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HÍREK
BJC HÍREK  [J.B.]
Övvizsgák: az elmúlt időszakban sikeres övvizsgát tettek: Csernák János (2. kyu), Domokos
Judit (1. kyu), Márton Viktor (1. kyu), Schumy Csaba (6. kyu), Tóth Lajos (2. kyu).
Mindannyiuknak gratulálunk!
Nyári edzőtábor: idén nyáron visszatérünk a régi jó Törökszentmiklósra, Pozderka Zoli és
karatésai örömmel várják a közös gyakorlást. Időpont: augusztus 17 péntek estétől augusztus
25 szombat délutánig.

Mi újság a Takenoko Budo Klubban, avagy nőnek-e a bambusz
rügyek? - Pados R. B.
Nőnek! Kisebb átalakulás után (ketten e régiekből elmentek, de néhány lelkes, új taggal
kiegészülve) folytatjuk a munkát.
2000. novemberében sikeresen 6. kyura vizsgázott Mihályi Eszter és Pados Márk. Idén
áprilisban újabb két ember vizsgázott le 6. kyura: Herczeg Tímea és Mihályi Dávid.
Április 9-én, a Móricz Nap sportrendezvényei keretében bemutatót tartottunk. A
bemutatón részvettek: Boros Gyula mester, Fürtös János, Domokos Judit, Dinnyés Enikő
(BJC), Herczeg Tímea, Mihályi Dávid, Mihályi Eszter, Pados Márk, Heisz Marcell (TBK)
valamint én.
A szokásos bemutatkozó támadó fogások után a 6. kyusok nunchaku bemutatót tartottak,
majd közös esés gyakorlatot mutattak be a TBK tagjai. A közönség az első perctől kezdve
lelkes tapssal reagált. A közönség tagjaiból néhány bátor jelentkező feletti hosszú hengerek,
majd Fürti szan magas hengere váltott ki csodálatot. Az önvédelmi technikáikat először a
gimnazisták mutatták be, a közönség nagy ovációjától kísérve. A lányok következtek,
bizonyítva, hogy a harcművészet nem az erősebb nem kiváltsága. A harmadik részben
néhány magasabb szintű pusztakezes technikát és fegyver elleni védekezést mutattunk be. Az
önvédelmi technikák után néhány menet eszközös harci játék következett, majd a közönséget
egy barátságos judo-rögbimérkőzésre hívtuk ki. A közönség tagjaiból álló csapat nagy
lelkesedéssel küzdött, az eredmény egy-egy lett. Végezetül egy rövid kard bemutatót
tartottam, amit a közönség feszült csendben figyelt.
Tavaszköszöntő haiku:
Szerelmes rigó
Korán felébresztett ma
Nem haragszom rá.
Fürti
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JUDO
A judo állít mércét a harci sportoknak
Kim Sol írása. Forrás: Black Belt Magazin 2000. augusztus. Fordította: Dinnyés Enikő.
(A szerzőről: Kim Sol gyakorló ügyvéd, jelenleg a Montana Állami Taekwondo Egyesület
elnöke, és alelnöke az Egyesült Államokbeli Taekwondo Egyesület Technikai,
Versenyszabályok és Bírói képesítés bizottságainak. Segített a Világ Taekwondo
Egyesületeinek Nemzetközi Bírói Szemináriuma kézikönyvének megírásában.)
A modern taekwondo versenyek története1 két olyan emberrel kezdődik, akiket a taekwondoval összefüggésben ritkán említenek, de akik ettől függetlenül nagyon fontosak e művészet
mai állapota szempontjából: a japán Jigoro Kano és a francia Pierre de Coubertin. Régen, az
1880-as és 1890-es években, ők tették le az alapjait a sportról alkotott mai felfogásunknak,
különösen a harcművészetek részét képező sportok tekintetében.
Az angol hatás
De Coubertin francia arisztokrata volt, nagy kozmopolita, aki odafigyelt országa nemzeti
erkölcsére. Akkoriban (és a 18. század nagy részében) Franciaország a leghatalmasabb
nemzet volt Európában. Mégis, lényegében minden hadi megmozdulásban, mindig sikerült
veszítenie. Különösen bosszantó volt, hogy még az Angliával való összecsapásokban is –
Anglia a haditengerészetbe fektette energiáit, és nem tartott fenn nagy szárazföldi erőket –
majdnem mindig az angol hadsereg kerekedett felül.
De Coubertin megállapította, hogy a francia politikusok és az arisztokrácia uralkodó elitjének
köreiben állandóan napirenden voltak a civódások, és a katonai vezetők épp annyit vitatkoztak
maguk között, mint amennyit arra készültek, hogy másokkal harcoljanak. Úgy tűnt, hogy
Franciaország nem tudja kiképezni a vezetőit igazi vezetői viselkedésre, és de Coubertin
természetesen tudni akarta, hogy miért.
Hogy választ találjon, de Coubertin sokfelé utazott, és megfigyelt számos nemzeti
jellemvonást, és különös figyelmet szentelt az oktatási rendszernek. Megállapította, hogy a
sportok más szerepet játszottak az angol oktatásban, mint a francia rendszerben.
Franciaországban nemigen volt sportfogalom. Egyének és csapatok „játékokat” játszottak, de
ezeket alacsonyabb rendű tevékenységnek tartották – valami olyannak, ami felégeti a
fölösleges energiákat és szórakoztatja a résztvevőket, de az arisztokrácia által feltétlenül
megvetendő. Az egyéni atlétika, mellyel az arisztokrácia foglalkozott – mint például a vívás
–, teljesen individuális jellegű volt. Bárhogy is nézzük, a sport nem képezte részét a francia
arisztokrácia formális oktatásának.
De Coubertin megfigyelte, hogy Angliában a brit uralkodó osztály oktatásában bőséges
mennyiségű egyéni és csapatsport szerepelt. Rájött, hogy néha a brit vezetők épp annyit
vitatkoztak, mint francia megfelelőik, de általában, úgy tűnik, ők dűlőre jutottak egymással –
különösen krízishelyzetekben –, ami a francia politikusokra és katonai vezetőkre egyáltalán
nem volt jellemző.2 És úgy tűnt, az angoloknak alapvető érzékük van a fair magatartásra, akár
egymással, akár gyarmatokkal akár más nemzetekkel van dolguk. Coubertin ugyanezt az
érzéket saját büszke francia tradícióiban nem találta meg. Megfigyelte a sportkifejezések
használatát a brit társadalmi életben, - mint például bizonyos viselkedés „nem krikett-szerű”.
1

