon marad).
Azért van jó hír is, ha netán túléled, és el tudsz kecmeregni az ágyadig, altatódalra már nem
lesz szükséged. Néhányan megyünk, akit érdekel, keressen meg. [J.B.]
Karácsonyi séta a Gödöllői dombságban
Decemberi kirándulásunk túravezetője Tóth Lajos. Időpont: december 18. szombat.
Találkozó: Nyugati pu., a jegypénztárnál reggel 7 órakor. A 7 25-kor Vácra induló vonattal
megyünk Erdőkertesig. Útvonal: Erdőkertestől sárga négyzet sárga sáv  piros sáv
Margita kilátó, majd végig a piros sávon Pap Miska kútja, Máriabesnyő, Gödöllő Petőfi
Művelődési központ. Táv: 16 km. A célba érve érdemes megtekinteni Erzsébet királynő egyik
kedvenc tartózkodási helyét, a múzeumként üzemelő Grassalkovich kastélyt.
Hadtápszolgálatként az innen nyíló Dózsa György úton lévő Yellow Pub-ot tudom ajánlani.
Hazatérés: a kastéllyal szemben lévő HÉV-megállóból (az Őrs vezér térig közlekedik).

HARCMŰVÉSZET A MINDENNAPOKBAN
Zsebtolvajok Rómában, avagy az ushiro empi és egy vérző orr esete, Pados Róbert
hozzászólása Kovács Imre cikkéhez
Kovács Imre történetéhez nem tudok jó megoldást ajánlani, de elmesélem, hogy
Rómában, egy másik szituációban mit tettem. Kérem, hogy akinek van véleménye,írja meg!
Róma belvárosában az egyik műemlék megtekintése után, holt fáradtan úgy
döntöttünk (a többes szám oka, hogy feleségemmel Renával [régebbi nevén Irénnel] voltam),
hogy busszal megyünk el a következő műemlékhez. Elég sokat kellett várnunk a buszra, így
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jó nagy tömeg gyűlt össze. Végre megjött a busz, és jó magyar és olasz szokás szerint
mindenki el kezdett tülekedni. Nagy nehezen felpréseltük magunkat a buszra, de mivel az
ajtót a tömeg miatt még nem lehetett becsukni a megállóban álltunk. Velünk együtt felszállt
néhány cigány fiatal is, nagy hangoskodással és lökdösődéssel. Ahogy álltam a buszon
éreztem, hogy valaki benyúlt a farzsebembe. Noha papír-zsebkendőnél értékesebb tárgyat
nem tartok soha ott, nem tetszett a dolog. Bal kezemmel odakaptam és kivettem a zsebemből
a gyerek kezét, és ezzel egyszerre jobb ushiro empivel (hátra irányuló könyökütéssel) jeleztem
a zsebtolvajnak, hogy nem tetszik a dolog. A tolvaj lerepült a buszról és szemrebbenés nélkül
eleredt az orra vére. A jelenetnek csak egy tanúja volt, az az ember, aki mögöttem állt, várva a
következő buszt. Ő csak egy bólintással fejezte ki egyetértését. Más semmit nem látott az
egészből. A buszon maradt tolvajbanda többi tagja a következő megállónál leszállt és elsietett.
Az eset közben különösebb gondolkodási időm nem volt, ösztönösen, reflex-szerűen
cselekedtem. Utólag tudtam csak elemezni a történteket.
1.
Úgy gondolom helyes volt, hogy nem tartottam értékes dolgot a farzsebemben.
2.
Azt is helyesnek gondolom, hogy nem hagytam magam meglopni, illetve,
hogy rövid úton megtoroltam a történteket.
3.
Jelen esetben egy szépen kivitelezett, kifinomult judós technika túlságosan
látványos lett volna, sok szemtanúval. Mit láttak volna a tanúk? Egy gonosz külföldi megver
egy gyereket. Így mit láttak? Semmit, illetve egy ember annyit látott, hogy a hülye zsebtolvaj
megkapta a magáét. Más kérdés, hogy a hely is minimális egy zsúfolt buszlépcsőn.
4.
Utána eszembe jutottak a karate edzésekről Zsolt Péter szan szavai (nem hiába
mondta el százszor), hogy az empi közelharc technika, itt a leghatásosabb.
Egyébként a római út nagyon jó volt, de mindenkinek ajánlom, óvakodjon a
zsebtolvajoktól.

Nem mindig az volt a baj, hogy
túl kemény a szőnyeg?

Forrás: Internet [J.B.]
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A taxis, az ólmosbot, meg én - Boros Gyula írása
Sok-sok évvel ezelőtt történt, hogy pénz hiányában, barátaim segítségével mint álrendező néztem végig egy koncertet a Budapest Sportcsarnokban. Ez azzal járt, hogy mi
jöhettünk el utoljára, mert mindenkit ki kellett hajtani.
Mire ezzel is végeztünk, sötét este lett, se busz, se villamos, se metró. Kénytelenek voltunk
taxival menni. Illetve csak mentünk volna. Nem az volt a baj, hogy nem volt taxi, hanem,
hogy egy sem állt meg. A dolgot elunva a következő tovarobogó sofőrnek egy félre nem
érthető nemzetközi jelet mutattunk.
Volt is hatása, mert csikorgó gumikkal megállt a kocsi. Gondoltuk, meg vagyunk mentve. De
nem, a fickó üvöltve ugrott ki a gépjárműből, és egy ólmosbottal hadonászva rohant felénk.
Ismerőseim lágy művész módjára azonnal távoli szemlélődőbe mentek át. Így egyedül kellett
felvennem a harcot. A taxis már a feje fölé emelte a botot és ütni készült, mikor a mai napig
sem tudom hogyan, de egy pillanat alatt hozzám került a fegyver. Most már más volt a
helyzet, a pasas is látta, és torzult arccal, pánikszerűen farolt be a kocsijába. Gondolom rádión
keresztül segítséget hívhatott, mert semmi perc alatt több taxi is megállt. Békésen beszélgetni
kezdtünk, a lágy művészek is közelebb osontak, barátunk is előmerészkedett az autóból.
Ekkor teljesen etikátlan módon visszakövetelte az ólmosbotját, amit én, mint ereklyét
szerettem volna megtartani. Egyikünk sem engedett az álláspontjából, mire hátulról
megszólalt egy baráti hang:
-Te Gyula, legyél má’ reális, add vissza a botját.
És én reális voltam.

