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HAIKU
Párhuzamos fordítások - Fürtös János és Jóvér Béla írása
Forrás: Classic Haiku, A Master's Selection. Selected and translated by Yuzuri Miura. Kiadó: Charles E. Tuttle,
1991, Tokyo.
Matsuo Basho (1644-94). Az ő munkásságának köszönhető, hogy a haiku művészi magaslatokra
emelkedett. Egy kritikusa az angol költőhöz, Wordsworth-höz hasonlította, aki a természettel való misztikus
egyesülést kereste. Basho szerepet vállalt a haiku nemzetközi népszerűsítésében és neve világszerte ismertté vált.
Miura Yuzuri a kötet összeállítója. Mint látjuk, maga is ír haiku verseket. Miközben a klasszikusok között
válogatott, kedvet kapott rá, hogy saját művét is beszerkessze.
Kobayashi Issa (1763-1827) egy földműves elsőszülött fiaként látta meg a napvilágot Shinano-ban (ma a
Niigata prefektúrához tartozik). Édesanyját hároméves korában elveszítette, apja öt évvel később újra nősült.
Mostohaanyja hűvösen bánt vele, és egész életében hadilábon állt a családjával. Tizennégy éves korában
otthagyta szülőföldjét és Edóba (Tokio) ment és elkezdte tanulmányozni a haikut. Költészetét a földközeli
kifejezésmód és állatok megjelenítése jellemzi.
Masaoka Shiki (1867-1902) fiatal korában megfertőződött tüdőbajjal és nyomorékká vált. Életét az irodalomnak
szentelte; írt esszéket, haikut és tankát (hagyományos, harmincegy szótagból álló költemény). Lelkes híve volt az
életképszerű haiku (japánul: shasei) művelésének, és ezzel lendületet adott a műfaj újjászületésének. 1897-ben
megindította a Hotogishu (Kakukk) haiku folyóiratot.

A rét füvéből
Pacsirta éneke szól.
Szép, szabad madár!

A rét füvében
Dolgoktól szabadultan
Pacsirta dalol
Matsuo Basho

Lehullott virág
Kamélia egy sziklán
A zuhatagban

Vízbehullt szirom
Sziklaszirt meredélyen
Elkerül az ár.
Miura Yuzuri

Nyiszlett kis béka
Ugrálj kedvedre bátran!
Issa veled van.

Karcsú kis béka
Issa jött köszönteni
Nehogy hagyd magad!
Kobayashi Issa

Éjjeli csónak
Elvitorlázik tova
Vad tűz fényében

Árboc az éjben,
Messziről megcsillantja
Egy szárazvillám.
Kobayashi Issa

Tavaszi nap van
Lábnyomok hosszú sora
A homokparton.

Egy tavaszi nap
Lábnyomok hosszú sora
A part homokján
Masaoka Shiki

Árva kis veréb
Játszótársad leszek én
Gyere már! Játsszunk!

Árva kis veréb
Tipegj csak ide hozzám
Szegődj társamul!
Kobayashi Issa
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HARCMŰVÉSZET VAGY KÜZDŐSPORT?
Pados Róbert Béla vitaindítója
Sokszor lehet hallani vagy olvasni szélsőséges véleményeket a címben feltett
kérdésre. Egyesek szerint a harcművészet csak bohóckodás vagy balett. A küzdősport az
igazi megmérettetés, csak ennek van értelme. Mások szerint a küzdősportoknak semmi
értelme, a mesterségesen felállított, a valós élettől elrugaszkodott szabályok szerinti játék,
ráadásul mindenki, mindig csal, csak a harcművészetek gyakorlásának van haszna. Én
mindkét fenti véleményt hamisnak, tévesnek tartom.
Jelen cikkemet vitaindítónak szánom, szeretném, ha többen kifejtenék véleményüket a
fenti kérdésről. Saját véleményemet majd a későbbiekben megírom, most egy japán mester e
témakörben megjelent írását szeretném idézni.
Várom a hozzászólásokat, véleményeket, érveket a padosrobert@axelero.hu címre. Az
eltérő véleménynek szabad utat engedek, a következő számban mindenki kifejtheti
álláspontját.
A budo és a sport értelmezése
Miben különbözik a budo a sporttól? – Írta: Kose Takano Sensei Kendo Meijin l0. dan
Fordította: G. I. Ucukusi, Forrás: Ippon Magazin VI. évfolyam 3. Szám. 1996/3. 12. oldal
Amikor a japán harcművészetekről beszélünk, gyakran használjuk a következő fogalmakat:
budo, bujutsu, sportok, küzdősportok. A judo és a karate közismertté váltak a nemzetközi
sportvilágban. Következésképpen sok ember úgy gondolja, hogy ez nem más, mint sport, és
nem is tekintik többnek annál. A sok hasonlóság mellett van néhány fontos különbség, ami
felfedezhető a budo és a sportok között, Kaizan Nakazato, a híres szerző és japán
történelmiregény-író összehasonlította a harcművészeteket (a budót) a sportokkal,
körvonalazva a hasonlóságokat és meghatározva a köztük lévő különbségeket.
Nakazato azt írta, hogy a sportokat elsősorban szórakozásként lehet meghatározni, amelyet az
ember szabadidejében űz, s melyek alapja a tisztességes győzelem és vereség. A hivatásos és
az amatőr sportokat egyaránt a játék öröméért folytatják, legyen az a néző vagy a játékos
öröme. A versenyek eldöntik, ki a győztes, meghatározzák a bajnokokat vagy kiválogatják a
győztes csapatokat. Ez az elsőbbség illetve a győztes kiemelkedő helyzete csak a következő
játékig, versenyig vagy szezonig tart. Ilyen módon elmondható: a sportot csak rövid ideig
lehet élvezni, magáért a játék öröméért, a játék ideje alatt vagy addig, amíg nem kap ki a
kedvenc csapatunk, és nem lép helyébe egy másik a ranglistán.
Bizonyos harcművészeti ágak ezen tulajdonságok közül sokkal rendelkeznek. A
sportversenyek általánosak a judóban, a kendóban és a karate-dóban. A bajnokság, a verseny
fontos sok résztvevő számára. De a harcművészet, a budo egy fontos szempontból:
szándékában különbözik a sporttól. A régi időktől fogva a BUJUTSU, melyet katonák
kiképzésére hoztak létre fegyveres és pusztakezes harcra, a harcmezőkön került megítélésre.
A gyakorlat során az egyéneknek tökéletesíteniük kell a technikákat, melyeket az ellenfél
legyőzésére - megölésére - alkottak meg. Minden egyes küzdelem alkalmával a gyakorlatot
végzőknek szembe kell nézniük élettel-halállal. Bár a gyakorlatot mára már szükségszerűen
szabályozták annak érdekében, hogy ne öljék meg egymást, vagy ne okozzanak sérülést, a
győzelmet és a vereséget csak a "túlélés" szerint mérlegelik. A sportban alkalmazható
technikák biztonságosan szabályozottak, így a versenyzők testi épsége nincs veszélyben, a
győzelem és a vereség a "túlélés" kifejezéssel érzékeltethető. Ez az a tradíció, amely a japán
harcművészet, a budo alapját képezi. A budo és a sportok közötti alapvető különbséget így
kell megérteni. E nélkül nem lehetséges magasabb szint elérése. Mivel ennek megértése egy
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életen át tartó felkészülés során történik, ez feltár egy másik alapvető különbséget a budo és a
sportok között. A sportokból elsősorban fizikai előnyök erednek, melyek csak az aktivitás
idején valósulnak meg. Mivel a budo alapelvei a mindennapi életre vonatkoznak, ezért nem
értelmezhetők pusztán a fizikai technikák tudásszintjén. A budo tanulmányozását egy életen
át kell folytatni a mélyebb megértés érdekében. A judóban, amikor valakit meglöknek, a
reakció a visszalökés, konfliktushelyzet jön létre és az erősebb ellenfél győz. De ha a lökés
közben az ellenfelet lerántják, lehetőség lesz az ellenfél megdobására és a konfliktushelyzet
feloldására. Az, hogy ezen elvek a puszta testi technikákon túli szempontokra is vonatkoznak,
az alapja annak, amiért a budo értelmezésében felette áll a sportnak, ez az, amiért ez egy
életen át tartó előnyt jelent. Mindenki számára, aki a japán harcművészetet gyakorolja,
kötelező figyelembe venni ezeket és törekedni kell ezen alapelvek megértésére,
továbbtekinteni a formán és meglátni a budóban rejlő, annak alapját szolgáló lényeget.