Az írás abból az alkalomból született, hogy a taekwondo tavaly szerepelt először a nyári olimpiák műsorán.
[J.B.]
2
Ide kívánkozik az ismert mondás: "A második világháborút Harrow és Rugby kollégiumainak sportpályáin
nyerték meg." [J.B.]
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A britek erősen ügyeltek sport közben a szabályok betartására, és mikor a küzdő felek a
szabályok keretein belül tisztességesen győztek vagy vesztettek, nem esett nehezére a
veszteseknek, hogy gratuláljanak a győzteseknek, és a győzteseknek sem, hogy a vesztest
utána meghívják a helyi kocsmába.
Végül de Coubertin arra jutott, hogy a britek a sportokat, mint oktatási eszközt, bizonyos
viselkedésformák kifejlesztésére használják. Megállapítva, hogy a sport a kontrollált erőszak
egy formája, feltételezte, hogy a sport, nemzetközi szinten játszva, helyettesíti a politikai és
katonai rivalizálást. Ugyanakkor azt remélte, hogy ezek a sportküzdelmek előmozdítanák,
hogy - amint Angliában a brit csapatok között megfigyelte - a résztvevők a legjobb barátok
lehettek a játéktéren kívül.
Európában akkoriban a háború volt nagyjából az egyetlen módja, hogy más ország polgáraival
találkozzanak az emberek, – egy puska célkeresztjében. Nemzetközi oktatási csereprogramok,
jól bevált határon túli kereskedelmi kapcsolatok és nagy léptékű turizmus nem létezett. De
Coubertin hitt benne, hogy a sportok alkalmat adhatnak a különböző népeknek, hogy a
barátságos vetélkedés közegében megismerjék egymást.
Ahogy eszközt keresett ennek az elképzelésnek a megvalósítására, rájött, hogy az ősi
Olimpiai Játékok az ilyen jóakaratot elősegítő nagy jelentőségű esemény kiváló történelmi
példáját kínálják. 1896-ra elegendő embert meggyőzött ötletének hasznosságáról, és
megtartották az első modern Olimpiai Játékokat Athénban. Világraszóló siker volt. Amikor a
taekwondo elismert olimpiai játékká válására gondolunk, emlékeznünk kell a modern
Olimpiai Játékok eredeti céljára, és nem szabad megfeledkezni róla, hogy a taekwondo is ezt
az ideált testesíti meg.
A japán hatás
De Coubertin kortársa volt Jigoro Kano. Hazája, Japán éppen abban az időben rázta le
magáról a 300 éven át tartó feudalizmus hatásait. Kano azon fiatal értelmiségiek egyike volt,
akik a modern érába akarták hozni nemzetüket. Fontos megjegyezni, hogy ő is anglofil volt –
azaz csodálta a Nyugatot, különösen Angliát. Tökéletes angolságra tett szert, angolul vezette
naplóját is. Tanulmányozta a brit filozófiát, gazdaságtant és politikát, és különös figyelmet
szentelt a brit sportkultúrának. Megállapította, hogy a sportnak, mint filozófiának, nincs
megfelelője a keleti kultúrákban. Valóban, a legtöbb ázsiai nyelvben nem volt szó a „sport”ra, és kénytelenek voltak az angol szót átvenni az új fogalom megjelölésére.
Kano nagy odaadással tanulmányozta a harcművészetet. Más kultúrákhoz tartozó
fiatalemberekhez hasonlóan azt várta a harcművészeti edzésektől, hogy kis termetét és gyenge
egészségét ellensúlyozza. Azonban a harcművészetek japán gyakorlata nem elégítette ki.
Megállapította, hogy a sógun katonai diktatúrája alatti 300 éves béke megfosztotta ezeket a
művészeteket minden korábbi vitalitásuktól. Megfigyelte, hogy a legtöbb művészet több
figyelmet szentel egy mozgás formájának, mint valós hasznosíthatóságának; és mikor a
mozgásokat valósan alkalmazzák, gyakran sérülést okoznak. Ez azt jelentette, hogy kevesen
gyakoroltak valóságos mozgásokat. Kano meglátta, hogy így olyan művészetekké fejlődtek,
amelyek olyan technikákat őriztek meg, amelyeknek kevés közük van a való világhoz. A
technikákat mindig „visszatartották”, hogy kivédjék a sérülést, vagy annyira szertartásos
formában hajtották végre, ami egy, a harcban minden gyakorlati haszon nélküli mozgásideált
fejlesztett ki.
Kano azt is megállapította, hogy gyenge lábakon állnak azok a filozófiák, amik e gyakorlás
igazolására kifejlődtek, és az "önvédelmet" és a "szellemi nyereséget" hangoztatják. Kano
fejébe vette, hogy kell lennie jobb edzési módnak is. Először is arra jutott, hogy a technika és
végrehajtója realisztikus teszteléséhez teljes erőbedobással végzett (full contact) gyakorlás
kell. Másodszor eldöntötte, hogy a művészeteket kötetlen mozgásként kell művelni, így a
végrehajtó arra kényszerül, hogy különböző körülményekhez igazítsa technikáit. Végül Kano
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kifejlesztette a randori, avagy „szabad mozgás” fogalmát. Az ezt kifejező kínai írásjelek
valójában „a káoszhoz való alkalmazkodást” jelentik, ami sokkal színesebb értelmezés. A
szabad mozgás hasznosabb a valódi ügyesség kifejlesztésében, mint az egyszerű, ismétléses,
kontrollált mozdulatok.3
Kanónak olyan full-contact edzési módszereket kellett kieszelnie, amelyek nem tesznek kárt a
gyakorlókban. Ju-jutsuban szerzett korábbi tapasztalatait felhasználva átfogó tananyagot
állított össze, amely  bizonyos, a sérülésveszélyt lényegesen csökkentő korlátozásokkal 
teljes erőbedobással végzett végrehajtást tett lehetővé. Bár némely esetben ezek a módosított
technikák nem voltak olyan halálosak, mint elődjeik, alkalmazásukkal a gyakorlók mégis
sokkal nagyobb gyorsaságot és erőt fejleszthettek ki. A judo gyakorlóinak más esési technikát
kellett kifejleszteni, mint ju-jutsu-s elődeiknek, hogy az újfajta dobások nagyobb energiáját és
sebességét elnyelje.
Ez vízválasztót jelentett a harcművészetek fejlődésének történetében. Alapvetően sport
technikák kerültek a régi harci technikák helyébe. A technikákat úgy kellett végrehajtani,
hogy az ellenfél ne sérüljön meg, de az erő és pontosság nyilvánvaló legyen. A randori
eszméjéből egy teljesen kifejlett versenyforma, a shiai, alakult ki.
A harc filozófiája
A taekwondo gyakorlói még ma is vitatják a full-contact versenyforma hasznát, bár a 19-edik
század végére ez a kérdés lényegében eldőlt. Abban az időben Japánban megszokottak voltak
a kihívásos mérkőzések, és a judónak gyakran kellett kiállnia a jujutsu régebbi stílusai ellen.
Valóban, maga a kormány, arra törekedve, hogy megtalálja rendőrsége és hadserege számára
a legjobb felkészítés módját, szponzorált egy, az ’Ultimate Fighting Championship’-4hez
hasonló eseményt. A judo, a harcművészetet gyakorlók egy kisebbségét képviselve, azon
vette észre magát, hogy különböző stílusokkal ütközik meg, amelyek korábban
fensőbbségüket hirdették.
Lényegében minden esetben a judo nyerte az összecsapást, függetlenül a találkozó
szabályaitól, – egyszerűen, mert edzési módszere jobb volt azokénál 5. A sport hangsúlya a
gyorsaságon és energián legyőzte a tényleges technikák bármely kis hátrányát. A tanulság az
volt, hogy az edzésmódszer fontosabb, mint a technika maga. Ha korábban fel is merültek
kételyek ezzel kapcsolatban, a kérdés azzal zárult le Japánban, hogy a jujutsu eltűnt 6, és a judo
lépett helyébe, mint kimagasló harcművészet.
Az üzenet világos: nem lehet ésszerű vita tárgya, hogy egy harcművészet jobb-e egy harci
sportnál. A harci sport felsőbbrendű edzési eszköz a harcművészetek tanulásában.
Éppúgy, ahogy a szabad mozgás és a teljes erejű küzdelmi technikák kulcsszerepet játszanak
a judóban, a kötetlen mozgás és a teljes erejű ütési technikák nélkülözhetetlen részét képezik a
taekwondo küzdelemnek. A taekwondo gyakorlói hisznek benne, hogy ez a legjobb módja a
rúgási és ütési képességek fejlesztésének, ami a versenyen való győzelemhez kell.

3

Ez a szembeállítás félreérthető. A randoriban kötetlenül alkalmazott technikák alapjait az egyszerű, ismétléses,
kontrollált mozgásokkal lehet megszerezni. Szükség van ezekre, csak nem szabad megrekedni ezen a szinten.
[J.B.]
4
Vegyes szabályok szerint rendezett harcművészeti összecsapás (angol kifejezése: mixed martial arts
competition, rövidítve, MMA-competition). A leghíresebb ilyen verseny, az 1992-óta évente megrendezésre
kerülő Ultimate Fighting Championship, rövidítve: UFC). Lásd pl. a Híradó idei, májusi számának 25. oldalát.
5
Legyünk tárgyilagosak: volt azért néhány keserű pirula is, lásd például az amerikai birkózókkal való
összecsapást. [A három budo mester.]
6
A jujutsu végleg soha nem tűnt el. Egy időre háttérbe szorult, de az 50-es évektől ismét sokan művelik.
Látszanak törekvések az itt elmondott elvek figyelembe vételére, sok irányzatnál gyakorolnak a verseny judóhoz
hasonló módszerekkel, és hallani különféle szabályok szerint megrendezett versenyekről is. [J.B.]
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JAPÁN ÉS A JAPÁNOK
Haiku  avagy, a szamurájnak dalból van a lelke [J.B.]
Minap Szoldán Márk körbeküldte e-mailen a Hibaüzenetek-című haiku utánzatot (a BJC
Híradó 1999. áprilisi számában már megjelent, de Márk nem tudhatta, mert akkor még nem
járt hozzánk). Fürti szanban ez felébresztette az alvó oroszlánt, és a következő levelet kaptam
tőle:
…ha szabad megjegyeznem ezek a gyöngyszemek a "szabad haiku" kategóriába tartoznak.
ugyanis nem követik a klasszikus 5-7-5 szótagos, három soros formát, továbbá a természeti
képek négy évszakos besorolását sem. Ez utóbbit én sem szoktam. De a következő BJC
Híradóba talán belefér egy szösszenetem, amit a tegnapi edzésemen egy harai-goshi közben
ötlöttem ki, amire nagyon jól sikerült rámozdítanom az ukémat.
Harai-goshi

A Judo lágyság.
Próbálkozott a Pacák,
Mégis megdobtam.
Mire én: Remek! De miért nem énekeled meg az egész go-kyo rendszert?
Mire ő: Nem is rossz ötlet, már dolgozom is a témán:

Ha tol az uke
Ugorj a szakadékba
Tomoe-nage.
Nagy szélviharban
Szélmalom lapátjai
A te-guruma.
Ezt már én se bírtam prózában folytatni:

Csak ámulok itt.
Magyar vitéz szájából
Nippon szava szól!
Fürti szan reakciója nem ért teljesen váratlanul (mi költők tudjuk, hogy ha nem dicsérjük
egymást, a közönségtől hiába várjuk): Szenzációs!!!! Lehet, hogy én abba is hagyom!
Vagy írjunk mindketten!
Mire én; Ne hagyd abba, írjuk ketten!
A címadó vers (utalással arra, hogy a go-kyo rendszer 40 alapdobást tartalmaz) lehetne:
Go-kyo

Negyven lépést már
Elérhetetlen célom,
Megtettem feléd.
Fürti szan így szummázta a beszélgetést.