HARCMŰVÉSZET ÉS FILOZÓFIA
A legnagyobb adomány, amivel Bruce Lee a harcművészeteket gazdagította
Hogyan keressük meg az igazságot; Raymond O’ Dell írása
Forrás: Black Belt Magazin, 1999 április, 111. old. Fordította: Finder Gábor
Amikor Bruce Lee munkáit tanulmányozzuk, egyértelművé válik, hogy tanításainak
felhasználásához nem kell feltétlenül a jeet kune do-t gyakorolnunk. Lee azt tanította, hogy a
küzdelemben keressük meg az igazságot. Bár ez fontos része a jeet kune do-nak, nem
kizárólagosan ehhez tartozik. Stílusra vagy rendszerre való tekintet nélkül minden
harcművész hasznosíthatja. Ezt az alapelvet, és a hozzá kapcsolódó, az igazság keresésére
irányuló tanításokat valószínűleg a legnagyobb olyan ajándéknak tekinthetjük, amellyel Bruce
Lee a harcművészeteket gazdagította. Ezek a gondolatok számtalan hagyományos stílust,
vagy a hagyományos stílusokat ötvöző eklektikus irányzatot követő harcművésznek nyitották
fel a szemét, hogy megtapasztalják a személyes szabadságot és az ön-kifejeződést.
„Keresd az igazságot” – olyan frázis ez, ami egy harcművész számára kissé elvontnak
tűnhet. Nemrégiben telefonon beszéltem egy barátommal, akinek második danja van egy
hagyományos harcművészeti stílusban. Beszélgetésünk oda kanyarodott, hogy a realitással
harc közben szembesülünk. Megkérdeztem őt, hogy olvasta-e Bruce Lee „A jeet kune do
taója”-című könyvét (Ohara Publications Inc.). Azt felelte, hogy már régen megvette, de még
nem olvasta el.
Ez szíven ütött. Jómagam 1986-ban vásároltam meg a könyv első példányát, és
mondanivalóját igyekeztem teljesen magamévá tenni. Akkoriban szintén második danom volt
egy hagyományos harcművészeti stílusban. Nem mindent értettem meg abból, amit Lee
fejtegetett, de eleget megértettem ahhoz, hogy bátorítást kapjak rá, hogy megpróbáljak
mondanivalójának mélyére hatolni és magyarázatot nyerni arra, amit első olvasásra nem
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voltam képes felfogni. Az a felismerés bontakozott ki előttem, hogy a könyv egy alapállításra
épül: „az igazságot a küzdelemben keresd meg”.
Mit jelent ez? Végül is mi az a harcban rejlő igazság? Sajnos ezt sem én, sem senki
más nem tudja másoknak elmagyarázni. Mindenki önmaga kell, hogy felfedezze. Lee azonban
könyvében számos támpontot ad ehhez a kereséshez.
Lee kifejti, hogy a „a valóság és az igazság egy és ugyanaz”. Ennek tudatában,
küldetésünk abban áll, hogy a küzdelemben a valóságot keressük. A könnyebb megérthetőség
kedvéért helyettesítsük az „igazság” szót a „valóság”-gal.
A valóság egyfajta érzékelés. Amit realitásnak érzékelünk, nem biztos, hogy
megegyezik azzal, amit a mellettünk álló személy annak érzékel. Lee ezt vette figyelembe,
amikor kijelentette: a Te igazságod nem az én igazságom, és az én igazságom nem a Te
igazságod. Valamennyien egyedi módon éljük meg a körülöttünk lévő világot, beleértve a
küzdelmet és önvédelmet is.
Lee így ír: „Amikor egy dolgot [az igazságot] vágyainktól mentesen úgy vagyunk
képesek megpillantani, hogy szemünket nem vakítják személyes ellenszenveink és
rokonszenveink, azt jelenti, hogy az adott dolgot a maga természetes valójában tudjuk
szemügyre venni.” Ez azt jelenti, hogy nem kereshetjük meg a küzdelemben rejlő igazságot,
ha előítéleteink vannak, ha egy harcművész, egy ökölvívó vagy egy birkózó szemüvegén át
szemlélődünk. Befogadó és előítélet mentes elmével pillanthatjuk meg, hogy mi az, ami
ténylegesen végbemegy a világban. Ha egy karatés vagy kung fu-s szemével vizsgálódunk,
nem fogjuk áttörni ezeknek a fogalom rendszereknek a korlátait. Az objektív valóság rejtve
marad előttünk.
A küzdelemben rejlő realitás széles fogalomkör, aminek az értelme a helyzettől
függően változik. Más szavakkal; a harcot nem egyetlen igazság jellemzi. Ezzel kapcsolatban
Lee előszeretettel alkalmazta a rész-igazság kifejezést.
Mi az a rész-igazság? Számos harcművész egy bizonyos stílusban vagy rendszerben
keresi az igazságot (vagy realitást). De ahogy Lee mondta: „Egy stílus, egy rendszer vagy
irányzat iránti elvakult rajongással nem fogod megtalálni az igazságot." Ha megpróbáljuk az
igazságot csupán egyetlen rendszerben vagy stílusban megkeresni, a végén még elhisszük,
hogy az valóban csak ott létezik. Ha viszont nem sikerül megtalálnunk, feladjuk a keresést.
Amióta tudjuk, hogy az igazság minden harcművész számára más lesz, kétségtelenül
rájöttünk, hogy minden harcművészet tartalmaz olyan dolgokat melyeknek számunkra értéke
van, vagy önvédelmi szempontból gyakorlati haszna lehet. Amit így fedezünk fel, az a stílus
részleges igazsága.
Amikor elfogulatlan szemszögből keressük a harcban a valóságot, ritka, hogy egy
harcművészeti ágban megtaláljuk az egész igazságot. Ha egy hagyományos vagy klasszikus
ágat tanulmányozunk, valaki másnak az igazságát is „szemrevételezzük". Ilyenkor az tárul
elénk, hogy az adott harcművészeti ág alapítója számára mi volt a személyes igazság abban az
időpontban, amikor a stílust megalkotta.
Ezeknek a részleges igazságoknak az összegzése adja majd számunkra a teljes
igazságot. Megtanuljuk azonban, hogy az igazság a változás állandó állapotában van. A
kutatásnak soha nem lesz vége. Ahogy a harcművészeti edzésekre is érvényes, az
igazságkeresés értelme sem egy célállomás elérése, hanem maga az utazás.
Bruce Lee újta az igazság felé
Az említett „A jeet kune do taója”- megtanítja, hogy Bruce Lee hogyan találta meg
az ő személyes igazságát, melyet jeet kune do-nak hívott. Az ösvény, melyet használt, érthető
és tömör módszer, amit minden harcművész könnyen alkalmazni tud a saját kutatásában.
Vegyük sorra a tanításokat:
# Keresd az igazságot
Tudatosan akard tudni az igazságot, és keresd azt. Keresd a küzdés valóságát. Ne bízz abban,
amit a mestereid vagy más harcművészek mondanak neked az igazságról. Magad készítsd el a
leckédet. Ha lemásolod a szomszédod megoldását, abból nem fogsz tanulni.
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Ragadj meg minden lehetőséget, hogy megtanuld, mi történik egy támadó vagy védekező
szituációban – nem csak fizikailag, hanem mentálisan is. Milyen befolyást gyakorolt az
eseményekre, ha félelem, szorongás vagy düh volt benned?
#Ismerd fel az igazságot
Tudd, mit keresel, és ha felfedezted, ne utasítsd vissza. Azok a harcművészek, akik éveket
töltöttek el egy hagyományos ágazatban, és aszerint edzettek, amit tanultak, nehezen fogadják
el, hogy talán éveket töltöttek egy hazugság tanulmányozásával. Fontos dolog, hogy ne
időzzünk hazugságban.1 Légy hálás, hogy felismerted és igazítsd az edzéseket a valósághoz.
#Fogd fel az igazságot
Minden észlelés kérdése, mind az életben, mind a harcművészetekben. Érzékelésed a lehető
legszélesebb legyen. Egy témáról vagy szituációról gyűjts össze annyi tényt, amennyi csak
lehetséges, mielőtt kialakítod a felfogásod.
#Tapasztald meg az igazságot
Amikor felfedezed, hogy mit fogsz fel igazságként, ellenőrizd. A küzdelmi technikák terén a
legtöbb esetben ez azt jelenti, hogy védőfelszerelésbe bújsz, és a lehető legreálisabb
forgatókönyv szerint megvívott full-kontakt2 küzdelemben kipróbálod.
Ez egy különösen fontos része az igazság felfedezésének, amivel sokan nem élnek. Lee
szerette azt mondani, hogy nem lehet vízbe ugrás nélkül megtanulni úszni. Ugyanígy nem
tudunk megtanulni küzdeni küzdés nélkül. Hogy bíznál az újonnan felfedezett igazságodban,
ha nem próbáltad ki full-kontakt szituációban?
Óvatosaknak kell lennünk, amikor megítéljük, hogy a próbának alávetett felismerésünk
helyes-e vagy téves. Ha olyan új technikáról van szó, amelyet még nem gyakoroltunk be, ne
vessük el azonnal, ha nem tudtuk sikerrel alkalmazni. Mindannyian tudjuk, hogy sok időbe
telik egy-egy új technika elsajátítása. A sikertelenség a gyenge végrehajtás eredménye is
lehet.
#Sajátítsd el az igazságot
Ha egyszer felismertél egy igazságot, megtapasztaltad és igaznak találtad, sajátítsd el. Ez
gyakorlatokat és ismétlődő végrehajtást igényel. Amint a szóban forgó felismerés próbára
tételekor is el kellett járnod, a begyakorlásnál is a lehető legtöbb forgatókönyv alapján
próbáld ki, minden szögből, több, különféle támadó ellen. Az új elem begyakorlását építsd be
napi harcművészeti edzéstervedbe.
#Felejtsd el az igazságot és az igazság hordozóját
Vajon mit is értett ez alatt Lee? Ha az igazság, amit tanultál mondjuk egy tapadó kéz
technika, akkor az igazság hordozója valószínűleg a wing chun kung fu nevű kínai
harcművészeti ág lehetett. Ha egyszer már kifejlesztetted a tapadó kéz technikádat, többé nem
szükséges ezt a technikai elemet a wing chun-nal társítani. A wing chun csupán egy jármű
volt, melyet felhasználtál, hogy eljuss valahová, ahová szerettél volna eljutni. Ahogy
korábban említettem a wing chun olyan igazság, amely teljességében a rendszer alapítójához
tartozik. Egy egyén igazsága másvalaki korlátozása is lehet. De ha nem láncolod magadat
ehhez a rendszerhez, elkerülöd a korlátozást. A hasznosat hatékonyan felhasználtad és
elutasítottad, ami hasztalan.
# Ne pihenj a babérjaidon
Nem nyugodhatsz abban az elégedettségben, hogy felfedezted az igazságot, mert az az idővel
változik. A régmúltban valóság lehetett, hogy puszta kézzel kellett védekezni kardtámadás
ellen, de ma felettébb valószínűtlen, hogy valaki ilyen fegyvert forgatva támad rád. De egy
késes vagy baseball ütős támadás egészen elképzelhető. Egy kardtámadás védésének valósága
1