A tatamin ne játszadozz! – Írta: Dave Lowry, fordította: Jóvér Béla
Forrás: Black Belt, December, 2001, p. 34.
A szerzőről: Dave Lowry szabadúszó író, aki hosszú időn át tanulmányozta a
harcművészeteket Japánban és Okinawán. 1986 óta ír a Black Belt A karate útján rovatába.
Számunkra, akik jó néhány éve a Középnyugaton az ifjúsági csoportban judóztunk,
Nishimoto-osho maga volt Fudo Myo o megtestesülése. Fudo az a haragos buddhista istenség,
aki kardot és kötelet tart a kezében, hogy elrettentse azokat, akik letérnek a helyes útról.
Nishimotot pontosan ilyennek láttuk. Az osho papot jelent; ez volt Nishimoto hivatása.
Emellett igen erőteljes ötödik danos júdós is volt, aki elhatározta, hogy pártfogolja
csapatunkat. Benne volt minden judo verseny szervezőbizottságában. Legendásan kemény és
fegyelmezett ember volt. Hite szerint a budo életmód, amelyhez csak a legnagyobb tisztelettel
és komolysággal szabad közeledni.
Egyik versenyen a zsűriben foglalt helyet, amikor egyik csapattársam, Garry
Matsukawa, aki egy nála jóval kevésbé képzett ellenféllel került szembe, meglehetősen
félvállról vette a küzdelmet. A mérkőzés félideje táján egy látványos, de ritkán használt
technikát, egy lábollót (kani basami) hajtott végre. Ilyet eszébe se jutott volna megkockáztatni
egy hozzá hasonló felkészültségű ellenfél ellen, hiszen egy kézen kellett egyensúlyoznia,
miközben egyik lábát az ellenfél lábaira, másikat a derekára kulcsolja.
„Hansoku make!” (Leléptetni!), kiáltott fel az osho, amikor végrehajtotta technikát. Ez
azt jelentette, hogy Garry megsértette a szabályokat, és emiatt diszkvalifikálják. Garry
teljesen meglepődött, éppen úgy, mint mi valamennyien. Nem sértett meg semmiféle szabályt.
Mindössze annyi történt, hogy megpróbált játékosan végrehajtani egy szokatlan dobást. De
akkoriban nem volt szokás, hogy egy rangidős - különösen egy osho – szavát
megkérdőjelezzék. Később, az öltözőben Nishimoto odament hozzá, és a következő egyszerű
magyarázatot fűzte a történtekhez: „Asobi ja na!” Itt ne játszadozz!
Hosszú idő eltelt már ezóta a verseny óta, de még mindig élénken emlékszem az eseményre.
Eszembe jut valahányszor ilyet hallok: „lejátszotta a mérkőzést”, „jó kis meccset játszott
valakivel”. Nagyon nem szeretem ezeket a kifejezéseket, és azt hiszem, az osho ugyanígy
érezne. Amikor a játék1 (japánul asobi) kifejezést használjuk, olyan tevékenységekről
beszélünk, amelyeket szórakozásból vagy felfrissülés céljából űzünk. A játékra jellemző,
hogy napi tevékenységünkön kívül esik és csak átmeneti ideig tart. A hivatásos sportolóktól
és a szórakoztatóipar dolgozóitól eltekintve senki nem játszik egész életében. Bár azt
gondoljuk, hogy a játék hasznos dolgokra taníthat a másokkal való kapcsolattartás terén,
mégsem valószínű, hogy egy fallabdázással vagy hajítókorongozással eltöltött délután során
különösebben mély igazságok birtokába jutnánk.