Az utad vége
Míg el nem indulsz rajta
Messzinek tűnik.
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Gambarimaszu!
Az alábbi részlet Laczkó Zsuzsa és Radnai Tamás Levelek Japánból, Paprikáskrumpli
evőpálcával  című könyvéből származik. [Babits Kiadó, SZEKSZÁRD, 1993., 328. oldal.]
A szerzőpár 2 évet töltött Japánban. Levél formában írt élménybeszámolóikból már többször
idéztünk a Híradóban (1999. május: Néhány válogatott újsághír, 1999. december: Japán
szokások; hogyan ünneplik a Karácsonyt?).
És utoljára: még egy perc japán nyelv
Jól jegyezzétek meg ezt a szót: gambarimaszu. Szerintem ez az egyik legkifejezőbb japán
szó. Azt jelenti: kitartunk, igyekszünk, fel a fejjel, hajrá. És az egyik legjellemzőbb japán
tulajdonságot fejezi ki: azt, hogy nem adják fel, még jobban csinálják, még jobban
törekednek. Felszólító mondatban ugyanez (gambatte kudaszi): igyekezz, tarts ki, fel a fejjel!
A szó jelentésének finom árnyalataira feltétlenül kell írnom néhány példát, annak ellenére,
hogy egyik levélírónk kifejezetten kifogásolta, hogy túl sok japán szót használunk
leveleinkben.
Amikor Nikkóba akartunk menni kirándulni, megüzentük a tanító néninek, hogy ha jó idő
lesz, Zoli nem megy szombaton iskolába. Mit gondoltok, mit válaszolt? „Zoli, akkor
igyekezz, drukkolj, ("gambatte") hogy ne essen az eső!”
Amikor férjhez ment Miki kun óvónévije, és elmagyarázta a gyerekeknek, hogy ezentúl nem
Igarasi szenszeinek, hanem Emori szenszeinek kell szólítani. Zsuzsa, meghallván a jó hírt,
gratulált, majd puszta kíváncsiságból megkérdezte – mint már megírta -, hogy tovább
dolgozik-e. Emori szenszei elkomolyodott, és felemelt fejjel közölte: „Majd gambarimaszu” –
igyekszik majd összeegyeztetni a házasságot és a munkát.
Az egyik hallgatótól, amikor kiderült, hogy hozzám fog járni gyakorlatra, megkérdeztem, tude angolul? Mi is lehetett volna a válasz? „Gambarimaszu !”
Fiaim minden héten egyszer a Tókjú Kultúr- és Sportklub úszóleckéjére járnak. Az óra elején
a gyerekek felállnak, és kórusban elszavalnak egy betanult szöveget, aminek az a lényege,
hogy mi, itt a klubban, erősen, fiatalosan, vidáman, mindannyian együtt gambarimaszu.
Mit mondott Ohtaki szenszei tavaly az újévi bulin? Nem emlékszel? Pedig megírtam –
„Kérem, hogy mindannyian, ezután is, Japánért, gambatte kudaszi” igyekezni szíveskedjenek.
És végül: amikor az öreg császár meghalt, odadugták a mikrofont többek között a nagy
Csijonofudzsi, a szumóbirkózó nagybajnok orra alá is. Mit gondoltok, mit mondott az erős
ember? „Nagyon sajnálom a császár őfenségét, öreg volt már, és elhagyta az ereje, pedig
mennyire gambarimasita (küzdött)”.
Az, hogy a japán ember „gambarimaszu”, igen nagy jelentőségű. Nemcsak azért, mert ez
vezet eredményre, ez jelenti, hogy nem végeznek félmunkát, nincs pontatlanság, nincsenek
elvarratlan szálak, az ember megbízhat az ígéretekben, szerződésekben. Fontos ez azért is,
mert fejleszti a jellemet: lehet például egy elvégzendő feladat éppen valamilyen nemszeretem,
rosszul fizetett, unalmas, fölösleges munka, de ha meg kell csinálni, akkor nem adjuk fel,
nosza rajta, gambarimaszu!
Magyar ember, ki különösen gyakran vagy képtelen erre, végy példát, és gambatte kudaszi!
Mi pedig most hazamegyünk és otthon gambarimaszu.
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ZEN
Tsai Chih Chung: Beszélő zen. Budo Kiskönyvtár, 2001. 120. oldal

8

ALAPOZÓ
Pados Róbert Béla rovata
Újra jelentkezik az alapozó. Továbbra is várom az idevágó írásokat, minden olyan témában,
ami elősegítheti egy harcművész testi felkészültségét. Kissé nagyobb aktivitást remélek a
következőkben. Jelen esetben megpróbálok jó példát mutatni. Íme:

A bemelegítés szerkezeti felépítése  Pados Róbert Béla írása
Az alábbiakban a bemelegítésről írok. A bemelegítés szerkezeti felépítésében a TF-en
tanultakat veszem alapul (Dr. Metzing Miklós munkája felhasználásával). A konkrét
gyakorlatok a saját elképzeléseimet tükrözik, amelyeket csak példának, javaslatnak szánok, az
edzések céljainak megfelelően ezek a gyakorlatok cserélendők, kiegészítendők.
A bemelegítést hat egymástól elkülönülő szakaszra oszthatjuk.
1. Mérsékelt nyújtóhatású gyakorlatok blokkja (1-2 perc):
CÉL: az izomtónus megváltoztatása, izommegfeszítéssel és elernyesztéssel, valamint
alacsony intenzitású nyújtóhatású gyakorlatokkal, főleg a boka, térd, és csípőizületet áthidaló
izomcsoportokban, előkészítve a keringést fokozó futás, szökdelés gyakorlatokban résztvevő
izmokat (talpi és lábháti hajlítók, térd hajlítók és feszítők, csípőhajlítók, feszítők, közelítők,
távolítók) csökkentve a sérülés veszélyt, elkerülve az izom védekező reflexeinek nem kívánt
hatásait.
GYAKORLATOK: lassú mozgással bevezetett aktív statikus, passzív gravitációs és saját
testrész erejével létrehozott passzív nyújtóhatású gyakorlatok alkalmazása. Mivel az edzés
seiza-ban végzett 3 perces mokuso-val (meditációval) kezdődik, ezért az első gyakorlat: térdés bokakörzés, majd zárt lábbal előrehajlás, nagy terpeszben, lassú, mérsékelt előre hátra és
oldalra hajlás, magastartással.
TANÁCSOK: a boka, térd, és csípőizületet áthidaló izomcsoportokkal egyidejű kombinációk
a törzs, a nyak és a kar nyújtóhatású gyakorlataival.
2. Keringést fokozó gyakorlatok blokkja 1. (3-5 perc):
CÉL: az izületi felszínek "olajozása", a test hőmérsékletének növelése a pulzusszám emelése
(kb. 90-110 ütés/perc). Izmok, izületek előkésztése a nyújtóhatású gyakorlatokra.
GYAKORLATOK: Járás körbe, csuklókörzés, befelé, kifelé. 20 mp.
Alkarkörzés befelé, kifelé. 20 mp.
Gyors járás, a kezek vállra tartása, vállkörzés előre, hátra. 20 mp.
Bal kéz magas tartás, jobb kéz mélytartás, malomkörzés előre, hátra. 20 mp.
Mindkét kéz magas tartás, bal kéz előre körzés, jobb kéz hátra, ugyanez ellentétesen.
20 mp.
Lassú futás, mindkét kéz magas tartás, malomkörzés előre, hátra. 20 mp.
Fejkörzés, balra, jobbra. 20 mp.
Közepes tempójú futás, mindkét kéz ökölbe, küzdőtartás, ütések előre váltott kézzel.
20 mp.
Futás tovább, shuto kéztartás (nyújtott tenyér, ujjak enyhén behajlítva) csapások
oldalra. 20 mp.
Futás, karok lazítása. 10mp.
Indián szökdelés. 20 mp.
Csípőre tartás, kezek ökölbe szorítva, szökdelés páros lábbal. 15 mp.
Szökdelés tovább, felugráskor ütés magas tartásba. 15 mp.
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Haránt szökdelés, balra 15 mp, jobbra 15 mp.
Haránt szökdelés kettő balra, kettő jobbra. 15 mp.
MEGKÖTÉSEK: kerülni kell a gyors megindulásokat, hirtelen megállásokat és
irányváltoztatásokat, a robbanékony elrugaszkodásokat, a mély guggoló állásban történő
szökdeléseket, a nagy ívű és sorozat szökdeléseket egy lábon.
TANÁCSOK: célszerű sok körmozgást végeztetni, mert ez minden izmot megmozgat,
sportág-specifikus mozgások beépítése keringést fokozó céllal, a tempó és pulzus fokozatos
növelése, pulzus ellenőrzés, mérés, folyamatos gyakorlatvezetési módszer alkalmazása.
3. Fő nyújtóhatású gyakorlatok blokkja (5-8perc):
CÉL: az összes izomcsoport megnyújtásával az izületi mozgásterjedelem növelése minden
izületben és minden irányba. A korábban megszerzett izületi mozgékonyság, hajlékonyság
elérése, aktualizálása,
GYAKORLATOK: alapállás, a lábfejek párhuzamosak, jobb láb lendítése előre, maximális
magasságra, gyorsan, tízszer, majd ugyanez bal lábbal, egyszer, kétszer ismétlendő.
Alapállás, a lábfejek T-alakot formálnak, jobb láb lendítése oldalra, maximálisan, gyorsan,
tízszer, majd ugyanez bal lábbal, egyszer ismételendő.
Alapállás, a lábfejek ismét párhuzamosak, a csípő kissé előre tolva, jobb lábbal lendítés
oldalra és nagyon kicsit hátrafelé, tízszer, ugyanez balra, majd az egész ismétlése.
A következő három gyakorlat járás közben végzendő. Karok mellső középtartásban, tenyerek
egymás felé néznek, jobb kéz felfelé, bal kéz lefelé lendül, maximálisan, gyorsan, 15-ször,
majd ugyanez ellentétes kézzel, a lendítések után a kezek kerüljenek vissza mellső
középtartásba.
A következő gyakorlat két ütemben végzendő, első ütem: a kezek ökölbe szorítva a karok a
test előtt kereszteződnek és a vállak alatt a testhez csapódnak, második ütem a kezek oldalsó
középtartásba lendülnek kicsit a vállmagaság fölé, a tenyerek felfelé néznek, 30-szor, 40-szer
ismétlendő.
A kezek a test előtt lazán nyújtva, mindkét könyök maximálisan hátra és egymás felé lendül,
hikite tartásba, a kezek ökölbe szorítva, szorosan a csípőcsont mellett, majd a karok ismét
lazán kinyúlnak a test elé, 30-40 alkalommal ismétlendő.
MEGJEGYZÉS: Ennél a résznél a TF-en tanítottak és a máshonnan tanultak, valamint a saját
véleményem jelentősen eltér. A TF-en tanítottak szerint a csak passzív nyújtógyakorlatok
végzendők itt, más vélemények szerint (pl.: Kurtz: Streching Scientifically) az aktív,
dinamikus nyújtógyakorlatok már az edzés elején végezhetők. Ez utóbbival értek egyet.
Szinte valamennyi képességünk fejleszthető, így az is, hogy mikor, milyen szintű bemelegítés
után, vagy bemelegítés nélkül is tudunk-e nagy ívű, dinamikus mozdulatokat végezni. Ennek
a gyakorlása, fejlesztése egy harcművész számára nagyon fontos, hiszen egy utcai támadásnál
nem kérhetjük meg az ellenfelet, hogy „pardon, egy pillanat türelmet, most be kell
melegítenem”. Ezért fontosnak tartom ezeket a gyakorlatokat és itt végzendőnek, hiszen
annyit tudunk igazán, amit bármikor használni tudunk.
4. Keringést fokozó gyakorlatok blokkja 2. (2-3 perc)
CÉL: a keringési rendszerre kifejtett hatás, az intenzitás fokozása a pulzusszám fokozatos
emelése, kb.120-130 ütés/perc.
GYAKORLATOK: futás (közepes élénk), szökdelés (közepes és nagyobb kiterjedésű)
gyakorlat variációk, kar, láb, törzsmozgásokkal kombinálva, sportági mozgásimitációk.
Közepes sebességű futás. 20 mp.
Gyors futás. 20, mp.
Közepes sebességű futás. 20 mp.
Judo-gurulások előre, balra. 15 mp.
Közepes sebességű futás. 20 mp.
Judo-gurulások előre, jobbra. 15 mp.
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Közepes sebességű futás. 20 mp.
Judo-gurulások hátra. 15 mp.
Közepes sebességű futás. 20 mp.
TANÁCSOK: a tempó és pulzus fokozatos növelése, pulzus ellenőrzés, mérés, folyamatos
gyakorlatvezetési módszer alkalmazása, sportág-specifikus mozgások beépítése keringést
fokozó céllal.
5. Erősítő hatású gyakorlatok blokkja (2-3 perc):
CÉL: lokális keringésfokozás, hőtermelés a felső végtag (könyökhajlítók és feszítők, csukló
izületi hajlítók és feszítők), a váll (hajlítók, feszítők, közelítők, távolítók, emelők, lehúzók,
protraktorok, retraktorok), és a törzs (hajlítók, feszítők) izmaiban.
GYAKORLAT: dinamikus erősítő hatású gyakorlatok: lassú, közepes tempóval relatíve kis
ismétlésszámmal végrehajtott gyakorlatok.
Kötélmászás, haladóknak függeszkedés.
10 db kento (fekvőtámasz, karhajlítás öklön).
25 db négyütemű bicska.
10 db fekvőtámasz, karhajlítás, ujjhegyen.
Fejkörzés térdelő ülésben. 10 mp.
Homloktámaszban fejkörzés. 10 mp.
Hátulsó fejtámaszban fejkörzés. 10 mp.
6. Sportág-specifikus bemelegítés:
Esésgyakorlat, szinkronizáltan, ülésből, balra, hátra, jobbra, egyszer, kétszer.
Esésgyakorlat, szinkronizáltan, guggolásból, balra, hátra, jobbra, előre, kétszer,
háromszor.
Esésgyakorlat, szinkronizáltan, állásból, kiai-val, balra, hátra, jobbra, előre,
háromszor.
Befejezés:
Egyéni lazítás, nyújtás, légzéskontrollal. 90 mp.
Az edzésrészek időtartamának a javasolt ideje függ: a napszaktól, reggel hosszabb, mint a
délutáni és esti órákban, a klimatikus viszonyoktól, hidegben, hosszabb, mint melegben, a
bemelegítést megelőző tevékenységformáktól és azok intenzitásától.
A bemelegítés intenzitását fokozatosan növeljük. Ha a bemelegítés túl rövid:
megnőhet a sérülésveszély. Ha a bemelegítés túl rövid és túlságosan intenzív: az edzés alatt
hamarabb következhet be átmeneti, indokolatlannak tűnő fáradás. Ha a bemelegítés túl hosszú
és túlságosan intenzív: idő és energiapazarlás.
A bemelegítés jótékony hatása kb. 15 percig őrizhető meg. 15 percnél hosszabb
kényszer pihenő esetén mérsékelt nyújtóhatású és közepes intenzitású keringést, és
hőtermelést fokozó mozgásokra van szükség.
A fenti beosztást jónak, biztonságosnak és követendőnek tartom, de nem hiszem,
hogy más út nem vezethet célhoz. Javaslom mindenkinek, hogy vegye elő a Híradó 2000.
februári számát és olvassa el „A bemelegítés négy szakasza” című tanulmányt és vesse össze
az ott talált elméleti gondolatokat a fentiekkel.
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MEDITÁCIÓ, RELAXÁCIÓ, A KI-FEJLESZTÉSE
A relaxációs gyakorlatok hasznáról  Pados Róbert Béla írása
Amikor a mestervizsgámra készültem, a judo és önvédelmi technikák gyakorlása
mellett, Béla mestertől más feladatokat is kaptam. Ezek egyike, hogy heti öt rövid és két
hosszú relaxációs gyakorlatot végezzek. Több mint fél éven keresztül gyakoroltam a
relaxációt. Ez számomra csak egy elvégzendő feladat volt, gyakorlati hasznával nem voltam
tisztában, bár sejtettem, hogy rossz dolog nem lehet. Ennek ellenére, ami után elvégeztem ez
előírt penzumot, csak nagyon ritkán végeztem ilyen gyakorlatokat.
November végén baleset érte a bal vállamat, a kulcscsontot és a lapockát összekötő izületi
szalagok elszakadtak és az izület kificamodott. Két nap múlva megoperáltak, a kulcscsontot
visszarakták a helyére, dróttal rögzítették, a szalagokat összevarrták, és a karomat a testemhez
rögzítették, hogy ne tudjam mozgatni. Ez után más dolgom nem volt, csak várni, hogy
meggyógyuljon. Vártam… Fájt nagyon. A balesettől, a műtéti beavatkozástól, a
fájdalomtól, és attól, hogy nem mozgathattam a karomat, kóros izomfeszülések és -görcsök
alakultak ki, amelyek tovább rontották a helyzetet. Szörnyű kényszertartásban tartottam a
vállamat, az állapotom romlott.
Gondoltam, itt az alkalom, hogy segítsek a feszülő, görcsös izmaimon, és hogy
kipróbáljam, tényleg hatékonyak-e a gyakorolt technikák. Kipróbáltam, az első 15 perces
relaxáció és ki-áramoltatás után már egy kicsit jobb lett a helyzet. Pár alkalom után teljesen
megszűntek az izmok feszüléséből adódó panaszaim. A relaxációs gyakorlatok annak
ellenére hatékonyan gyógyítottak, hogy a rögzítés miatt nem tudtam semmilyen aktív
tevékenységgel, gyógytornával kezelni magam. Később kiegészítettem a relaxációt és a
körkörös ki-áramlásos gyakorlatot, irányított ki-áramlásos belső öngyógyítással.
Az
eredményt napról napra éreztem. A baleset után négy héttel már tudtam dolgozni, noha ezt a
legoptimistább jóslatok is legalább két hónapra tették.
Tudom, hogy a fentiek misztikusnak tűnnek, talán senki nem hiszi el, régebben én is
kételkedtem volna benne. Próbáld ki! Nincs mellékhatása, pénzbe nem kerül.
Az alapozó relaxációs gyakorlatokról lásd Jóvér Béla mester írását. 7 A ki (kínaiul chi)
áramoltatásról megjelent egy könyv magyarul: Dr. Yang Jwing-Ming: Chi Kung, Egészség és
harci művészetek. Budo boltokban kapható, ajánlom mindenkinek.
A balesetem után használt relaxációs és ki-áramoltatásos technikákról és
tapasztalatokról néhány gondolat:
Mindig hallgattam zenét. Se túl hangos, se túl halk zene nem jó. A túl hangos zavaró,
a túl halk olyan, mintha semmi sem szólna. A zenehallgatás jótékony hatásai: a gyakorlatok
közben nem alszom el, ami zene nélkül gyakran előfordult. Ha megfelelő a zene, akkor segít
a relaxációs összpontosításban, ha nem megfelelő, az vagy zavarja a relaxáció kialakulását,
vagy zenehallgatássá változtatja a relaxációt. Nekem buddhista, zen-buddhista meditációs
zene és nem túl dinamikus komolyzene, vagy klasszikus jazz volt jó. Pánk rockot, technót és
efféle zenéket senkinek nem javaslok.
Ha már szól a zene, gondoskodni kell arról, hogy jó tudjál lélegezni. Szellőztess ki a
helyiségben, ahol vagy, fújd ki az orrod, vedd le szoros ruhadarabjaidat, vagy legalább lazítsd
7