Azért ebben is észnél kell lenni. Ha éveket töltöttél egy stílus gyakorlásával (és nem vagy teljesen bamba), akkor valószínű, hogy évekig
hasznos dolgokat tanultál. Lehet, hogy később egy képletes vagy valóságos pofon ráébreszt, hogy még van tanulnivalód. Mielőtt
hazugságban tévelygő oktalan féregnek neveznéd magad, tedd fel a kérdést; lehet, hogy nem rossz, amit eddig tanultam, de még hiányzik
belőle valami? Lehet, hogy már tanították is nekem, de még nem értettem meg, vagy értem, de ezúttal még nem sikerült alkalmaznom? Más
szavakkal: ha sótlan a levesed, sózd meg, nem kell kiönteni az egészet. [J.B.]
2
full kontakt küzdelem: amikor van védőfelszerelés, bizonyos testfelületek nem támadhatók, de amelyek igen, oda teljes erővel lehet bevinni
ütéseket vagy rúgásokat.
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megváltozott – vagy talán egy adekvátabb kifejezésmóddá alakult. Tény, hogy a ma igazsága
lehet az, hogy amit tegnap megtanultál már nem igaz többé.
Akadályok az igazság útján
Csak akkor leszünk képesek az igazságot meglátni, miután felfedeztük saját tudatlanságunk
okát vagy okait. Ez a személyes hiányosság hozza létre azokat az akadályokat, melyek távol
tartanak az igazság megtalálásától. A következő lista több ilyen szokványos akadályt
tartalmaz, amelyek elfedik előlünk a valóságot. (Ha leülünk és elgondolkodunk, valószínűleg
még tehetünk hozzá.)
#Hűség egy harcművészethez
Lee azt írta: „Az az ember, aki igazán komolyan meg akarja találni az igazságot, nem tartozik
semmiféle stílushoz." A legtöbb stílus azt hirdeti, hogy birtokolja a harc teljes igazságát, de
amint már kifejtettem, egy-egy stílus az alapító személyes igazságát hordozza és nem
szükségképpen a miénket.
#Felsőbbrendűség, büszkeség és az „én”
Az „én stílusom jobb, mint a tiéd" hozzáállás kapcsolatban van egy harcművészeti ág
iránti hűséggel és esetleg háttérbe szorítja azt a képességet, hogy objektíven szemlélődjünk és
megtaláljuk saját realitásunkat. A büszkeség kétélű kard. Büszkének lenni a teljesítményünkre
egy dolog, de túl sok büszkeség elhomályosíthatja a tisztánlátásunkat. Ez is egy olyan dolog,
amit meg kell emésztenünk, ha esetleg felfedeztük az igazságot. Az túl nagyra nőtt „én”-kép
túl sok büszkeség eredménye. Ha túlságosan el vagy telve magaddal, nem jut hely másnak.
#Álmatag hozzáállás
Ha túl lusta vagy ahhoz, hogy elvégezd a magad kutatómunkáját, nem gondolhatod igazán
komolyan, hogy találsz is valamit.
#Előítélet
A fajra, vallásra, nemzeti hovatartozásra és harcművészeti stílusra vonatkozó előítélet távol
tart attól, hogy tapasztalatokat gyűjts az igazság felé vezető lehetséges utakról. Ahogy Lee
mondta az „A sárkány visszatér”-című filmben: „Nem számít, honnan jön egy felismerés. Ha
segít neked a harcban, használd."
Bruce Lee igazsághoz vezető útját követve - az akadályok felismerésével és elkerülésével nem csak felhasználjuk a jeet kune do-t, hanem abban is sikereket fogunk elérni, hogy
megtaláljuk személyes igazságunkat a harcban. Megtapasztaljuk a szabadság és önkifejezés
elérhető határait.
A szerzőről: Raymond O’Dell jeet kune do-t és eklektikus harcművészeti stílust gyakorol
Mobile-ben, Alabama államban. A Tao of Jeet Kune Do megrendelhető az Ohara
Publications Inc. Kiadótól. Telefon: (800) 423-2874
Megjegyzés: körülnéztem a könyvtáramban és néhány angol nyelvű Bruce Lee könyv mellett
találtam egy magyart is. Leyrer Richard, Szabó Julianna. A KUNG FU KIRÁLYA, Bruce
Lee és a Jeet Kune Do-címmel. Kiadó: Magyar Lapkiadó Vállalat.
Beleolvastam, és jónak találom. Akit érdekel, kölcsönkérheti. [J.B.]
A félelem, egy film és egy sportriport - Jóvér Béla
Nem hagyhattam ki, megnéztem a toplistás szép mesét, a „Baljós Árnyak”-at. Kedves,
fordulatos történet a jó és rossz örök párharcáról; fűszer a Távol-Kelet harcművészetének
filozófiája. Legtöbb esetben csak egyetértően bólintottam, igen, ez így van, mi is így tudjuk.
Jobba, a legviccesebb külsejű jedi lovag mondott azonban valamit, ami továbbgyűrűzött
bennem. Aggódik, hogy a lovag-jelölt kisfiúból nem sikerül jedit faragni, mert túl sok
félelmet érzékel benne. Ezt mondja: „A félelem a sötétség kapuja.” Elgondolkodtam rajta,
hogy valóban legtöbb rossz tulajdonságunk félelemből fakad. Ebből erednek hitványságaink,
teljesítménycsökkentő gátlásaink és alakoskodásaink. Azért vagyunk néha kapzsik, mohók,
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önzőek, agressszívek és ellenségesek, mert félünk, hogy nem tudunk eleget birtokolni az
életünk kényelméhez szükséges javakból, vagy félünk, hogy elveszi valaki azt, amivel
rendelkezünk. Azért nem vagyunk képesek teljesen szabadon és kreatívan kibontani
képességeinket, mert félünk a túlzott elfáradástól, a kudarctól, a nevetségessé válástól. Azért
játszunk néha tőlünk idegen szerepeket, azért viselkedünk őszintétlenül, mert félünk, hogy
elveszítjük mások tiszteletét, szeretetét, szerelmét. Ez a félelem motiválja, hogy hibázunk.
Félünk, ha betartjuk a szívbe írt törvényt, vesztesek leszünk, mert a többiek nem fogják
betartani és előnyhöz jutnak velünk szemben. Jobbik énünk ellenére kisebb-nagyobb
hamisságokat engedünk meg magunknak. Ez a sötétség kapuja. Persze a rossz sem működik
tökéletesen. Sokszor sokáig nincs semmi következmény, ám ha egyszer kitártuk ezt a kaput,
már nehéz ellenőrizni, hogy mi áramlik be rajta.
Nem azt mondom, hogy ne védjük meg javainkat, védjük meg, sőt gyarapítsuk, de
tisztességes eszközökkel! A képességek kibontakoztatásánál pedig ne tévesszük össze a
szabad szárnyalást a szédült szúnyog lámpafény-keringőjével. Legyünk tisztában
korlátainkkal, és legyen bennünk veszélyérzet. Az is természetes, hogy a szeretett lények felé
jobbik arcát mutatja az ember, de az ne álarc legyen!
A Távol-Kelet gondolkodói fejtették ki legtisztábban – szavakban és tettekben – ezeket az
igazságokat, de ne gondoljuk, hogy ránk nem érvényesek. Olvassátok el egy ízig-vérig
európai ember gondolatait!
BALCZÓ CSILLAGVILÁGA
Batta György; Tizenöt sportriport
Madách Könyvkiadó, 1973, Pozsony
64. old.