1

Az angol szövegben a play szó áll.
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A budoka, ha egy kicsit elmélyed a játék
fogalmának jelentésében, hamarosan ráeszmél,
hogy mennyire is különbözik a harcművészet a
játéktól. Egy budo edzés lehet élvezetes, de aki
megtapasztalta milyen is, amikor egy edzésen a
külső veszély fenyegetése belső félelemmel
párosul, és ennek ellenére újra és újra eljön, hogy
tanuljon – az nem fogja mókának tekinteni. A
budo teljesen elutasítja a játék azon vonását,
hogy kiragad bennünket mindennapi életünkből.
Ellenkezőleg! A dojo az élet sűrített formája.
Nem az a feladata, hogy elmenekítsen
mindennapi életünkből, hanem az, hogy
megtanuljuk, miként lehet cselekvően és félelem
nélkül megküzdeni a kihívásokkal.
A budo abban is más, mint a játékok, hogy nem
alkalmi dolog, mint egy szombat délelőtti golf
meccs. Az élet szerves része, ami napi szinten
igényli a gyakorlást. Aki a harcművész útját
járja, attól elvárható, hogy a nap 24 órájában
ezek szerint az elvek szerint éljen és fejlődjön.
Egész életünkben ezeket az elveket kell
gyakorolnunk, akár edzésen vagyunk, akár a
kertünket ássuk, vagy a sztrádán hajtunk
hazafelé.
Végezetül vegyük figyelembe, hogy míg a játék
nem irányul mély filozófiai igazságok
felfedezésére, a harcművészetek követésének
éppenséggel ez a lényege.
Hajime előtt2…
Bár a múltbéli nagy budo mesterekre igaz, hogy félelmetes fizikai adottságokkal rendelkeztek,
valamennyiükre jellemző a befelé fordulásra irányuló erőteljes hajlam és a személyes filozófia
kifejlesztése. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy valamiféle elvont figurák voltak. Éppen
ellenkezőleg! Kőkemények voltak, és ha a helyzet megkövetelte, olyan hidegvérrel tudtak
küzdeni, hogy annak a mai versenyzők a közelébe se jönnek. Könyveikben vagy élőszóban
kifejtett tanításaik során valamennyien leszögezték, hogy ha nem vagy tudatában a karate, a
judo vagy bármiféle más harcművészet szellemi és erkölcsi vonatkozásainak, akkor, amit
művelsz, az nem budo, csak annak silány utánzata.
Jó, de ha nem használhatjuk a budóban való részvételre a „játék” kifejezést, akkor mi a
csodának nevezzük? Ha azt mondom, hogy a karatét követem, kissé fellengzős vagyok, az
pedig, hogy „karatéval foglalkozom” körülírásnak hangzik. Nem tudok igazán jó megoldást
javasolni. Az angol nyelvben nincs olyan ige, ami jól jellemezné azt, amit a japánok edzésnek
hívnak.
Jobb híján úgy szoktam kifejezni magam, hogy „judózom” vagy „karatét gyakorlok”.
Ezek a kifejezések nem írják le ugyan pontosan, amit teszünk, és nem fejezik ki pontosan,
hogy milyen mentalitással tesszük, de azért arra jók, hogy emlékeztessenek, mindegy hogyan
fejezzük ki magunkat, a budo igen messze esik attól, amit játéknak nevezhetnénk.

2

Forrás: Tetsuya Sato, Isao Okano Judo Vitale Tecniche di Proiezioni Edizioni Mediterrane
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A

szamuráj szellem.
harcművésznek

Chanbara,

a

biztonságos

kardvívás

minden

Írta: John Madigan, Ryan Sterrett és Dana Abbott. Fordította: Vécsei Csaba
Forrás: Black Belt, August, 2001, p. 78
A szerzőkről: John Madigan és Ryan Sterrett szabadúszó írók, akik Phoenixben járnak chanbara edzésekre.
Dana Abbott a Nemzetközi Chanbara Szövetség (International Sports Chanbara) igazgatója, 6. danos mester.
További
információkat
a
következő
web-helyeken
találhatunk:
www.samuraisports.com
és
www.uschanbarafederation.com.