Több ilyen írás is megjelent a Híradóban. Időrendben:
Egy összetett hatású légzési technika. Mészáros Anita gyűjtése (1999. december).
Reggeli és esti alapozó relaxációs gyakorlatok. Jóvér Béla írása (2000. január).
A zazen testtartás. Könyvrészlet. Jóvér Béla fordítása (2000. január).
Néhány hasznos meditációs technika. (Forrás: Internet.) Jóvér Béla fordítása (2000. október).
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meg. Feküdj le a hátadra, a kezeid legyenek melletted kinyújtva, a sarkaid érjenek össze,
helyezkedj el kényelmesen. Hallgasd a zenét. Kezdj el lassan, nyugodtan mélyeket lélegezni,
és keringesd a ki-det: először a belégzéssel együtt küldd le a mellkasod, hasad elülső részén,
majd a kilégzéssel szinkronizálva engedd fel a gerinced mellett. Ezt ismételd egy-két percig.
Közben mondogasd magadnak: teljesen nyugodt vagyok, teljesen laza vagyok. Ha mindent
megfelelőnek érzel, összpontosítsd a figyelmedet a lábfejedre, lazítsd el azokat, és küldd le a
ki-det a lábfejedig. (Ahhoz, hogy ez jól menjen, meg kell tanítani az izmaidnak, hogy hogyan
kell ellazulni. Ez a relaxációs alapozó gyakorlatokkal megtanulható.) A következő lépés az
alsó lábszár ellazítása. Egy-két lélegzetnyi ideig koncentrálj oda, gondolj arra, hogy ellazul a
lábszárad. Majd ismételd meg ezt a combjaiddal. Ezután koncentrálj az egész alsó
végtagodra és áramoltasd oda a ki-det. A következő lépések a kézfej, alkar, felkar, váll, a
felső végtag teljesen, az alsó és felső végtag együtt, far és hátizmok, has és mellkas, a törzs
egyben, a törzs és az alsó végtag, a törzs és felső végtag, a nyak, tarkó, arcizmok, a fej
egyben, a törzs és fej, a törzs, alsó végtagok és a fej egyben, és végül az egész test. Ha úgy
érzed, hogy sikerül teljesen ellazulnod és a ki-det szabadon keringetni, akkor keringesd
néhány lélegzet erejéig. Ha nem tökéletes valahol a relaxáció, akkor arra a testrészre menj
vissza, lazítsd el, és onnan ismételd a fentieket.
Ezek után lehet rátérni a gyógyításra. Ha mindenhol laza vagy, akkor a tudatod is
megfelelő állapotba került. Koncentrálj a beteg, sérült testrészedre és áramoltasd oda a ki-det.
Kezdj el visszafelé számolni, minimum húsztól, belégzésnél gondolj a számra, kilégzésnél
pedig a kérdéses testrészre, például nálam, jelen esetben a vállamra és mondd magadban:
gyógyul a vállam. Ha eljutottál a nulláig, akkor ismét az egész testedben keringesd
néhányszor a ki-t.
Befejezés attól függ, hogy utána mit akarsz csinálni; ha előtted a nap, akkor egy
aktivizáló befejezésre van szükség. Mondd magadban, hogy most egytől ötig számolok, utána
jókedvű, friss, és egészséges leszek. Ötnél nyisd ki a szemedet, lassan ülj fel, tárd szét a
karjaidat és egy lassú, mély lélegzetvétel keretében engedd, hogy a belső energiáid
egyesüljenek a környezet energiáival. Ha aludni akarsz, akkor szintén számolj ötig és mondd,
hogy jól fogok aludni és reggelre sokkal jobban leszek, fordulj legkényelmesebb alvó
pozíciódba és aludj el.
Ez a módszer nagyon hatékony gyógymód lehet izomhúzódással vagy izomfeszüléssel
járó sérülésekben, de minden betegségnél, más terápia kiegészítéseként, segíti a gyógyulást.
Nálam természetesen nem helyettesítette a megfelelő sebészi kezelést (köszönetem Lendvai
doktornak a kitűnő sebészi ellátásért), de kiegészítette, segítette a gyógyulást. A legutolsó
kontroll vizsgálaton a kezelő orvosom megkérdezte, hogy vízszintesig fel tudom-e emelni a
kezem. Nem csak vízszintesig, hanem magas tartásba, a fejem felé is fel tudtam emelni. Ez az
a különbség, amit a fent leírt gyakorlatok hatásának érzek.
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Harcosok, kik áttörnek minden akadályt
8
Egy ember felfedező körútja a CHI misztikus világában. Paul Schilling írása.
Forrás: Black Belt Magazin, 2000. május. Fordította: Kádár Gabriella.
A szerzőről: Paul Schilling Sioux Cityben, Iowa államban élő független újságíró. Több mint
15 évig gyakorolt tae-kwon-dót, judót és tai-chi-chuant.
„Azokat az embereket, akiknek erős a chi-je, akik erőteljes felépítésűek, bátrak erősek és
robbanékonyak, össze kellene gyűjteni egy csapatba, és a következőképpen kellene elnevezni
őket: „Harcosok, akik áttörnek minden akadályt.”
Ez a kis bölcsesség egy időszámítás előtti 11. - századi katonától, Tai Kungtól
származik, akit az első nagy, történelmileg jelentős kínai tábornokként ismernek el. Ez az
idézet csak egy kiragadott példája annak, ahogyan az ókori hadvezérek értékelték a chi-t
(belső energia) és ahogyan beolvasztották azt a katonai taktikájukba. A modern harcművészek
is értékelik a chi-t, de felhasználásának gyakorlása egyre inkább elkülönül a harcművészetek
fizikai értelemben vett gyakorlásától. Én mintegy 10 évet töltöttem el a taekwondo, judo és a
tai chi chuan tanulásával, mielőtt rátaláltam egy tanítómesterre, aki ténylegesen tanított is a
chi-re, ahelyett hogy csak definiálta volna ennek a szónak az értelmét.
Talán jó is volt ez a hosszú várakozás, e nélkül lehet, hogy nem is lettem volna lelkileg
felkészülve rá, hogy higgyek a chi-ben, amikor azt ténylegesen megmutatták nekem. Amikor
az első tanítványaimnak beszéltem a chi-ről, ők olyan gondterhelten néztek egymásra, mintha
elmebeteg lennék, és én azt gondolom, ez a fajta tapasztalat az, amiért a tanítómesterek nem is
igen említik a chi-t saját harcművész iskoláikban. Lehet, hogy fehér övesként én ugyanolyan
voltam, mint azok a tanítványaim és talán még barna övesként is hasonlóan gondolkodtam, de
mire fekete öves lettem, már felkészült lettem a fogalom befogadására.
Éppen csak megkaptam a taekwondo-ban a cho dant (a fekete öv első fokozata), és
olyan zavaró érzés volt bennem, hogy ez valójában nem jelent semmit. Csak egy öv, én pedig
örök életemben csak egy tanuló maradok. A vizsgára való felkészüléssel annyira
lefárasztottam magam, hogy nem voltam már képes lépést tartani az iskola fizikai
követelményeivel. Szerencsére, egy új oktató lépett a színre és ő több filozófiát tanított
nekem, mint technikát.
Az első tapasztalatszerzésem chi-vel kapcsolatban akkor történt, amikor a mesterem
azt mondta nekem, hogy formáljak félkört a kezeimmel és közelítsem azokat egymáshoz úgy,
hogy ne érjenek össze. Melegség és bizsergető érzés támadt a kezeim környékén, melyet a
tanítóm az én chi energiámnak és az idegrendszerem bioelektromos energiájának nevezett. Ez
segített, hogy áthidaljam a nyugati gondolkodásmódom és a keleti filozófia közötti
szakadékot.
De itt még nem ér véget a történet. A mester elvezette csoportunkat egy sebesen
áramló folyóhoz, és azt mondta, hogy emeljük fölé a kezünket. Érezhettük a víztömeg
energiáját vagy pozitív ionjait, melyet a mester a folyó chi-jeként azonosított. Én nem voltam
"megvilágosodott", legalábbis nem a szó buddhista értelmében, de abban a pillanatban
teljesen el voltam ámulva.

8

Ejtsd: csi. Életerő, életenergia. Előfordul például a tai-chi-chuan, vagy a chi-kung harcművészeti-relaxációs
kultúrák elnevezésében. Japánul: ki. Ez rejlik pl. az aikido harcművészeti stílus elnevezésében is.
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Annak ellenére, hogy a chi szó szerinti fordításban lélegzetet jelent, az ókori kínai
hadseregek feljegyzéseiben és a modern harcművészetek kiadványaiban, mint pl.: Bruce Lee
„Tao of Jeet Kune Do”9-jában a víz népszerűbb hasonlat.
A víz passzív és mindenre érzékenyen reagál, ám ha egyetlen irányba összpontosul,
félelmetes erőt fejt ki. Kevés olyan hely van a világon, mely egy tónál pihentetőbb látványt
nyújt, de a tűzoltófecskendőből kiáramló víz fókuszált ereje elég erős ahhoz, hogy egy embert
leterítsen. A chi az emberi testben ugyanígy működik: lehet nyugodt vagy összpontosított
állapotban is.