Mindig megvan bennem a szándék, hogy a riportkészítés alatt őszinte és tiszta
partnere legyek az alanynak. Úgy vélem, az újságírói mesterség legvonzóbb része az a Golfáramlat, amelyik újabb és újabb, mindig más embereket sodor a közelembe. Nincs szebb, mint
amikor a beszélgetők között kigyúl a közös pólusok ívfénye, amelyik legalább annyi színt
tartalmaz, mint az ég lobbantotta szivárvány. Ezt az áttetsző hidat, amelyiken még a szavak is
olyan finoman járnak, mint a levegő létráin föld felé közelítő hópihék, csak az őszinteség
feszítheti lélektől lélekig. Balczóról elmondhatom, hogy igaz és mély ember, s az első olyan
általam megismert bajnok, akit teljesebbé, egyénibbé, eredetibbé tett a sport, aki csakis az
öttusa humuszából nőhetett ilyen színes egyéniséggé.
- Pályafutásom legkellemesebb élménye, legnagyobb érzése a müncheni olimpia
öttusa futószáma volt. Tudtam, hogy veszthetek is, nyerhetek is, de éreztem, hogy a
boldogságomat ez a legkisebb mértékben sem befolyásolhatja. Harmadik leszek? Akkor is
nagyon boldog leszek. Első leszek? Akkor is nagyon boldog leszek. Az események nem
tudták befolyásolni boldogságomat, mert éppen itt, Münchenben, találkozott össze elméletem
a gyakorlattal, s nekem ez volt a legnagyobb sportélményem. Az olimpián a mákszem dolgok
is hatalmas jelentőségűvé nőnek, s éppen itt ellenőrizhettem le elméletemet, az úgynevezett
determinizmust, tehát azt, hogy tudatunktól független, ismeretlen erők is - amelyeket nem
tudunk irányítani - hatalmas szerepet játszanak életünkben, versenyeinken. Pályafutásom a
gyávaságommal való küzdelem volt. A sportban maradéktalanul kimutatható, mi történik
akkor, ha az ember fél: másodpercekkel, lőtt körökkel, tusokkal. Szerencsés vagyok, hogy
öttusázhatom, s mindezt felismerhettem. Erre bizonyára mások is rájöttek, de jelentőségét
talán nem érzik annyira fontosnak, mint én, aki életem tizenhat esztendejét töltöttem azzal,
hogy a saját gyávaságommal, mint hétfejű sárkánnyal birkóztam.
- Mindig akkor ment jól a versenyzés, mindig akkor mozgósultak bennem legjobban
az energiák, akkor tudtam eszményien beosztani az erőmet, akkor tudtam az eszemet a
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legjobban használni, amikor tisztán éreztem, hogy az akarás mértéke és nagysága nem tőlem
függ. Mintha egy sínre állítottak volna, de úgy, hogy szinte felülről szemléltem magam, és
láttam az események zajlását. Mintha moziban ültem volna, mintha a cselekvést nem is én
végeztem volna; igen, most elindulok, futok, erősítenem kellene, így, most gyorsabban
haladok. Ilyenkor szinte függetlenedtem magamtól, mégis sokkal jobban tudtam magam
kezelni! De ehhez mindig teljes ellazulás kellett, olyan állapot, amelyben felismertem, hogy
nem rajtam múlik, mennyi energia szabadul fel bennem.
München előtt korántsem edzettem annyit, mint hatvanhétben és hatvannyolcban.
Harmincegyedik éve felé közeledve nehezebben piheni ki magát az ember, ha meghajtja
magát, hamarább letörik. Főleg a versenyekre gyűjtögettem az erőmet.
Magyarországon mindenki aranyérmet várt tőlem. Tudtam, most még forróbban
szurkolnak, mint hatvannyolcban. Ha győzök, boldogabbak lesznek, mint négy évvel ezelőtt
lettek volna, ha kikapok, szomorúbbak lesznek, mint a mexikói ezüst után. Senkit sem
akartam elkeseríteni, de világosan láttam, hogy ez a szurkolás számomra tehertétel. Én úgyis
megteszek mindent a jó szereplésért, de végső soron mégsem csak rajtam múlik. Azt
szerettem volna mondani, hogy ne izguljatok a sorsomon, emberek, ne rágódjatok, nem
használtok nekem vele: ha erre is összpontosítok, önmagamnak ártok vele.
Jól lovagoltam.
Remekül indult a vívás is. Tudtam, ha így folytatódnak az asszóim, megnyerem az
olimpiát. Megcsillant a remény. És ilyenkor a remény csillámfényében képes az ember a
legnagyobb baklövések elkövetésére. Egy versben olvastam, hogy a gyermekkor azért szép,
mert nem zavarja meg a remény délibábja. Így van ez a sportban is, a remény délibábja
összekócolja a beidegzéseket. Velem is ez történt a páston, jöttek a vereségek. Egyszerre
elillant minden reményem, láttam, hogy ezek után már képtelen vagyok olimpiát nyerni, de
elhatároztam, hogy ha már kikapok, bátran veszítsek. Nem szabad gyáván, szégyenérzettel a
lelkemben elhagynom a pástot. Leszámoltam a vereség lehetőségével és ismét ontani kezdtem
a tusokat. Ellenfeleimmel azt csináltam, amit akartam. Rájuk mosolyogtam, megveregettem a
hátukat, mondván, jól van, bravó, ügyes fiúk vagytok. Tizenhárom győzelmet értem el, és
csak kétszer kaptam ki, ami nagyon jó arány.
Az úszás előtt még azt hittem, az a helyes, ha csak a versenyre összpontosítok, ha
gondolatban számtalanszor végigúszom a távot, szinte megfeszítem az idegeimet, úgy
készülök. Ehhez tartottam magam, állandóan a versenyre gondoltam, ha hozzám szóltak,
odébbálltam, hogy a beszélgetés se zavarjon. Nagyon rosszul úsztam, hat másodperccel
kevesebbet a várt időnél. Világosan, tisztán, félreérthetetlenül ért meg bennem a felismerés:
számomra kimondottan rossz módszer a verseny előtti feszítés. Ettől a felismeréstől
csodálatos felszabadultság szállt meg. Ez a nagyszerű érzés eltartott másnapig, a futás egész
ideje alatt fűtött, s valószínűleg ez az érzés szabadította fel azokat a plusz energiákat,
amelyeket azelőtt a félelem kötött le. Nagyon jól éreztem magam, néztem az embereket, a
versenyzőket, tudtam, hogy amit megtehetek, megteszem, többet úgysem tudnék nyújtani. Ne
félj! Ez az elcsépelt, sokszor figyelembe sem vett mondás az emberiség talán leghasznosabb
tanácsa.
Aki nem fél, az szabad. Úgy látszik, előzőleg sok mindent le kell küzdenie az
emberben a kínoknak és szenvedéseknek, hogy elfáradjon benne a félelem és kivethesse
magából. Egy idő után a szervezet is immunissá válik iránta, mert a félelemből is csupán egy
bizonyos mennyiséget bírunk el, ugyanúgy, mint a boldogságból. Amikor az ember azt
mondja, hogy most már nem érdekel, nem félek, akkor kezd igazán jól menni minden. Ahogy
most visszagondolok, pályafutásom legszebb élménye az volt, amikor megszabadultam
félelmeimtől. A félelmek jöttek, fokozódtak, a tőlük való megszabadulás volt az igazi nagy
érzés. Boldog lehet az ügyetlen, a csúnya, a feledékeny, de sohasem lehet boldog a gyáva.
Ha az ember nem fél, tulajdonképpen boldog is.
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ZEN
Tsai Chih Chung; Beszélő zen. Budo Kiskönyvtár, 2001. 67. oldal.
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JAPÁN ÉS A JAPÁNOK
Bevezető gondolatok a japán irodalommal való ismerkedéshez Jóvér Béla
Forrás: Encyclopaedia Britannica
Bár a japán irodalom fejlődésmenete teljesen eltér más népek irodalmának
kialakulásától, akár mennyiségét, akár minőségét tekintjük, jelentős helyet foglal el a
világirodalomban. Kora, érettsége, terjedelme alapján állja az összehasonlítást az angol
irodalommal. A japán irodalom művei az időszámítás utáni 7. századtól napjainkig terjedő
időszakot fogják át, és ezalatt nem voltak olyan „sötét időszakok”, amikor hallgattak a
múzsák. Nem csak a költészet, regényirodalom és a dráma tekint vissza tekintélyes múltra
Japánban, hanem olyan műfajok is, mint, amelyek más országokban kevésbé kedveltek –
ilyen például a különösen népszerű naplóirodalom, útibeszámolók és gondolatgyűjtemények.
A japán irodalom tekintélyes része klasszikus kínai nyelven íródott. Ez a hányad sokkal
nagyobb, mint például az angol irodalom latinul íródott része, ami jól tükrözi Kínának a japán
kultúra kialakulására gyakorolt meghatározó szerepét. A teljesen japánul íródott művekben is
megfigyelhetjük a stílusok burjánzó sokaságát, ami túlmegy azon, amit pusztán a japán nyelv
kialakulásának történetével magyarázni lehetne. Bizonyos stílusok a kínai eredetjegyeket, az
ezzel összefüggő szóhasználatot és mondatszerkezetet tükrözik, mások azonban a műfaj belső
sajátosságainak követelményei szerint alakultak ki. Gondoljunk például a később
részletesebben bemutatott, velősen tömör haikura (17 szótagból álló vers-fajta) vagy a japán
színházra jellemző fellengzős előadásmódra.
Nehéz eltúlozni azokat a nehézségeket, amelyekkel szembekerülünk, ha eredetiben kívánjuk
tanulmányozni a japán irodalmat. Ismerheti valaki akár szakértői szinten is egy-egy kor
nyelvezetét, valószínűleg komoly nehézségei támadnak, ha egy másik korszak vagy egy
másik műfaj tanulmányozásába kezd. A japán stílusra mindig is jellemző volt a
többértelműség. A könnyebb megértést elősegítő mondatrészeket írásban gyakran
fölöslegesnek, szájbarágónak érzik, és egyszerűen elhagyják. Néha csak abból lehet
kikövetkeztetni egy mondat értelmét, hogy milyen udvariassági fokú szövegkörnyezettel
állunk szemben. Például a mesu ige szó szerinti jelentése „enni”, „viselni (ruhát)”, „kocsin
utazni”, stb. Jelentheti azonban egyszerűen azt is, hogy valami olyan cselekedetről van szó,
amit egy tiszteletreméltó személy hajt végre. Egy egyszerű mondatot is sok esetben csak az
adott történelmi háttér ismeretében lehet megérteni. A tizedik és tizenegyedik századi Heian
korban egy férfi általában csak akkor pillanthatott meg egy hölgyet, ha már bizalmas
viszonyba került vele. Az ebből a korból származó szövegekben a miru (meglátni) igének
olyan jelentésárnyalata is van, hogy „viszonya van valakivel”, sőt akár azt is jelentheti, hogy
„feleségül vette”. Japán tizenhetedik és tizennyolcadik századi tartós elszigeteltsége is
hozzájárult ahhoz, hogy irodalma is belterjesen fejlődjön, ezért megértéséhez elengedhetetlen
a történelmi háttér ismerete. Ha például egy tizenhetedik század végén írott szövegben az állt,
hogy kemuri tachisawagite (nagy zaj és füst támadt), az akkori olvasó előtt nyilvánvaló volt,
hogy az 1682-es Nagy Tűzvészről van szó, amely elpusztította Edót, a sógun székhelyét, a
mai Tokiót.
Az ilyen stílusbeli sajátságokból adódó nehézségek ellenére bármelyik korból
származó művet olvasunk, a modern olvasó számára is rendkívül vonzó élmény a japán
irodalom, akár eredetiben, akár fordításban élvezzük. Személyesség és színesség jellemzi, és
inkább érzelmi, mintsem intellektuális vagy moralizáló. Olyan örök témákat választ,
amelyeket nem tesz elavulttá a múló idő. Egy tizedik századi udvarhölgy naplója például ma
is mélyen megérinti az olvasót, mert olyan őszintén, olyan kitárulkozóan vall legbelső
érzéseiről, hogy megfeledkezünk róla, milyen szédítő történelmi messzeségbe tűnt már az a
kor, amelyben élt.
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A kínai nyelv torzító és megtermékenyítő hatásától mentes eredeti, „tiszta” japán nyelv
feltűnően kevés elvont fogalmat ismert. Ahhoz hasonlóan, ahogyan az angol nyelv is a
kontinensről kölcsönözte az olyan szavakat, mint erkölcs, becsület, igazság, és hasonlók, a
japán nyelv az ilyen fogalmakat a kínaiból vette át. Azt is hozzá kell tenni, hogy ha nem is
rendelkeztek egy Konfuciánus esszé megírásához szükséges szókinccsel, az érzelmi
árnyalatok kifejezésére szinte végtelenül gazdag volt a szókincsük. Amikor azonban
érzelemmentes témáról írt, vagy más módon ütközött anyanyelvének korlátaiba, a japán költő
természetes módon váltott át kínai nyelvre. A tizenhatodik századtól kezdődően az eredetileg
tekintélyromboló, „polgárpukkasztó” népszerű versforma, a haiku művelőinek köszönhetően
sok olyan szó polgárjogot nyert a költészetben, amelyeket korábban – a tizedik században
lefektetett költészeti szabályok alapján - idegen eredetük vagy póriasságuk miatt nem
használtak. A japán költők azonban túlnyomórészt nem éreztek csalódottságot az
anyanyelvükből adódó korlátok miatt, meg voltak győződve róla, hogy a költészetben a
virtuóz fogalmazás, és az érzelmek rejtett árnyalatainak visszaadása fontosabb, mint az
intellektuálisan csiszolt elgondolások finomhangolása.
A próza képlékeny mondatszerkezete nem csak a stílust, de a tartalmat is befolyásolja. A
japán mondatok olykor mértéktelen módon szétfolyóak. Miközben a szerző hűségesen követi
szubjektív gondolatainak csapongását, kevés gondot fordít az átgondolt szerkezetre, amelyet
pedig a kitűnő próza ismérvének tekinthetünk. A hosszabb művekből néha teljesen hiányzik
az az átfogó felépítettség, amelyet a görög iskolán nevelkedett nyugati kultúrában
megszoktunk. E helyett az időrendiség vagy más asszociációs lánc segítségével összefűzött
epizódok sorát kapjuk. Amikor a japán író benyomásait és elgondolásait valami nagyobb
lélegzetű műben szeretné formába önteni, nagy nehézségekbe ütközik, és ez magyarázza,
hogy Japánban nagyon elterjedt a naplóirodalom és az útleírás. Ezeknél a műfajoknál
könnyebbséget jelent, hogy - az egyébként összefüggéstelen leírásoknak - a napok múlása és a