Ha bárhol a világban a nélkül szeretnénk sétálni, hogy lábunkat felsértsük, két lehetőségünk
van. Fektethetünk szőnyeget a földre, amin mezítláb sétálhatunk, de húzhatunk cipőt is, és
akkor bármilyen talajon járhatunk. Az első ötlet nyilvánvalóan képtelenség, míg a második
kellőképpen praktikus. Miért ragaszkodnak akkor a kardvívást gyakorló harcművészek ahhoz,
hogy a szabályos találati pontok minden egyes négyzetcentiméterét beborítsák, és csupasz
fegyverrel küzdjenek? Miért nem burkolják be inkább a kardot, és hagyják a testet fedetlenül,
kevésbé gátolva azt a szabad mozgásban? Ez utóbbi filozófián alapul a chanbara néven
ismert modern japán harcművészet.
- A kiadó Harminc évvel ezelőtt Tanabe Tetsundo és néhány japán
vezető kardművész egybegyűlt. Bár maguk tradicionális
társaság voltak, elfogadták, hogy társadalmuk gyors
ütemben fejlődik, és amit száz éve tanultak az emberek már
nem vonzó egy huszadik századi tinédzsernek. A mesterek
végül egy új iskolát alapítottak goshindo néven (önvédelmi
módszer) amelyet később chanbara-ra kereszteltek át
(szabad fordításban ez „full kontakt kardvívás”).
Tanabe célja az volt, hogy egy addig csak a társadalom
felső rétege számára elérhető sport hozzáférhető legyen a
szélesebb tömegeknek is. Némi újítással, a tudomány és a
technika segítségével kialakított egy rendszert melyben a
fegyvereket beburkolják, míg a harcosok nem öltenek
védőruhát, s ez teljes mozgásszabadságot biztosít. A
küzdelemhez mindössze egy sisak és a beburkolt kard
szükséges.
Miután Dana Abbott 14 évet eltöltött Japánban a iaido és a
kendo tanulmányozásával, mesterei visszaküldték az
Egyesült Államokba, hogy terjessze a chanbarát.
Az új sport futótűzként terjedt el országszerte, még az Oktatási Minisztérium figyelmét is
felkeltette. A siker egyik oka az, hogy a chanbara-ban nincsenek megkötések. Megtanít arra,
hogy inkorrektül nem lehet harcolni. Előfordul, hogy az egyik harcos kendo művészetben
jártas, míg ellenfele az európai kardvívásban. Mindkettőjük ugyanolyan fegyverrel, egyazon
szabályokkal küzdhet anélkül, hogy ellenfelük megsebzésétől kellene tartaniuk. Az Egyesült
Államokban a chanbara a kendo alternatívája lett, hiszen a kendo sosem tudott elterjedni a
megkövetelt védőfelszerelés magas ára miatt. Mind több amerikai növendék vallja, hogy a
chanbara egyszerű, olcsó, szórakoztató módja, hogy harci fegyverekkel vívjunk vérontás
nélkül.
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Kedvelt fegyverek
A legtöbben, amikor belekezdenek a chanbara-ba, rögtön az 1 méternyi hosszúságú choken-t
(hosszú kard) választják, hiszen ez a nagyra becsült szamurájkard burkolt változata. Népszerű
még a 60 centiméternyi kodachi (rövid kard), amely a hosszú kardal együtt használható.
Legjobb, ha a kezdők a kodachi-t használják, mert ez a legkézreállóbb kard, helyes forgatása
már minimális gyakorlással is elsajátítható. Amikor már kellő gyakorlatra tettek szert,
áttérhetnek a hosszabb fegyverekre anélkül, hogy rosszul berögződött mozdulatokat
használnának.
A chanbara-ban a kard sokoldalú eszköz, mely hatékonyan
forgatható a legtöbb rövid és hosszú fegyver ellen. A harcosok
vághatnak vagy szúrhatnak vele, bár a szúráskor védtelenebbekké
válnak a visszatámadással szemben. Öt alaptámadást oktatnak a
chanbara-ban melyekből több száz variáció képezhető. Az öt
alapvágás a men (támadás fejre), kote (támadás csuklóra), do
(támadás gyomorra) ashi (támadás lábra) és tsuki (szúrás,
leggyakrabban felsőtestre vagy nyakra irányítva).
A chanbara párnázott jellege miatt az ellenfél
teste biztonságban van, az arcot azonban sisakkal kell védeni.

Ez az öt alapvágás létezik függetlenül attól, hogy rövid vagy hosszú kardot használunk. A
különbség abból adódik, hogy míg a rövid kardot egy kézzel is használhatjuk, a hosszabb
fegyver megfelelő irányításához kétkezes fogás szükséges.
Amikor a növendékek elérnek arra a szintre, hogy a kardról áttérjenek a lándzsára, újabb
nehézségekkel találják szembe magukat. Bár a lándzsa használata elég könnyen elsajátítható,
megfelelő használatához több erő szükséges. Emellett a találati pontjai is mások,
leggyakrabban a fej, nyak, mellkas és gyomor. A lándzsát a test mellett tartva a döfés ereje a
csípőből indul. A chanbara növendékek hamar megtanulják, hogy a lándzsa csak hosszabb
távról használható. Ha az ellenfélnek sikerül közelebb jutni, ideje fegyvert váltani, vagy
visszavonulni.
A chanbara-ban a tréning és a verseny során sok más fegyvert is használnak, melyek egyike a
bo (bot). A bot használatát arra találták ki, hogy ha a harc alatt a lándzsa hegye letörött, a
harcos tudja folytatni a küzdelmet. Tehát a bot is a lándzsához hasonlóan egy hosszú fegyver.
Az Egyesült Államokban megpróbálják a botot tovább rövidíteni. A japánok ezt „kajakevező
módszernek” emlegetik, és állítják, hogy gyakorló küzdelemben vagy éles harcban ez
sebezhetővé teszi a harcost.
Legjobb technikák
Kezdetben a fejre mért vágás volt a legkedveltebb támadás a japán harcosok között, talán ez
fejezte ki legjobban a művészetük lényegét. Nyilvánvaló, hogy minden kendo vagy más
modern kardművész ezzel a főcsapással kezd, majd amikor tapasztaltabbak lesznek, áttérnek a
test egyéb részeire is. A chanbara arra kényszeríti a növendékeit, hogy mind a fejre, mind a
testre tökéletes támadást sajátítsanak el, a karra vagy lábra mért csapás természetes legyen.
A chanbara küzdelemben látható támadások 80-90 százaléka a fentebb említett öt
támadófelületre mért vágás vagy hasítás. A többi technika a fejre, nyakra vagy mellkasra
irányuló szúrás. Mivel a döfés során a saját védelem is megnyílik, fontos a sebesség jelentős
növelése, mellyel sikeresen végrehajtható a támadás, ugyanakkor elkerülhető a visszatámadás.
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A japán kardművészet alfája és omegája a fejre mért felső vágás (men). 1-3 kép.

A lábmunka rendkívül fontos a chanbara-ban. A penge olyan gyors, hogy a test legkisebb
árulkodó mozdulata sikeres ellentámadást válthat ki. Éppen ezért igyekeznek úgy bekerülni az
ellenfél hatósugarába, hogy a felsőtest mozdulatlan maradjon. Mivel a chanbara a kendo
alapállását használja, a harcosok akár 3 méter távolságból is támadhatnak. A Japánok ezt a
következőképpen magyarázzák: „A harcosok egyik lába előrébb kell, hogy legyen, mint a
másik, és sohasem keresztezhetik egymást, mint séta közben. Legtöbbször a jobb lábuk van
elől és a bal hátul, majd centiméterről centiméterre haladnak előre, oldalra vagy hátra, amíg
elég közel kerülnek az ellenfélhez és támadhatnak. Ezzel a módszerrel soha sem fognak
megbotlani, elesni vagy elcsúszni.”
A chanbara arra ösztönöz, hogy mindkét kézzel tökéletesen kell tudni bánni a fegyverrel,
felkészülve arra a helyzetre, ha az egyik kar megsérül a küzdelemben. Általános szabály,
hogy az egykezes technikák gyorsabbak, a kétkezesek erősebbek. Alapvető követelmény
mindkét harcmód ismerete.