A kínai harcművészek és katonák évszázadok
óta tanulmányozzák a chi-t (belső energiát).
Ahhoz hasonlóan, ahogyan egy hadsereg is Különösen a Shaolin Templom szerzeteseiről
akkor ér el sikereket a harcmezőn, ha legjobb tartották, hogy nagy jártasságra tettek szert a
csapatait nem hagyja szanaszét szóródni, finom részletekben.
hanem összevonja, az egyenes rúgás is akkor
sikeresebb, ha talppárnával rúgunk, nem
pedig az egész talpfelülettel.
Ez az, amiről Tai Kung beszélt: az erő összpontosítása. Az egyetlen különbség az,
hogy ő a hadsereg chi-jét úgy egyesítette, hogy a legmagasabb szellemiségű katonákat vitte be
egy csapatba. Ezek a katonák képezték hadseregének ütőerejét. Ha szétszóródtak volna a
többi katona között, kevésbé lettek volna hatékonyak, mert ez által a hadsereg chi-je
elaprózódott volna.
A harcművészetekben a test hasonlóképpen működik. A lapos felületű talppal való
rúgásnál kevésbé összpontosul az erő, így kevésbé hatékony, mint a sarokkal, vagy talpéllel
való rúgás, és kevés fekete öves képes rá, hogy úgy összpontosítson, hogy egyszerre üssön
meg hatékonyan két embert. A koncentrálás nagyon fontos: ha figyelmed szétszórt és lelkileg
sem vagy összefogott, a küzdelmed hatékonysága is jóval kisebb.
De a chi mélyebbre hatol, mint a fent említett dolog. Az i.e. 4. században Wei Liao-tzu
a következőt mondta: „Az az ember, aki könnyelműen csatát provokál, nem rendelkezik teljes
értékű chi-vel.” Már említettem, a víz mennyire megnyugtató, és láthatjuk Wei Liao-tzu
9

Magyarul: "A Jeet Kune do taója". A Híradóban is többször olvashattatok róla: a 2000. januári számban
Csernák János "A kung-fu királya"- című könyvismertetőjében és az 1999. novemberi számban a Black Belt
magazinból származó "A legnagyobb adomány, amivel Bruce Lee a harcművészeteket gazdagította"- című
írásban (Finder Gábor fordítása).
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írásaiból, hogy a chi szintén elősegíti a megnyugvást. Úgy találtam, hogy ha az ember saját
chi-je megtalálásának folyamata csendet, hosszan tartó meditációt és önvizsgálatot igényel,
hogy aztán nyugodtabb, megfontoltabb személyiséget eredményezzen. Maga a meditáció segít
abban, hogy csökkentse a társadalom által ránkkényszerített stresszt és felfrissítse mentális
energiáinkat.
De amellett, hogy az embert nyugodtabbá teszi, a chi békéje fejlesztheti a harc
hatékonyságát is. A támadóenergiának formát kell öltenie ahhoz, hogy kifejeződjék (és ezzel
bekorlátozza önmagát), míg a béke formátlan (és korlátozásmentes). El lehet érni, hogy egy
támadásra olyan egyszerűen tudjunk reagálni, mint a víz, melynek hullámai megcsobbannak,
amikor egy kősziklát dobnak bele, majd erőlködés nélkül elnyelik azt. A tartósan gyakorolt
meditáció fejleszti a spirituális és mentális koncentráló képességet is.
Szerencsére ez azt jelenti, hogy senki nem lehet teljesen hatékony harcművész anélkül,
hogy a béke megtestesítőjévé válna.
Az időszámítás előtti 5. században Sun-tzu10 arról írt, hogyan fejlesszük a chi-t. Ő azt
mondta, hogy a katonák chi-jét növelni lehetne azáltal, hogy nem dolgoztatják túl, és
megfelelően táplálják őket - ez számunkra is azt sugallja, hogy a gyorsétkezdék által kínált
ételféleségek kínálata nem a bajnokok reggelije. Mesterem a fent említetteket még egy
harcművészeteknek szánt tanáccsal toldotta meg, mely a következőképpen szól: „Minél
egészségesebb a tested, annál jobb ’befogadó csatorna’ a körülötted levő világban áramló chi
számára.”
Még a chi figyelembe vétele nélkül is, minden harcművésznek emlékezetébe kell
vésnie azt, hogy teste a fegyvere, és ennek megfelelően kell arra vigyáznia. Volt egy
sérülésem, és azóta, hogy helyreálljak, sokat edzettem más harcművészeti stílusokban is.
Ezzel kapcsolatban azonban nagyon óvatos vagyok, csak azt gyakorlom, amiről
megbizonyosodtam, hogy segíti, nem pedig hátráltatja harcművészeti fejlődésemet.
Kontroll
Wu –tzu, aki i.e. 440-től i.e. 361-ig élt, a katonai harc legjelentőségteljesebb elemeit
következőképpen sorolta fel: chi, a terep formái, hadjárat, erő. A chi akkor volt jelen, ha az
összes katona egyetlen ember megfelelő irányítása alatt állt. Ugyanilyen módon szükséges,
hogy az agy11 irányítsa a harcművész egész testét. Ezalatt nem csak a kezeket és lábakat
értem, hanem a szívet, a tüdőt és egyéb más testrészeket is. Minél jobban tudja a harcművész
kontrollálni a testét, annál hatékonyabbá válik.
A példa kedvéért; ha irányítod a saját légzésedet és szívverésedet, több energiát nyersz
fizikálisan, mikor arra szükséged van.
Másrészről, ha megtöröd az ellenfeled testének harmóniaegységét, nagyobb a
valószínűsége annak, hogy győzöl. Ez jelentheti az egyensúlyából való kibillentését, mint pl.
a judóban, az ízületi pontok feszítését vagy törését, de akár idegpontok támadását is, ami jó
néhány titokzatos harcművészeti stílus alapjául szolgál. Egyszer találkoztam egy ilyen
harcművészeti irányzatot gyakorló emberrel, és hatékonysága figyelemreméltó volt. Sajnos az
a kiképzés melynek az alakulatánál, a Különleges Erőknél alávetették, nagyon durva volt, és
erre senkit nem akart megtanítani. Talán én sem voltam még felkészülve akkor, hogy ekkora
tudást birtokoljak.
10

Sun-tzu (Szun-ce) A hadviselés művészete. Megjelent a Budo Kiskönyvtár sorozatban, de Internetes
könyvtáron is olvasható.
11
De nem a közönségesen használt, hanem a munen mushin állapotában lévő agyunk. Ez a zen-szellemiségű
harcművészet legfontosabb tanítása. A közönségesen használt helyett itt nem mondhatjuk, hogy hétköznapi, mert
a zen sajátos felfogása szerint a "hétköznapi" agyműködésünk (ordinary mind) a maga szennyezetlenségével,
gyermeki tisztánlátásával éppen a munen mushin állapota. [J.B]
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Az ülve meditálás népszerű módszer a chi
energia összpontosításának megtanulására.
Bodhidarma nevezetes róla, hogy mintegy
kilenc évet töltött el egy fal előtt meditálva
Kínában, egy barlangban a Shaolin Templom
közelében.

A tai-chuan nagyszerűen alkalmas rá, hogy a
tanulóban kifejlessze a chi áramlását, de a
szerző szerint ezt bármilyen más stílus
technikáinak lassú végrehajtásával is el lehet
érni.