színhelyek váltakozása biztosít egy szerkezetet. A japán irodalomban találjuk meg a
világirodalom leghosszabb regényeinek és színdarabjainak jelentős hányadát; a japán géniusz
azonban igazán kiemelkedőt a rövidebb művekben, a tankában, haikuban, a nószíndarabokban vagy verses naplókban alkotott.
A császári udvar hagyományai bátorították a kifinomult irodalmi érzékenységű japánokat,
hogy megalkossák a költői gyakorlat kódexét, és bírálat tárgyává tegyenek mindent, ami ettől
eltér. Ez természetesen gátolta az új irodalmi formák kialakulását, és hozzájárult az
arisztokratikus hangvétel megőrződéséhez.
A japán irodalmat igen sok közvetlen kínai hatás érte, mégis azt látjuk, hogy a jellegzetes
japán irodalmi művek alapvetően elütnek a kínai mintától. A japán nők hagyományos
irodalmi tevékenysége – különösen az olyan szubjektív műfajokban, mint a naplóirodalom –
teljesen különbözik az objektívebb, férfiasabb kínai irodalmi stílustól. Bár a japánokat (még
japán részről is) sok bírálat érte amiatt, hogy utánozzák a kínai mintákat, az igazság az, hogy a
japán regény évszázadokkal megelőzte a kínait, és a színház is teljesen független módon
alakult ki. Mivel a kínai és a japán nem rokon nyelvek, a költészet is természetesen más
formát öltött, annak ellenére, hogy a japán költők többnyire a kínai költészet példáit és
irodalmi elveit követték. A japán és a koreai nyelv viszont valószínűleg rokonságban áll
egymással, ennek ellenére a koreai irodalom elhanyagolható hatást gyakorolt Japánra, ami
azért is érdekes, mert Korea fontos szerepet játszott a kínai irodalmi és filozófiai művek Japán
felé való közvetítésében is. A koreai nyelven írott költemények és prózai művek egészen a
modern időkig teljesen ismeretlenek maradtak a japánok számára.
A nyolcadik századtól a tizenkilencedik századig terjedő időszakban a művelt japánok
szemében a kínai irodalom nagyobb tekintélynek örvendett, mint saját irodalmuk. A japán
klasszikusokat - főleg a tizedik és tizenegyedik században a császári udvarban született
műveket – azonban lassan az egész lakosság megszerette, és ez az irodalom minden ágára
hatást gyakorolt. Különösen népszerűek voltak azok a klasszikus dalok és mesék, amelyek
hősei az arisztokrácia világától távol élő egyszerű emberek voltak.
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KÖNYVAJÁNLÓ
Gy. Horváth István: Nindzsák- Csernák János írása
Kiadó: Lunarimpex kiadó Szekszárd,1999.
Gondolom mindannyian láttatok már nindzsa filmeket, s aki már akkor (is) járatos volt
a harcművészetekben, sanda szemmel figyelte őket. Én mostanában kezdtem utánanézni a
„fekete harcosok” eredetének, annak hatására is, hogy kiderült, egyik évfolyamtársam több
éven keresztül nindzsucuzott. A vele folytatott beszélgetések is felkeltették az érdeklődésemet
a nindzsák iránt.
Ennyi bevezető után gondolom Titeket is érdekel, hogy kik voltak a nindzsák és hogyan
fejlődött ki a nindzsucu?
A nindzsák útonálló, különleges tudás birtokában lévő bérgyilkosok voltak, akik
tudományukat és szolgálataikat annak ajánlották fel, aki a legtöbbet fizette érte. Társadalom
szélére került emberek, akik megvetett kaszthoz tartoztak, ezáltal se nevük, se becsületük nem
volt. A nyugati banditáktól csak az különböztette meg őket, hogy sokkal többen voltak és
sokkal fegyelmezettebb csoportokba szerveződtek. Legalábbis a nindzsák kortársai így látták.
Ha egy kicsit objektívebben vizsgáljuk a kérdést, azt kell mondani, hogy a nindzsucu a
legsokoldalúbb titkos harcművészet, amely a Távol-Keleten valaha is létezett. A nindzsucu
szó nin szótöve kitartást, tűrőképességet jelent, mind fizikai mind lelki értelemben, maga a
nindzsucu szó pedig a láthatatlanná válás művészetét.
A nindzsák a XVI. században élték fénykorukat, amikor Japánban háborúk dúltak. Klánokat
alkotva tevékenykedtek, elit harcosok voltak. Kiképzésük nagyon sokoldalú volt: értettek a
fegyveres, a pusztakezes harchoz, az álcázáshoz, a rejtőzködéshez, a kémkedéshez és a
méregkeveréshez. Erődített hegyi falvakban éltek, közvetítőhálózatuk révén kommunikáltak a
világgal. Összességében olyan harcosok, akik egy speciális területen tevékenykedtek.
Alapvető különbség a szamurájokhoz képest, hogy míg a szamurájok legfontosabb erénye a
becsület, a makulátlan hír volt, addig a nindzsáké a mindenáron való győzelem és az anyagi
dolgok.
A hagyomány szerint a nindzsák ősei a tenguk voltak, hosszú orrú, szárnyas manók, akik
kardokkal párbajoztak. Történetük a VIII. században gyökeredzik, ugyanis ekkortájt kezdtek
kialakulni a különböző még máig is élő szekták (tendai, singon, hosszó). Részint kínai, részint
japán példa alapján elkezdték önvédelmi képességüket kifejleszteni, fegyvert ragadtak és
azzal gyakoroltak (lásd Shaolin-szerzetesek). Közvetlen őseiknek a jamabusikat, a hegyi
harcos-aszkétákat tekinthetjük.
Abban az időben, amikor a Minamotók kerültek hatalomra, sok alacsonyrangú szamurájcsalád
mellőzve érezte magát. Sértődöttségükben, illetve elégedetlenségükben vidéken telepedtek le
mint dzsizamurájok (alacsony rangú szamuráj ). Mivel állandó zaklatásnak voltak kitéve,
főleg a sógun részéről, hiszen függetlenségük nemtetszést váltott ki, kifejlesztettek olyan harci
módszereket, amelyekkel megvédhették magukat, illetve vagyonukat. Így alakultak ki azok a
stílusok, amelyek már a nindzsucuhoz jóval közelebb álltak. Ezek az irányzatok nem éppen a
lovagiasságukról voltak híresek, hiszen minden eszközzel arra koncentráltak, hogy ártani
tudjanak az ellenségnek. Ha megfigyeljük a szamurájok és a nindzsák fejlődéstörténetét,
akkor két dolgot mondhatunk el: az egyik az, hogy a szamurájok és a nindzsák között kutyamacska barátság alakult ki, tehát ellenségnek tekintették egymást. Másrészről viszont
hasonlítottak is egymásra, mert mindkét kasztra alaposan hatott a zen buddhizmus, valamint
sokat merítetek Szun Cu tanaiból is.
Mindezek után nézzük meg, hogy hogyan is éltek, s mi volt a nindzsák tudománya?
A XVI. században több mint ötven nindzsahálózat működött. Ezek közül a leghíresebbek a
Hattori, a Momocsi és a Fudzsibajasi klánok voltak. Egy-egy hálózat több nindzsafalvat
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tömörített magába. A hálózat feje a nagymester, a dzsónin volt, aki többnyire rejtve maradt
alárendeltjei körében. Ő határozta meg, hogy kit kell eltenni láb alól, ki után kell kémkedni. A
közvetítők szerepét a nagymester és a köznindzsák között a csúninok, vagyis a parancsnoki
beosztású nindzsák töltötték be. Az ő feladatuk a kiképzés irányítása, valamint az akciók
megszervezése volt. A köznindzsák, a geninek hajtották végre a parancsot.
Életük szerves részét képezte a kiképzés, amely már gyermekkorban elkezdődött. Nindzsának
születni kellett, vagyis nindzsa csakis nindzsák gyermeke lehetett.
Fokozatosan, képességeiket fejlesztve egyre nehezebb és nehezebb gyakorlatokat kellett az
ifjú nindzsa-növendékeknek elvégezni, hogy aztán igazi nindzsává váljanak. Nagy hangsúlyt
fektettek a különböző izomlazító, erő- és állóképesség növelő gyakorlatokra. Pusztakezes
küzdőstílusuk a taidzsucu, a természetességre, a sokoldalúságra, az egész test felhasználására
összpontosít. Elveti a katák megrögződő technikáit. A taidzsucun belül három nagy csoportra
lehet bontani a küzdőtechnikákat: a taihendzsucut az egész testtel végzett mozdulatok, a
dakentaidzsucut az ütések, csapások, rúgások elleni védekező technikák, a fojtásokból,
fogásokból való szabadulás technikái a dzsútaidzsucut alkotják.
Bérgyilkos mivoltukból adódott, hogy szükségük volt fegyverekre is, melyek egész arzenálját
használták. Mivel álruhába bújva indultak akcióba, fegyvereikkel szemben fontos
követelmény volt, hogy jól elrejthetők és álcázhatóak legyenek. Ugyanakkor többféle funkciót
is el kellett látniuk, hiszen a nindzsa nem tudott mindent magával cipelni. Rengetegféle
fegyver kezelését kellett elsajátítania, hiszen ezek munkaeszközök voltak számára. Milyen
fegyvereket is használtak?
A nindzsák fegyverarzenálja jó példa a leleményességre. Szinte mindent tudtak fegyverként
használni. A nindzsakardot, nindzsa-kennek hívták. A szamurájkarddal ellentétben ez a kard
egyenes, s ráadásul rövidebb is volt. Árokásáshoz, falmászáshoz egyaránt felhasználták. Az
egyik legősibb s egyben legolcsóbb fegyver a bot volt. Eredményesen lehetett használni
védésekre, sőt döfésekre is. Mivel azonban ezek a fegyverek túlságosan is „láthatóak” voltak,
számos olyan fegyvert is használtak melyeket álcáztak. Ezen fegyverek összefoglaló neve:
sinobi-zue. Ilyen volt például a nindzsák vándorbotja, melynek üreges részébe mérget, kést,
láncot raktak. A falmászáshoz a suko-t illetve az asiko-t használták. Ezek olyan acélpántok,
melyekből éles vasfogak állnak ki. A kuszarigama (láncos sarló), az ógama (nagy sarló), a
kjókecu soge (kétágú pengés lándzsahegy), mind-mind olyan fegyverek voltak, melyeket a
nindzsák fejlesztettek ki. Ezek a fegyverek veszélyességükön kívül több funkciót is elláttak:
mászásra, kötözésre, csapdaállításra is használták őket. Híres, ősi japán fegyver a naginata,
melyet alabárdnak, sőt inkább lándzsakardnak lehetne fordítani. Tulajdonképpen egy
kiegyenesített kasza, mellyel kiválóan lehetett vágni és öklelni. A nindzsafilmek egyik
főszereplője a suriken (dobócsillag), melynek több fajtáját ismerték: a négyszögletűtől a
csillagformáig szinte minden típusát használták. Elsősorban az üldözők lelassítására szolgált,
de használták őrök elnémítására is.
Ha a nindzsa küldetésre indult, sajátos egyenruháját öltötte fel, a sinobi sózoku-t. Mint tudjuk
ez a ruha fekete vagy sötétkék volt, hogy jobban beleolvadjon a sötétségbe, az árnyékokba.
Ruhája olyan volt, mint egy mai túlélő felszerelés kabátja: rengeteg zsebe volt. Ezekbe
helyezte el azokat a dolgokat, melyek a küldetéshez fontosak voltak: mászóhorog, füstbomba,
orvosságok, mérgek, úszó alkalmatosságok stb. A természetet teljesen felhasználta
rejtőzködésre, álcázásra. Mérget növényi és állati eredetű (pl. fugu) anyagokból is tudott
készíteni, melyek kábítottak, görcsöt okoztak vagy öltek. A gyógyításhoz is értett, hiszen a
küldetés alatt szerzett sebeket, mérgezéseket el kellett látnia.
Mind emellett kitűnő emberismerők is voltak, hiszen amikor álruhát öltöttek, akkor az adott
személy hiteles mását kellett eljátszaniuk. Érteniük kellett az adott foglalkozáshoz, ismerni az
adott akcentust is, hiszen ezen állt vagy bukott a küldetés sikere. Általában hét foglalkozás
vagy osztály képviselőjét jelenítették meg:
 jamabusi (hegyi harcos-aszkéta)
 szarugaku (színész, komikus)
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 kamuszó (vándor szerzetes)
 rónin (gazdátlan szamuráj)
 akindo (kalmár)
 hokasi (muzsikus)
 sukke (buddhista pap)
Ravaszak voltak, hogy manipulálni tudják az embereket, ismerniük kellett a lélek működését,
valamint az emberek személyiségét. E jegyek alapján el tudták dönteni, hogy melyik cselhez
kell folyamodniuk a siker érdekében. Ilyen stílusjegy volt például a düh, a hiúság, a mohóság,
a lágyszívűség, a lustaság.
A nindzsák egyik legmisztikusabb fortélya, az akció előtti összpontosító képesség, a kudzsikiri. Külső szemlélő csak annyit látott, hogy bonyolult ujjcsavargatások és érthetetlen kántálás
közepette nindzsa „eltűnt” egy füstfelhőben, vagy kígyóvá változott. Ezek olyan meditációs és
koncentrációs gyakorlatok voltak, melyekkel hipnotizálni tudta ellenfelét, plusz
energiatermelést, intuíciós képesség és belső erő fejlesztését érte el. Az egész módszer arra
szolgált, hogy eltüntesse a szakadékot, mely a szándék és a sikeres tett között tátongott.
A házba, várba vagy egy táborba való titkos bejutásnak többféle módját dolgozták ki. Ennek a
képességnek a neve: njúko no dzsucu, mely olyan technikákat foglalt magába, mint: az
éberség kijátszása, a mozdulatlanná válás, a lopakodás, a rejtőzködés. Mindezen tudás a
nindzsákat olyan képességekkel ruházta fel, melyhez hasonlókkal a mai különleges egységek
rendelkeznek. Veszélyesek voltak mind a sógunra, mind a szamurájokra is.
A mai ember azt hihetné, hogy Japán történelmében fontos szerephez jutottak, ők alakították
azt ki. Ez azonban nem teljesen igaz. Tudniillik ők csak akkor „cselekedtek”, ha felbérelték
őket, ilyenformán nem volt beleszólásuk a történelem alakulásába. A nindzsák aranykora a
„munkaalkalmak megszűnésével” szép lassan hanyatlásnak indult. Ebben nagy szerepe volt
Nobunaga uralmának, aki egy kard alatt akarta egyesíteni az országot. A nindzsucu azonban
mind a mai napig fennmaradt, csak épp egy békésebb formájában, a budo család egyik
tagjaként személyiségfejlesztő módszer és szabadidős testgyakorlás formájában szolgálja a
modern kor emberének igényeit.