Az egykezes vágások elegendően gyorsak ahhoz, hogy támadhassuk akár az ellenfél arcát(1), akár elől
lévő lábát (2) , még mielőtt közbetámadhatna.

A gyakorlások során a növendékek rájönnek arra, milyen nehéz a kardvágást kivédeni.
Megtanulják, hogy legjobb kitérni az útjából ahelyett, hogy a csapást állítanák meg. Az edzők
ezt így magyarázzák: „Képzeld el, hogy egy teherautóban utazol, és frontálisan ütközöl egy
autóval. Bármilyen biztonságos is a teherautó, meghalhatsz. Most képzeld el, hogy egy igazi
karddal támadnak rád. Bármilyen jól is védekezel, könnyen megsérülhetsz.” Ebből
következik, hogy ha a támadás megfelelően erős, az ellenfél el lesz foglalva azzal, hogy ezt
kikerülje, így nem lesz ideje ellentámadásra.
A legalapvetőbb hiba, ha valaki nem ismeri föl testének adottságait és korlátait. Egy átlagos
harcművész nem használja eléggé a kéz és láb technikákat. Nekik különösen jól képzettnek
kell lenniük, ha egy chanbara harcost le akarnak győzni, még ha az csupasz kézzel küzd is.
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A
chanbara
öt A kétkezes vágások lassabbak az
alaptechnikájának egyike a egykezeseknél, de nagyobb erőt
döfés, a tsuki, amikor az ellenfél képviselnek.
mellét vagy torkát támadjuk.

A chanbara alapstratégiája,
hogy a kard elől jobb kitérni,
mint azzal próbálkozni, hogy
hárítsuk.

A másik hiba, ha nem mérik fel a lábmunka fontosságát.
győzelemhez segítheti a harcost. És éppen így a láb, a
feltárhatja a gyenge pontokat. Magától értetődően
testrészeket, amelyek elárulhatják a szándékukat. (Ezért
elrejtő hakama-t.)

A kardművészetben a láb az, ami a
comb, a csípő de, még a lábujj is
megpróbálják elrejteni azokat a
viselik a japán harcosok a lábukat

A chanbara végtelen változatossággal kínál lehetőségeket a felszabadult örömmel végrehajtott játékos
küzdelemre és az alapkészségek gyakoroltatására. Az 1-es képen egy rövid és egy hosszú karddal küzd
Dana Abbott a (szintén védőburkolattal ellátott) bottal felfegyverkezett Ti Van Denoverrel. A 2-es
képen Abbottnál kés van, míg Van Denover nunchaku-t forgat.