Chi gyakorlatok
Egyszerű gyakorlatok segítségével tudunk kapcsolatba kerülni saját chi-nkkel. Az
első, amit megtanultam - csészét formálsz a kezeiddel, mintha valamit tartanál, és ha elég
közel hozod azokat egymáshoz, olyan érzésed lesz, mintha taszítanák egymást - ez igen
jótékony hatású. A következő lépés az, hogy úgy mozgatod körkörösen a kezeidet, mintha
formába öntenéd a saját chi-det, de soha ne vidd őket olyan messzire egymástól, hogy
elveszítsd az „érzést”.
A második gyakorlat, felhúzod a chi-t a földről úgy, ahogy belélegzel. Ülj, vagy állj
kényelmesen, és amint belélegzel, fesd le a chi képét magadban úgy, ahogy beáramlik a
testedbe. Amint kilélegzel, ábrázold ezt a képet úgy, hogy leáramlik a karjaidba és ki az
ujjaidon keresztül. Alkosd meg ezt a pihentető áramlást, és használd arra, hogy ellazítsd az
izmaidat.
Ahhoz, hogy chi-vel egészítsd ki a mozdulataidat, a tai chi tanfolyamai kitűnőek, de
magad is végre tudod hajtani bármelyik harcművészeti stílus mozgássorát lassan és ez hasonló
hatást fog eredményezni. Egyszerűen lélegezz be, amint befelé mozdulsz és fújd ki a levegőt,
amikor kiütsz az öklöddel. Adj időt a chi-nek, hogy mozdulataiddal összhangban tudjon
áramlani. Ha lassan gyakorolsz, hagyod, hogy tested „bölcsessége” ösztönösen kezelje ezt a
folyamatot, amikor egy valós helyzettel kell szembenézned.
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Sok harcművész szeret folyó vizek közelében gyakorolni és meditálni, mert azt mondják,
hogy pozitív ionok formájában érzékelik a víz chi-jét.
Egyszerű fizikai szinten, ez a fajta lélegzés nagyon hasznos. Ha bármelyik gyakorlott
súlyemelőt, harcművészt, vagy bokszolót megnézed, látni fogod, hogy akkor lélegzik ki,
amikor a mozgása is kifelé irányul. Ezután ha egy ütést hajtasz végre, vagy fekvőtámaszokat
végzel, figyeld meg az izmaid és a tüdőd összhangját és érezni fogod, hogyan működnek
együtt.
A chi jelentősége
A chi megértése és használata az, ami elkülöníti a harcművészetet a sportágaktól – ez
az, amiért oly sok tanítómester harcművészet helyett sportként oktatja saját stílusát. Számos
sportág eredményez egészséges testet, elmét és lelket, ha azokat helyesen tanítják, de nem
adják meg a miértre a választ. Ezzel ellentétben, a harcművészetek olyan filozófiai keretek
hatásai alatt fejlődtek ki, melyek ösvényt mutatnak a mélyebb megértés felé – olyan filozófiai
gondolatrendszerek ezek, melyek Nyugaton sajnos elfelejtődtek. Az ilyen fajta megértés
elvesztése ahhoz vezetett, hogy a harcművészetek nem csak, hogy a megvilágosodáshoz nem
tudnak eljuttatni, de még önvédelmi értékük is megkérdőjeleződik, hiszen a harcművészetek
teljes értékű hatékonysága filozófiai alapjukon nyugszik.
Ez nem teljes mértékben a mesterek hibája, mert a nyugati társadalom ellenáll annak a
felfogásnak, amely a passzivitás és nyugodt reagálás előnyein alapul. Azonban mégis csak a
mesterek az egyetlenek, akik tehetnek valamit ezért. Ha az alacsonyabb övfokozatúak
nincsenek arra felkészülve, hogy figyeljenek, akkor a tanítványoknak akkor kell elkezdeni a
chi-ről való tanulást, amikor megkapják a fekete övüket – talán olyan módszerrel, hogy külön
tanfolyamra járnak, ahol filozófiát és meditációt tanulnak.
Én minden harcművész tanítványt, aki elolvasta ezt az esszét, arra bátorítok, hogy
találja meg azt a tanítómestert, aki a chi-ről tanítja őt. Így talán ő is egyike lehet azoknak a
harcosoknak, "kik áttörnek minden akadályt”.
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ÚTIKALANDOK
Whistler Mountain  Seregi Tamás írása
A szerző bevezető szavai:
Bizonyára vannak többen, akik már a téli sízésre készülnek. Nekik ajánlom a következő írást,
mely egy kanadai sízés kapcsán született.
A szerkesztő megjegyzése: Nos, ebből is láthatjuk, egy kissé elhúzódott a legutóbbi szám
szerkesztése, bár vannak helyek, ahol áprilisban is lehet síelni.
6.50-kor indul a gépünk Vancouverbe (Kanada).
Természetesen eszünkbe nem jutott két órával előbb becsekkolni, ahogy a nemzetközi
járatokon szokás, hanem egy órával indulás előtt terveztünk odaérni…
Mivel ötöt beszéltünk meg ezért legkésőbb 5.30-ra vártam, hogy ideér Jason és Mike. 6.10kor állt meg a kapu előtt a szemerkélő esőben Mike kék terepjárója. Szerencsére igen nagy
autó, így aztán nem nagyon kellett helyezgetni a cuccokat.
Jason most tőle szokatlan módon aggódik, hogy elérjük-e. Mike tőle megszokottan nem
aggódik, azt mondja, elérjük. Én úgy gondolom, vagy elérjük, vagy nem, de ezen nem
érdemes aggódni.
-A négyszázötösön menjek, vagy maradjunk végig a Sepulvedán?
-Maradj a Sepulvedán, az autópálya tuti gáz.
Csúcsforgalom van. LA-ben ez nem túl tréfás, ha sietned kell.
Biztos később indul majd egy kicsit a gép –próbálunk reménykedni.
Mike belátja, hogy a jelenlegi tempóban nem a legjobbak az esélyeink. A jobb oldali
-kanyarodáshoz használt- sávot kezdjük el használni, így kényelmesen haladunk el a
kocsisorok mellett.
Választanunk kell, hogy vagy elvisszük a kocsit a több napos parkolóba és a reptéri busszal
megyünk a terminálhoz mindhárman, vagy Jasonnal kiszállunk a terminálnál, becsekkolunk
és akkor már talán föl tudjuk tartani a gépet, amíg Mike ide nem ér. Az utóbbit választjuk.
6.35-kor kiugrunk a kocsiból a terminál előtt, visszük az összes cuccot és becsekkolunk.
Ahogy venném elő a repjegyet, észreveszem, hogy a táskám a kocsiban maradt…tudom,
tudom nem érdemes aggódni!
Mike jegye Jasonnél van, őt be tudjuk csekkolni. És megnyugtatjuk a földi személyzetet, hogy
Mike is mindjárt itt lesz. Valójában tudjuk, hogy legalább 20 percbe fog telni, még leparkol és
visszaér ide. Remélem, hozza a táskámat…meg Jason kabátját és videóját…
A helyzet egyre feszültebbé válik a pultnál.
- Biztos nem pont 6.50-kor indul a gép-, vetjük fel.
- A gép 6.50-kor indul-, válaszolják.
Szerencsénk van. Mike visszaér 6.46-ra. Jason kabátjával, a videóval és a táskámmal!!!
Remek.
-Sehova nem mentek nélkülem!- kiabálja Mike, ahogy a táskámat lengetve rohan a terminál
felé.
A földi személyzet lelkére kötjük, hogy a cuccunkat rakják föl erre a gépre.
Miután kiállítják a beszállókártyákat, rohanunk a géphez. Közel van.
Elérjük.
Három Jack Daniels rendel!
Az úton Jason még egyszer ismerteti az úticélt.
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Ismét előránt pár síkatalógust, minden helyről elmagyarázza, hogy miért rosszabb annál, mint
ahova most megyünk.
Whistler Mountain…a legnagyobb vertikális szintkülönbség egész Észak-Amerikában…
csomó lift meg minden…két hegy, hatalmas terep.
Nézegetem az ablakból az alattunk elterülő városokat. Milyen furcsa, hogy emberek
sündörögnek a kis fénypontok között…
Három és fél óra repülés után megérkezünk Vancouverbe, ahol autót szerzünk. Szerencsére
Mike-nak van valami céges kártyája, amire nagyobb, jobb olcsóbb az autóbérlés. Szóval
elégedettek vagyunk az új szerzeménnyel, zene meg minden, és huss tovább északra.
Éjjel 2 körül foglaljuk el a szálláshelyet. Egy mindennel felszerelt háromemeletes ház,
legkevesebb tízen meg kényelmesen elférnénk benne. Izgatottan tervezzük a holnapi sízést.
Reggeli után, ahogy indulnánk, döbbenten látjuk, hogy az autónk sehol. Rövid telefonálgatás
után kiderítjük, hogy a tábla, ami mellet parkoltunk a „No Parking Anytime” felirattal mit is
jelentett pontosan. Végül is a szálloda emberei elvisznek kiszabadítani az elvontatott autót, és
ki is fizetik helyettünk a bírságot, mivel éjjel nem adták oda a garázskulcsot. Szóval nincs
semmi gond, meglepően rendesek.
Ahogy felérünk az első sípályára mindjárt világossá válik, hogy ide sízni jön az ember, és
nem annyira szórakozni, élvezni a napsütést, pihenni szép környezetben, ami az Európai
síutakat jellemezni szokta. Itt nagyon hideg és ködös az idő viszont nagyszerűek a
hóviszonyok. Ilyen jó hóban még soha sem síztem! Rengeteg hó van a pályákon és csöppet
sem nedves. Nem nehéz megállapítani, hogy Mike gyerekkorának jelentős részét tölthette a
Svájci Alpok sípályáin – ugyanis oda valósi. Jason meg meglehetősen jól snowboardozik,
nekem viszont még nem megy a sízés úgy, ahogy szokott. Hmmm…majd a második napra
belejövök.
Persze nem hagyhatjuk ki mindjárt az első nap, hogy fölmenjünk a csúcsra; tomboló hóvihar,
-15 C, köd. Szóval semmit sem látni. Elindulunk az egyik irányba, aztán Jason és Mike úgy
döntenek, hogy inkább a fák között próbálnak lejutni. Én megpróbálok inkább a pályán
maradni, az első napot még csak bemelegítésnek szánom…nem látok semmit, a pálya meg
nem igazán lejt, inkább csak kószálok a csúcson, amikor meglátok egy embercsoportot
baktatni egy irányba. Gondoltam ők biztos tudják, hogy hogyan lehet valami normális úton
lejutni. Igyekszem utánuk, kb. 20m-es a látótávolság. Végül beérem őket, ahogy éppen
elindulnak egy lejtőn…nem látom hova. Rövid csúszás után ismét összeáll a csoport, és
megkérdezi tőlem a hegyi vezető:
-Hogy tetszik a túra?
-Remek! –vágom rá.
Kiderül, hogy sikerült csatlakoznom egy csoporthoz, aki felfogadott egy vezetőt, hogy a
besízetlen terepekre vigye őket, mutassa meg nekik, hogy merre vannak az igazán extrém
terepek. Jó meredek besízetlen szűz havas terepeken jutunk végül le. Állati jó!
A klasz kis sízés után bevetjük magunkat a szabadtéri pezsgőfürdőbe, medencébe, szaunába,
aminek következtében pár óra alatt igen lazák és éhesek leszünk.
Menjünk hát a Mongol étterembe! Elég bulis hely. Kiválogatod a kajákat és a séf az orrod
előtt elkészíti őket. (Az „orrod előtt” kifejezés persze sok félreértésre adhat okot, azonban a
számítógépem memóriakorlátai miatt nem írom ennél pontosabban körül a dolgot.)
Másnap szintén jót sízünk, már kicsit jobban megy, de úgy érzem, nem bírja a lécem, amit
csinálok, így hát megéleztetem meg minden, amitől aztán remek állapotba kerül.
Szauna, medence…ezúttal sushi bárba megyünk enni. Itt északon eszméletlen jó a sushi.
Ennek roppant mód örülünk, mert szívesebben esszük itt, mint a beverly hills-i „Matsusita”-
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ban, ahol ugyan Jason már többször is összefutott Cindy Crawforddal, nekünk azonban
exorbitáns árakon kívül nem sok mindent nyújtott kedvenc sznob helyünk.
Vacsora után bárról bárra megismerjük a kanadai kis város összes sítúristáját.
Másnap minden a szokásos. Ezúttal indiai étteremben eszünk. Milyen fura; egy amerikai egy
svájci és egy magyar Kanadában, egy indiai étteremben vacsoráznak…
A negyedik napra áll össze igazán a sízés.
A fekete pályák itt már önmagukban is igen rendesek és vannak persze a kedvencek a “dupla
fekete gyémántok”. Ezek roppant durva pályák, az egyik, pl. „Ne hibázz”, a másik „Nincs
találgatás” névre hallgat, nagyon meredekek, fák és sziklák közt vezet az út, nem is feltétlenül
élvezetes már. Most már teljesen elszállunk… közepes lavina veszélyben sízünk a
„Marginálisan sízhető” feliratú pályákon.
Mindent összevetve a pár nap alatt sokat fejlődik sítudásom (bár nem hittem volna, hogy ez
még lehetséges:-). Főként a „menjünk amerre leginkább lejt” stílusban mélyedtem el. Sok hó,
mindegy, hogy van-e pálya, csak lejtsen…
Az utolsó nap délutánjára már aztán minden igazán klassz, nagyon lazák vagyunk. Csak az
-utóbbi pár évben megszokott- „egy szezon egy síléc elv” teljesüléséhez kell még valamit
alkotni, de erre sem kell sokat várni.
Miután fölmászunk egy besízetlen hegyoldalon, elindulunk lefelé a tökéletes szűzhóban…
nagyon élvezem, tényleg szuper terep… sajnos kicsit későn észlelek egy sziklát… fordulni
már késő, muszáj megpróbálni ugratni rajta… sajnos pont rossz felé áll az éle. A két síléc ott
marad én meg repülök tovább egyenesen neki egy másik sziklaperemnek. Egy törött léccel és
pár röntgenfelvétellel gazdagodik az útinapló.
Szerencsére úgy tűnik végül semmi bajom… azért kicsit megviselt a dolog.
Visszafelé a szokott stílusban. 19.00-kor megkérdezzük Vancouver utcáin, hogy merre is van
a reptér a 19.35-ös géphez.
Jó sízést Mindenkinek!