ÚTIKALANDOK
Egy hét Kínában - Mohácsy Albert
A cím talán már önmagában is elgondolkodtató - hogy lehet ilyen messzire utazni
ennyire rövid időre? Nos, "civilben" zenész vagyok, jó tíz éve a Méta magyar népzenei
együttes tagja, ez év januárjától pedig a Magyar Állami Népi Együttesben is muzsikálok. Így
esett, hogy szeptember 8. és 16. között Hámori József miniszter kíséretében négy előadáson
képviseltük Magyarországot a Kínai Népköztársaságban, Fürti szan biztatására pedig
megosztom élményeimet a BJC - Híradó olvasóival.
A Nagy Fal, jobb-rosszabb kung-fu filmek, a gombamód szaporodó éttermek, körülbelül ez
ugrik be egy átlagos hazánk-bélinek, ha Kínáról, a kínaiakról esik szó. A tájékozottabbak
császári dinasztiákról, vallási-filozófiai irányzatokról, az utóbbi évtizedek politikai
fejleményeiről is tudnak egyet-mást. Bevallom, én erre az útra - jellege és rövidsége miatt külön nem készültem, megpróbáltam minden eseményt, élményt akkor, ott, olyannak
elfogadni, amilyen. Erre a fajta befogadó-és alkalmazkodóképességre aztán többször szükség
is volt.
Például rögtön a megérkezésnél. A jó kilenc és fél órás repülõutat (Malév közvetlen
járat Pekingbe) követően mellbe vág a 35 fok, 80-90 %-os páratartalom "barátságos" elegye,
hozzá még a hat órás (pozitív) időeltolódás. Ezeknek köszönhetõen reggel hétre a "Huszonegyedik századhoz" címzett (valóban világszínvonalú) szállodába érve csak egy kiadós
alvásra vágynék, de sajnos éppen kezdődik a nap. Nem is akármilyen, ugyanis tízkor már a
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Tiltott Városban találtuk magunkat. Szó, ami szó, vendéglátóink igyekeztek mindent
elkövetni, hogy egy percig se unatkozzunk. Erre persze amúgy sem kerülhetne sor, hiszen
valahányszor kimozdulunk a szállodából, csak a fejünket kapkodjuk a rengeteg újdonság
láttán. A repülőtérrõl jövet az elsõ parkban például azonnal taj-csi gyakorlatozókat
fényképezhetnénk le, de a gépek még a bőröndben vannak. (Akkor még csak kicsit
bosszankodtam, később már nagyon, mert többet nem is láttunk ilyet, úgyhogy ez a kép
elúszott.) Aztán ott a közlekedés! Ahogy a több száz, időnként húsz-harmincasával
egyenköpenybe vagy sapkába öltözött biciklis egyike-másika a legnagyobb lelki
nyugalommal vág be a busz elé, amelynek vezetője szintén látható érzelemmentességgel,
reflexből dudál rájuk fékezés helyett, és valahogy mégsem történik baleset. Az el sem
képzelhető nyomor, a kb. két méteres belmagasságú, a főútra merőlegesen, egymással
szemben két-három méteres távolságra húzódó nem is házak, inkább szobányi lakások sora,
amit persze kőfallal próbálnak elrejteni a kíváncsi szemek elõl. Ez egyébként jelképesen is
érthető, mintha Kína a Nagy Fal mellett a sok kis fal országa is lenne. Fal veszi körül a
lebontásra érett viskókat éppúgy, mint az évente 50-60 újonnan épülő szállodát is, amelyek
tetején-oldalán kezdettõl fogva ott a vörös lobogó. A hihetetlen ellentétek országa, ahol száz
méterre a legmodernebb bevásárlóközponttól nyitott munkagödör mellett békésen kártyáznak,
sőt a csupasz járdán alszanak a munkás(?)ok.
No, de térjünk vissza a Tiltott Városba, amely a mindenkori császár lakóhelye volt, és
mint ilyet, a külvilág elől elzárva tartottak sokáig. Manapság ezt is ellepték már a turisták
(főleg ázsiaiak), és a rájuk vadászó, szemtelenül erőszakos képeslap- és Buddha-szoborárusok. Így nem tudjuk zavartalanul átengedni magunkat a hely szellemének, pedig tényleg
lenyűgöző templomrendszerről van szó. Az unalmas statisztikát mellõzve a másfél órás séta
rendje a következõ: egy Hősök terényi területre érve szembe találjuk magunkat az éppen
soron következő hangzatos nevű templommal (mint pl. a Középső Megvilágosodás
Szentélye), ahova belépni nem, csak bekukucskálni szabad, a sötét miatt fényképezni meg
nem érdemes, rövid álmélkodás, aztán gyerünk tovább. A végén egy kertbe érünk, amely
újabb bizonyíték a keleti építészet kifinomult arányérzékére: gondosan telepített fák, nyírt
bokrok, gyönyörû lugasok, sziklakert, kis patak híddal, egy csoda az egész. Innen kilépve
ismét a jelen, a szomorú "kijózanodás": buszok, turisták, árusok, stb., mint fent.
Vissza a szállodába, és következett az első ebéd. Úgy is fogalmazhatnék, hogy "életem
első igazi kínai étkezésélménye". Tudom, ez így borzasztó fellengzősen hat, de ezt érzem
legtalálóbbnak végig az egy hét folyamán az összes ebédünk és vacsoránk jellemzésére. És itt
most nyugodtan el lehet felejteni a különböző budapesti kínai vendéglőkben, netán
(borzalom!) gyorséttermekben többé-kevésbé kapkodva, késsel-villával elpusztított
egyfogásos - vagy esetleg egy erős-savanyú levessel megelőlegezett - húsétel-rizs illúziókat.
Az étkezés ugyanis szertartás, elegendõ idő és megfelelő környezet szükségeltetik hozzá.
Elmélyültség, odafigyelés. Lassúság. És ebben megint lepipálnak minket, nagyképű, rohanós,
bedaráló európaiakat (amerikaiakat, stb.). Kezdjük a körülményekkel. Hatalmas, tizenkét
személyes kör alakú asztal, közepén a forgatható üveglappal. Erre hordják, halmozzák fel a
körülbelül húsz(!) fogást, kezdve az itthonról is ismerõs mogyorós csirkétõl egyéb,
kideríthetetlen zöldségekkel összepárolt, szintén nem firtatni való eredetű húsételeken,
rákszirmokon, ráktesteken, tengeri és folyami halakon, herkentyűkön át eljutva hússal töltött
és édes tésztákig, süteményekig. A levest persze ők a vége felé eszik, ugyanígy a rizst is
viszonylag későn hozzák, mire a türelmetlenebbje már szinte jóllakott, hát ez pech...
Levezetésnek dinnye, banán, mogyoró, az étkezés alatt pedig egyfolytában teával, sörrel és
rizspálinkával üldöznek. A forró frottírkendõ hűsítő hatásával életet menthet. És persze a
pálcika! Állítom, egy hét alatt úgy belejöttünk, hogy a forgásban levő asztallapról egyesével
szedegettük a mogyorószemeket. Itthon mesélve ezeket az élményeket persze néhány tréfa is
elsült, mivel arra a kérdésre, hogy "Na, és ettetek kutyát/macskát?" igazándiból nem tudtunk
válaszolni, ugyanis tartottuk magunkat a jó tanácshoz: "Ha ízlik egy étel, ne kérdezd, miből
van!"
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Túljutva ezen a még olvasva is kimerítő fejezeten egy-két szót közbevetőleg az
előadásokról. Pekingben nem is volt semmi baj, a már említett "XXI. század" nevű
szállodának saját, kb. 1800(!) férőhelyes színházterme volt - hiába, no, a méretek... Mivel
errefelé nem sűrűn járnak, nem hogy magyar, de egyáltalán Ázsián kívüli társulatok, a két
pekingi műsor óriási érdeklődés mellett, telt ház elõtt zajlott. (Ha lehet hinni a pletykáknak,
még jegyüzérek is felbukkantak.) Ennek megfelelően hatalmas siker, óriási tapsok, több
ráadás a végén, ahogy kell. Hanem aztán Tiencsinben és Baotouban szembesültünk a
valósággal. Kiderült, hogy kínai barátaink mégsem igazán szeretnek tapsolni, az első két
műsoron a jelenlévõ magyarok fűtötték a hangulatot, ami átragadt valahogy rájuk is. De
maguktól aztán az istennek se. Vagy egyébként nem bevett tetszésnyilvánítási forma ez náluk,
vagy beleuntak az utóbbi ötven év alatt, nem derült ki, csak az egy-egy műsorszám, illetve
műsor végi igen rövid taps, és az azt követő kínos csend a biztos...
Egy este aztán nézőként is eljutottunk egy színházba, ahol a hagyományos kínai
cirkuszból kaptunk ízelítőt. (És persze tapsoltunk, mint a vadak...)
(folyt. köv.)