Zárszó
Több mint 150.000 ember 20 országban ölt magára rendszeresen sisakot és ragad védővel
ellátott kardot. Tudásukat tökéletesítik a chanbara öt alapcsapásában, és eközben fittek
maradnak. Minden egyes erőből végbevitt technikával növelik magabiztosságukat, miközben
minden problémájuk a háttérbe szorul.
Ők tartják életben a szamuráj szellemet.
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ALAPOZÓ
Az állóképességi terhelés mérése és edzéstervezés/formaidőzítés a Cooper-féle
pontszámítás segítségével – Jóvér Béla írása
Bevezetés
Dr. Kenneth H. Cooper amerikai orvos a preventív (megelőző) orvostudomány egyik
kimagasló személyisége. Igaz, az orvostudomány ilyen megközelítése az ókortól kezdve
elfogadott volt Kínában és a Távol-Kelet más országaiban, de Cooper a modern
orvostudomány, edzéselmélet és műszeres méréstechnika felismeréseinek és lehetőségeinek
alkalmazásával jelentős előrelépést ért el ezen a területen. Több könyvet írt, melyek közül a
legátfogóbb az 1982-ben, New Yorkban megjelent The Aerobics Program for Total Wellbeing, amely 1987-ben magyar fordításban is napvilágot látott a Sport Kiadó gondozásában
(A tökéletes közérzet programja).
A könyvben ismertetett módszer alapgondolata az, hogy a tökéletes közérzet három
tényező függvénye: helyes táplálkozás, megfelelő mennyiségű (nem túl sok és nem túl kevés)
aerob terhelés és az érzelmi egyensúly. Az első két tényezőt részletesen, az érzelmi egyensúly
problémáját csak vázlatosan tárgyalja a könyv. A jelen írás tárgyát képező aerob állóképességi
terhelés olyan - általában fél óránál hosszabb ideig tartó - munkavégzés, melynek során a
szervezetünk által elhasznált és felvett oxigén mennyisége egyensúlyban van, nem lép fel úgy
nevezett "oxigén adósság". Ez olyan követelményeket támaszt a szervezettel szemben, hogy
az kénytelen javítani saját oxigén-hasznosító kapacitását. Kedvező változások állnak be a
tüdőben, a szívben és a keringési rendszerben.
Cooper doktor sokféle környezetben sokféle emberen, mérések tízezreivel dolgozta ki
a könyvben ismertetett pontszámítási módszert. (Mellesleg az ő nevéhez fűződik a sokak által
ismert "12 perces teszt" kidolgozása is.) Dolgozott a légierő repülés élettani
laboratóriumában, a Harvard Egyetem Sportélettani Kutatócsoportjában, az amerikai hadsereg
San Antonióban lévő bázisán, ahol az újoncok fizikai felkészítésének módszereit
tanulmányozzák. Részt vett az amerikai űrhajósok felkészítési programjában, végül leszerelt a
hadseregből és Dallasban saját kutatóközpontot hozott létre.
Mielőtt a módszert ismertetném, kiemelem a könyv - szerintem - legfontosabb három
megállapítását.
* „Meglepően nagy természetes erők lakoznak bennünk, amelyek a tökéletes
közérzet felé hajtanak bennünket, de meg kell tanulnunk, hogyan bánjunk velük.”
**„Több tízezer főiskolai hallgató vizsgálata alapján egyértelműen megállapítható,
hogy tökéletes korreláció áll fenn az edzettségi szint és a szellemi teljesítmény között. Azok a
tanulók érték el a legjobb eredményeket az elméleti tárgyakban, akik a 12 perces tesztben is a
legjobb eredményeket teljesítették.” Cooper ezt így magyarázza:
„Vajon miért szükségszerű az összefüggés az aerob állóképesség és az agy teljesítménye
között?
A fizikai aktivitás a szervezet minden részében, így az agyban is, javítja a vérkeringést;
érthető, hogy ez növeli a szellemi aktivitást. Elképzelhető az is, hogy az intenzívebb relaxáció
és a stressztől való mentesség – mindkettő az aerob tevékenység velejárója – felszabadítja a
gondolkodást és ezzel hatékonyabb működésre készteti az agyat.”
*** Nagy tévedés azt hinni, hogy ha valami jó, egy kicsivel több belőle még jobb.
Cooper alapgondolata az egyensúlyra, nem fantasztikus csúcsteljesítményekre való törekvés
(lásd alább a heti futásadagról mondottakat). Kano mester egyik alapelvét juttatja eszembe:
"Tervezz körültekintően, cselekedj határozottan - és, ha elérted célodat, tudj megállni!"
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Nem helyes, ha valamiféle gyűjtőszenvedély rabjaivá leszünk. Gondoljuk meg! Üres
kézzel jöttünk a világra, és üres kézzel távozunk. Bizony, semmit nem vihetünk semmit
magunkkal - még a Cooper-pontjainkat sem!
A módszer lényege
A módszer lényege az, hogy Cooper a legkülönfélébb jellegű, intenzitású és
időtartamú mozgások során műszeres módszerekkel mérte a szervezet által elhasznált oxigén
mennyiségét. Ez lehetővé tette, hogy egy önkényesen megválasztott pontértéket képezzen,
amelynek önálló fizikai tartalma ugyan nincs, de alkalmas rá, hogy a különféle állóképességi
terheléseket egy közös skálára vetítsék. Meg lehet állapítani például, hogy milyen időtartamú
és intenzitású kerékpározás jelent ugyanakkora aerob terhelést, mint mondjuk egy 50
kilométeres 1500 méter szintkülönbségű gyalogtúra szintidőn belüli teljesítése. Erről
részletesebb adatokat is találunk a 2-es táblázatban. A vizsgálatok kiterjedtek arra is, hogy
komplex felmérésekkel tájékozódtak a vizsgálatban résztvevő személyek egészségi, edzettségi
állapotáról, és azt összefüggésbe hozták a heti szinten elvégzett aerob terheléssel, a heti
szinten összegyűjtött Cooper-féle pontokkal. Az eredményt az 1-es táblázat mutatja be.
1-es táblázat Aerob edzettségi szintek
Edzettség
Nagyon gyenge
Gyenge
Elfogadható
Jó
Kitűnő
Extra

Heti átlagos pontszám3
Férfiak
Nők
10 alatt
8 alatt
10 - 20
8 - 15
21 - 31
16 - 26
32 - 50
27 - 40
51 - 74
41 - 64
75 és felette
65 és felette

Ahhoz, hogy hasznosítani tudjuk a módszert, tudnunk kell, konkrétan mennyit érnek
az egyes sporttevékenységeink. Az erre szolgáló képleteket az írás végén ismertetem, de
előtte még egy kicsit próbáljunk közelebb kerülni annak az értékeléséhez, hogy az egyes
edzettségi kategóriákhoz tartozó pontértékek milyen jellegű terhelésekkel gyűjthetők össze. A
2-es táblázatban szereplő pontértékeket az írás végén közölt képletekből számoltam ki,
amelyhez azonban két megjegyzést kell fűznöm. Az egyik az, hogy Cooper-nél nem szerepel
a szaunázás, mint aerob terhelés, jóllehet nyilvánvalóan az. Itt - önkényesen ugyan, de nem
megalapozatlanul - úgy döntöttem, hogy minden, a szaunában eltöltött 5 perc 1 pontot ér. A
másik módosítás a hegyes terepen végzett gyaloglással, futással, kerékpározással kapcsolatos.
A Cooper-féle képletekben csak a megtett távolság szerepel, nem veszik figyelembe a
szintkülönbséget. A gyalogtúráknál van egy elfogadott szabály; minden 100 méter
szintkülönbség 1 km-el növeli a távot. Az így kapott "korrigált táv" figyelembevételével a
síkterepen mért gyaloglási sebességünkkel számolva jó becslést lehet tenni arra, hogy
hegyvidéken egy adott útszakasz megtétele mennyi ideig fog tartani. Mi (Lipi, Jánosa Gábor
és jómagam) az Országos Kék Túrán azt tapasztaltuk, hogy a szintkülönbség hatására ennél
kisebb mértékben lassulunk le, azt találtuk jó becslésnek, ha 100 méter szintkülönbségre csak
0,5 kilométerrel növeljük meg a távolságot. Az alábbi táblázatban számolt pontértékeknél ezt
vettem figyelembe. Ugyanakkor a hegyi futásnál és kerékpározásnál, éppen úgy, mint a
szauna esetében, tapasztalati alapon, - önkényesen, de nem alaptalanul - nagyobb súllyal, a
túrázásnál javasolt "100 méter szint: 1 kilométer növekmény" aránnyal vettem figyelembe a
szintkülönbséget.
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Bár nem magától értetődő, de a könyv nem kommentálja, hogy miért eltérő a férfiak és nők szintje.
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2-es táblázat.
Különféle aerob teljesítmények Cooper-pontjai, a teljesítmények csökkenő sorrendjében
Teljesítmény
Hosszútávú
teljesítménytúra:
Kinizsi 100-as 20 órás idővel
Maratoni futás 3,5 óra alatt
Maratoni futás, 4 óra alatt
Hosszútávú
teljesítménytúra:
Kinizsi 100-as 24 órás szintidővel
Maratoni futás a megengedett
maximális idő, 5,5 óra alatt
Középtávú
teljesítménytúra:
Mátrabérc, a 13 órás szintidő alatt
Úszás hosszútávon: Balatonátúszás 1 óra 55 perces idővel
Úszás hosszútávon: Balatonátúszás 3 órás szintidővel
Középtávú teljesítménytúra, Téli
Mátra 42 km, 11 órás szintidővel
Hosszútávú kerékpár túra: K90, a
6 órás szintidővel
Túra: BUÉK 20-as 4 órás szintidővel
Kerékpár: Gödöllő 50 országúti a
3 órás szintidő alatt
2
kör
élénk
kocogás
a
Városligetben 47 perc alatt
Túra: BUÉK 20-as 6 órás szintidővel
Túra: Téli Börzsöny 8 órás
szintidővel
1 kör futás a Margitszigeten 28
perc alatt
2 kör kényelmes kocogás a
Városligetben 1 óra alatt
Úszás, kényelmes tempóban
Séta, 1 kör a Margitszigeten 1 óra
alatt
Szauna (össz-idő: kb. 30 perc)