A gázló réme, és más szörnyűségek - Jóvér Béla írása
Március 15-én a feleségemmel három napos autóbuszos társas úton voltunk Csehországban.
Voltaképpen Prága volt az úti cél, de odafelé megnéztük Brnót, visszafelé pedig Kutna Horát
is. A társaság viszonylag jó volt, Ági iskolája szervezte, tehát tanarak minden mennyiségben,
plusz csatolt részeik, mint jómagam is. Előttem ült egy jópofa szőke nő, tízéves forma
kisfiával. Mondja, hogy a srác járt karatéra. Kérdem én "Milyen stílus?" "Hát - feleli - olyan
stílus, hogy minél több pénzt kicsaljanak a szülőből. Ki is vettem a gyereket." Ezzel kellő
mélységben kitárgyaltuk a harcművészeteket. Jó fej volt az idegenvezető nő is. Prágában járt
egyetemre és olyan meleg szeretettel és áhítattal szólt a kocsmákról, hogy attól kezdve
mindent elhittem neki, pedig volt mit, mesélt a kis aranyos szünet nélkül.
Brnóba délelőtt tizenegy körül értünk. Először a régi városházát néztük meg, ahol egy
mennyezetről vasláncon lógó krokodil fogadja a látogatókat. Erre kapásból van három
történet.
1/ Mese a szomjas krokodilról - avagy a sörreklám helye
Élt egyszer a Nílus partján egy krokodil. Mint tudjuk, rohadt szárazság tud lenni arrafelé, ami
melegágya a nagy szomjúságnak. Így volt ez a mi derék jószágunkkal is. Már-már elbúsult,
amikor hírét vette, hogy Brnóban nagyon finom sört főznek. Elindult hát a vicces kis kurta
lábain, és ment mendegélt, miközben szomjúsága nőttön-nőtt. Végre-valahára elaraszolt
Brnóig. Éppen frissen csapoltak az egyik útbaeső kocsmában. Király! - mondta (helyesebben
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Fáraó!, mivel egyiptomi volt). Benyomott tizennyolc sört a szomjúság ellen, aztán rátért az
ízlelgetésre. Ez hosszan-hosszan tartott. (Gyenge idegzetűek ne olvassák tovább!) És
egyszercsak sutty! elpusztult a sok sörtől, azóta itt lóg, hogy mértékletességre intse a népet.
2/ A gázló réme
Kérem tisztelettel ez a krokodil eredetileg tulajdonképpen egy sárkány. A közeli folyón van
egy gázló, ott élt és időnként elragadott egy-egy átkelő embert vagy lábasjószágot.
(Megjegyzem elgondolkoztató, hogy ez a gázló körül settenkedő sárkány vagy egyéb ragadozó
a népmesék visszatérő motívuma. Gyanítom, hogy volt is valami alapja. Nem teljesen
veszélytelen dolog átkelni egy ilyen gázlón, elég egy rossz lépés, egy víz alatti gödör, aztán
már viszi is az embert a folyó. Este, sötétben, a klubból hazafelé imbolyogva ennek jelentősen
megnő a valószínűsége. Aztán másnap már sokkal barátságosabb úgy mesélni, hogy Pista
bácsit elrabolta a sárkány, mint szembenézni a prózai valósággal: a részeg állat
belecsámpázott az örvénybe.) Nos, visszatérve a mese fonalához; Marhára kezdték unni a
sárkány csínytevéseit. Kieszelték, hogy egy tehénbőrt megtöltenek égetett mésszel, és a
kitömött áltehenet kirakják csalinak. És lőn. Jött a bestia, hamm bekapta, egészben lenyelte,
aztán lett egy kis gyomorégése. Itta, itta, a vizet, a hasában oltott mész keletkezett, ami az
álmoskönyv szerint rosszat jelent. El is pusztult, és ő lóg itt kitömve.
3/ Képtelen legenda
Azért van a brnói krokodilnak több története, hogy a hallgató fantáziája fokozatosan
hozzáedződjön a leghihetetlenebb változathoz. Ez pedig így hangzik: jött egyszer egy török
küldöttség a városházára, és hozott ajándékba egy kitömött krokodilt.

BLACK BELT MAGAZIN
2000. július, 38-dik évfolyam, 7. szám
A krav maga 10 legjobb technikája: a krav maga (az izraeli fegyveres erők hivatalos
önvédelmi rendszere) elveinek ismerete megtanít rá, hogy miként alkalmazd éles
helyzetben egyéni stílusodat.
A taekwondo sasszé lépései: az ellenfél megtévesztésére irányuló figyelem elterelő
lábmunka.
Black Belt video magazin: a videózás modern módszerével gyors előrehaladást lehet
elérni a harcművészetek tanulásában. Beszélgetés egy negyedévenként megjelenő video
magazin tervéről, melyben a világ legkiemelkedőbb harcosaitól lehetne tanulni.
Báránybőrbe bújt farkas: a Goju-Shorei-Ryu karate békés sétapálcával végrehajtható
halálos technikái.
A kesztyű a harcművész felszerelésének legfontosabb darabja! - A különféle célokra
(küzdelem, ütésgyakorlás, megfogást is tartalmazó küzdelem) legjobban
kesztyűfajtákról kérdezzük a műfaj legnagyobbjait.
Chuck Noris: A TV képernyő lágyszívű kemény hőse.
Murilo Bustamante: interjú a Carlson Gracie Jujutsu csapat csendes emberével.
Halálos fegyver: a tai chi halálos fegyverré való visszaalakításának 7 titka.
A harcos elméje: képesek vagyunk rá, hogy önvédelmi helyzetben legyőzzük azokat a
gátlásainkat, melyek visszatartanak attól, hogy másoknak ártsunk?
2000. augusztus, 38-dik évfolyam, 8. szám
Legendás rúgások: Bill Wallace és Christine Bannon-Rodrigues megtanítja, hogyan
rúgnak a bajnokok.
Az ütőerő fejlesztésére szolgáló gyakorlatok: edzésmódszerek és sport-gyógyszerek.
Élet a Shaolin szerzetesek között: egy látogató kalandjai és megfigyelései.
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Grand Prix 2000: beszámoló a Tokióban megrendezett kötetlen stílusú bajnokságról,
ahol legjobb 12 harcosa csapott össze.
Harcoljunk szépen és hatékonyan: négy további régi ázsiai stratégia, mellyel a 21
századi ringben is eredményesek lehetünk (a 2000. januári számban megjelent cikk
folytatása).
Az észbeli képességek szerepe túlélési helyzetben: hogyan határozza meg elmeállapotunk
harci teljesítményünket?
A taekwondo kötetlen küzdelmi forma kialakulása: a judo állította fel a mércét. (A cikk
teljes szövegének fordítása megtalálható jelen Híradóban).
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