ALAPOZÓ
Rovatvezető: Pados Róbert
Best Judo 5. fejezet: Tréning – Boros András fordítása
A múlt számban ígértem, hogy az ízületi mozgékonyságról fogok írni, de Boros András
("Kisboros") lefordította a Best Judo (szerzõk: Isao Inokuma és Nobuyuki Sato) könyvének
egy részét, Sári Péter beszkennelte a vonatkozó képeket, ami a judosok súlyzós, eszközös
erősítésével foglalkozik. Mivel tekintélyes anyagról van szó így majd egy későbbi számba
fogok írni.
Mindenkinek a figyelmébe ajánlom e következőket, mert nagyon jónak és hasznosnak tartom.
[P. R.]
A judo az a sport, ami gyakorlatilag minden izmot megmozgat. A judoedzés középpontjában a
randori áll, melynek során természetes módon alakul ki a judóhoz szükséges erő.
Ezzel egyidejûleg napjaink judója megköveteli, hogy az általános erőnléten túl, egyes
izmainkat nagymértékben fejlesszük, ami a judo technikák alapjául szolgálhat. Ezen
fejezetben az erősítő módszereket tekintjük át.
Az edzésekről
A judo megköveteli az izmok, az állóképesség, a rugalmasság, az erő, a gyorsaság és akarat
egyidejű fejlesztését. A megfelelő erő és állóképesség különösen fontos a küzdelem során,
legtöbbször a keményebben edző versenyző lesz a győztes.
Az erőfejlesztésnek számos útja ismert: súlyzózás, izometriás gyakorlatok vagy akár a foci
vagy a kosarazás. A súlyzózás különösen ajánlható a judósok számára, mivel ez kimondottan
a számukra szükséges erős izmok kialakítását segíti.
A fizikai edzés azonban csak eszköz, és nem a cél, maga a judo technikák gyakorlása nélkül
értelmetlen fáradtság.
ALAPELVEK:
Túlterhelés
* Mindig egy adott érték feletti súllyal dolgozz!
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* Ha az izomerősséget akarod fejleszteni: a számodra maximális súly 1/3-át emeld, de olyan
gyorsan, ahogy csak lehet.
* Ha az erődet fejlesztenéd, a számodra maximális súly 2/3 mozgasd 8-10-szer.
Fokozatosság
Ne egyből szakadj meg, ráérsz pár hét után is...!
Folytonosság
Ne lógj el az edzésekrõl!
Késztetés
Tudd, hogy miért is dolgozol, lelkesen, önként eddz!
Egyéni és teljes edzésterv
Ahogy neked leginkább megfelel, és az edzés minden izmot terheljen!
A FELSÕTEST ERÕSÍTÉSE SÚLYZÓVAL
Fekvenyomás:
Ez az egyik legfontosabb erősítő gyakorlat. A cél nem kevesebb, mint saját tömegeddel
azonos súly kinyomása.
1.
Dőlj le a padra, vállszélességben ragadd meg a rudat, és helyezd a súlyt a mellkasodra.
2.
Nyomd ki a súlyt