Adatok, jellemzők
Táv: 100 km, szintkülönbség: 2800 m, korrigált
táv: 114 km, sebesség: 5,7 km/ó
Táv: 42,195 km, idő: 3,5 óra, sebesség: 12,06 km/ó
Táv: 42,195 km, idő: 4 óra, sebesség: 10,55 km/ó
Táv: 100 km, szintkülönbség: 2800 m, korrigált
táv: 114 km, sebesség: 4,75 km/ó
Táv: 42,195 km, idő: 5,5 óra, sebesség: 7,67 km/ó

CP
179
156
140
137
108

Táv: 55,8 km, szintkülönbség: 2900 m, korrigált 102
táv: 70,3 km, idő: 13 óra, sebesség: 5,41 km/ó
Táv: 5200 m, idő: (115 perc), sebesség: 45,2 84
m/perc
Táv: 5200 m, idő: 3 óra (180 perc), sebesség: 28,8 63
m/perc
Táv: 42 km, szintkülönbség: 1600 m, korrigált táv: 56
50 km, idő: 11 óra, sebesség: 4,55 km/ó
Táv: 90 km, szintkülönbség: 450 m, korrigált táv: 56
94,5 km, idő: 6 óra, sebesség: 15,75 km/ó
Táv: 19,61 km.
Szint: 890m Korrigált táv: = 40
24,06 km. Sebesség: = 6,02 km/ó
Táv: 50 km, szintkülönbség: 400 m, korrigált táv: 36
54 km, idő: 3 óra, sebesség: 18 km/ó
Táv: 7,52 km. Sebesség = 9,60 km/ó [A 22
kocogás/futás határértéke: 9,654 km/ó]
Táv: 19,61 km.
Szint: 890m Korrigált táv: =
21
24,06 km. Sebesség: = 4,01 km/ó
Táv: 25 km, szintkülönbség: 700 m, korrigált táv: 20
28,5 km, idő: 8 óra, sebesség: 3,56 km/ó
Táv: 5,35 km Sebesség: 11,46 km/ó
18
Táv: 7,52 km. Sebesség = 7,52 km/ó [A
kocogás/futás határértéke: 9,654 km/ó]
Táv: 1000 m, idő: 45 perc, Sebesség: 22,2 m/perc
Táv: 5,35 km, idő: 1 óra, sebesség: 5,35 km/ó

16

7,5 perc száraz, 7,5 perc száraz, 10 perc nedves, 5
perc száraz

6

8
8

1

Az alábbi ábra (Lipcsei Sándor munkája) grafikusan szemlélteti egy közelmúltban, a Pilisben
megrendezett teljesítménytúra (Kossuth Lajos 48) példáján a teljesítés ideje és a Cooper
pontok összefüggését.

A túra adatai: táv: 47,5 km, szintkülönbség: 1540 m, korrigált táv: 55,2 km, maximálisan felhasználható idő
(engedélyezett szintidő) 12 óra, azaz: 720 perc.