1

2

Vállbólnyomás:
1.
Ülj le a padra. Engedd a súlyzót a nyakad mögé.
2.
Emeld a fejed fölé, egyenes háttal.

1

2
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Egykaros súlyzóval:
Váltogatva emeld a súlyokat, ez kiválóan erősíti a tsuritédet (kézzel való húzás).

1

2

3

Mell- és csípőhúzás:
Nagy sebességgel végezd. Ez a küzdelemben oly fontos "húzás és tolás" erejét fokozza.
1. Húzd egy kézzel, használd az egész tested.
2. Húzd mindkét kezeddel, kombináld a megfelelő hikite és tsurite technikát.
3. Eddzed a tsurite-det.

1

2
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3
Kétkaros bicepsz:
1.
Állva, tenyérrel előre ragadd meg a kétkaros súlyzót.
2.
Az oldaladtól ne távolodjon el a könyököd, vállmagasságig emeld a súlyt.

1

2

Egykaros bicepsz:
1-2-3-4.
Váltogatva emeld a súlyokat vállmagaságig

1

2

3

4
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Felhúzás: ez tesz jót a hikite-nek. (Az a mozdulat, amivel magunk felé húzzuk az ellenfelet.)
1.
Középen fogd meg a rudat
2.
Gyorsan emeld a súlyt, a végpontban a könyököd a fülmagasságban legyen.

1

2

Áthúzás:
1.
Feküdj hanyatt a padon, és emeld a melledre a súlyt.
2-3. Félkörös mozdulattal engedd fejed mögé a súlyt, majd azonos pályán húzd vissza.

1

1

2

2

3

3
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Hasizom erősítés:
1-2-3 A lábaid közé szorított medicinlabdát emeld meg, de gyakorolhatsz laszti nélkül is. Ez
nem csak a hasadat erősíti, de jó a nagewazához, és a katamewazához is. (Dobás- és földharctechnikák.)

1

2

3

Hát- és láberõsítés:
Emeld a felsőtested, miközben tartod a súlyzót.
1.
Terpeszállásban, térdhajlítással fogd meg a súlyt
2.
Miközben felegyenesedik a felsõtested, kinyúlik a térded.
3.
Dőlj kissé hátra.

1

2

1

Labdalökés
Két partnerre lesz szükséged. Egyik rögzít a padon, a másik a jobbra, ballra és középre dobott
labdát elkapja és visszagurítja.
1.
A felsőtested lógjon túl a pad szélén.
2.
A partnernek dobd a lasztit
3.
Kapd el a guruló labdát, és dobd vissza.
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1

2

3

Guggolás:
A súlyzóval a válladon guggolj le, majd emelkedj fel. A judo erős láb- és csípőizmokat
igényel, és ez igen jó erre. Ez jó edzés a seoi-nage és a tsurikomi-goshi-hoz.
A.
Teljes guggolás
B.
Fél-guggolás: 90o-ig hajlítsd a térded.

A

B
Gátugrás:
1.2.3 Hajlított térdekkel ugrálj jobbra-balra. A pad magasságát és a
sebességet fokozatosan növelheted.

1

2

3
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Váltóugrás:
Válladon a súlyzóval ugorj fel, majd váltott lábbal rugózz. Használj könnyű súlyokat, és
gyorsan mozogj. Fokozza az uchimatád erejét. (Belső combdobás.)

Ugró guggolás:
A súlyzóval a válladon ugorj elõre. Állj terpeszbe, és így guggolj le míg a földhöz nem érsz
(padlófogás).

EGÉSZTEST ERÕSÍTÉS
Szakítás:
Emeld a súlyzót mellmagaságig. Ez minden valamirevaló izmodat meggyötri.
1.
Egyenesítsd ki a hátad, döntsd a derekadat és a térdeidet hajlítsd. A súlyzót
vállszélességben fogd meg.
2-3. Egyenesítsd a csípőd és a térdeid a kiemeléshez.
4.
Lendítsd mindkét könyököd előre és felfelé, és fogd meg a súlyzót a mellkasodon.
Szakítás és emelés: mint elõbb, de emeld is fel a súlyt a fejed fölé.
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1

2

3

4

Labda adogatás:
Megfelelő távolságról, az egész tested erejét kihasználva dobd a lasztit a partnerednek minden
lehetséges szögből (alulról, hátulról, oldalról...). Ez nem egyszerűen csak erősít, de relaxációs
gyakorlatnak is nagyszerű judo edzés előtt és után is (1-2-3-4-5)!

1

2

4

5

3

Mindenkinek jó erősítést kívánok, várom a fejezet másik részének a fordítását és a
hozzászólásokat! (PR)
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