A módszer használata
* Programtervezés a tökéletes közérzet fizikai hátterének megteremtéséhez
Az 1-es táblázat alapján felmérhetjük jelenlegi edzettségünk szintjét, és megítélhetjük, hogy
ennek szinten tartásához vagy fokozásához hány Cooper pontot kell hetente összegyűjtenünk.
A módszer alkalmas rá, hogy ennek megfelelő edzésprogramot dolgozzunk ki. Mivel az aerob
edzettségnél nem számít, hogy milyen mozgással alakítjuk ki, edzésprogramunkat
változatossá tehetjük, és elkerülhetjük a túlterhelést. Cooper megállapítása szerint, bár a futás
az egyik legalkalmasabb módszer az aerob edzettség megszerzésére, ha csak erőnlétünk
szinten tartása a cél, heti 25 kilométernél többet nem ajánlatos futni, mert ekkor már előtérbe
kerülnek a futás káros mellékjelenségei, az izomhúzódások.
** Új kihívások nagyságának felmérése
A különféle terhelések számszerűsítése azzal az előnnyel is jár, hogy korábbi tapasztalataink
alapján meg tudjuk becsülni egy új kihívás nagyságát. Idén például szeretnék részt venni egy
maratoni futóversenyen. Ilyet eddig nem próbáltam, de a Kinizsi 100-as túrát már sokszor
teljesítettem, így, mivel a 2-es táblázat azt mutatja, hogy a két terhelés összemérhető
nagyságú, bízom benne, hogy "túlélem" a maratoni futást is. Természetesen ez nem jelenti
azt, hogy nem szükséges speciális rákészülés.
*** Edzéstervezés/formaidőzítés
Ha kiválasztottunk egy adott kihívást, az előbbi példánál maradva, mondjuk azt, hogy egy
adott időpontban egy előre elhatározott szintidőn belül lefutjuk a maratoni távot,
kiszámíthatjuk, az ehhez tartozó Cooper-pont értéket. Az edzéstervezés/formaidőzítés
alapelve, hogy a tervezett csúcsterhelés előtt valamilyen elképzelt idő-terhelés görbe szerint
megtervezzük a felkészülési időszak edzésadagjait. (Hogy konkrétan milyen ez a görbe az
óriási varázslat, de ötlet, javaslat van rengeteg, az Interneten is hozzáférhetők ilyenek.) Ha
már van egy ilyen elképzelt görbénk, a Cooper-módszer hatalmas előnyöket kínál ezen a
téren. Számszerűsíteni lehet a terhelést, és változatossá tenni a mozgásanyagot, egyben
megelőzni bizonyos sérüléseket, kopásokat. Tegyük fel, hogy az az elképzelésem, hogy úgy
érek el csúcsformát, hogy a verseny előtt három héttel a versenyen szükséges terhelés
kétszeresét teljesítem, két héttel előtte a versenyen szükséges értéket, majd egy héttel előtte hogy pihent és motivált legyek - csak a felét. A különféle mozgások értékeinek kiszámításával
ezt úgy is elérhetem, hogy nem csak futnom kell, hanem kerékpározással, gyaloglással,
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úszással is színesíthetem a felkészülést, tehermentesíthetem a futásnál igénybe vett izületeket,
porcokat. Hogy egészen triviálisan fogalmazzak; ha a felkészülés érdekében három héttel a
maratoni verseny előtt lefutok két maratont, lehet, hogy a verseny napján otthon lábadozok
egy jó kis ínszalagszakadással.
A Cooper-pontok kiszámítására szolgáló képletek
Megjegyzések. A képletekben szereplő mennyiségek dimenziói: távolság: km,
sebesség: km/ó, idő: perc. Az úszás kivétel, itt a távolság méterben, a sebesség méter/perc-ben
van megadva, az idő itt is percben értendő. Hegyi terepen a távolságok - a korábban
mondottak értelmében - a szintkülönbséggel korrigált értékek.
A felsorolt mozgásformákon kívül még sok egyébre is kiterjedtek Cooper vizsgálatai,
egyebek mellett kiszámíthatjuk például az ugrókötelezéssel, teremkerékpározással,
lépcsőzéssel, evezéssel szerezhető pontokat is.
Rövid séta vagy kocogás [1,6 km-nél rövidebb távolság, 9,65 km/ó-nál kisebb sebesség]
CP = [0,6211 × sebesség – 2] × 0,6211 × távolság
Rövid vágta [1,6 km-nél rövidebb távolság, 9,65 km/ó-nál nagyobb sebesség]
CP = 0,257 × sebesség × távolság
Séta, kirándulás, túra vagy kocogás [1,6 km-nél nagyobb távolság, 9,65 km/ó-nál kisebb sebesség]
CP = [(0,6211 × sebesség – 1) × 0,6211 × távolság] – 1
Futás [1,6 km-nél nagyobb távolság, 9,65 km/ó-nál nagyobb sebesség]
CP = [(0,4141 × sebesség + 1) × 0,621 × távolság] – 1
Kerékpározás CP = 0,03861 × sebesség × távolság – 1,5
Úszás rövid távon [550 m-nél kisebb távolság] CP = 0,00024916 × távolság2 / idő
Úszás hosszú távon [550 méternél hosszabb táv]
CP = 1,099 × távolság × (0,0002278 × sebesség) - 3

TÉRDRE KÉNYSZERÍTVE - Jóvér Béla gyűjtése
Forrás: Runner's World fordította: Rózsa Dóra
„Tönkreteszed a térded!” – ha futással kapcsolatban hangzik el ez a vészjósló kirohanás –
bizonyosan többször hallottad már – akkor általában azok szájából, akik még életükben nem
húztak futócipőt. Az igaz, hogy a térdek meglehetősen nagy igénybevételnek vannak kitéve –
minden lépésnél a testsúly két és félszerese terhelődik rá a futásnál, kilométerenként legalább
ötszázszor. Az is igaz, hogy éppen a térdsérülés a leggyakoribb probléma a futók körében. Ám
mégsem a fanyalgóknak van igazuk!
Az egyesült államokbeli Stanford Egyetem Tudományos Központjában a kutatók 8 éven át
498 futót és 365 ülő foglalkozást végzőt figyeltek meg. Mindnyájan 50 és 72 év közöttiek
voltak. Az eredmény? A futók sokkal kisebb hányadának volt térd, vagy lábpanasza. Az aktív
életmódú nők ráadásul még kevesebb térdproblémát "jelentettek", mint férfi futótársaik. Míg a
hölgyfutók 90 %-kal kevesebbet panaszkodtak ülő foglalkozású „nemtársaiknál”, addig a
kocogó férfiaknál ez az arány 40 %-os volt.
Meghiúsult tehát az a nézet, hogy a sok futás térdproblémákhoz vezet. A kutatók kimutatták,
hogy azok a futók, akiknek edzésadagja 25 kilométer hetente, azok 60 %-kal kevesebb
problémával küszködnek, mint akik 10, vagy ennél is kevesebb kilométert kocognak hetente.
Ráadásul a 25 kilométer feletti heti teljesítmény sem növeli a sérülésveszélyt. A Stanford
Egyetem kutatása csak alátámasztotta a híres Framingham kimutatást, amely 1415 embert
vizsgált meg 31 éven keresztül. Ebben az időszakban az aktív fizikummal rendelkezőknél 30
%-kal kevesebb térdproblémát regisztráltak, mint passzív társaiknál.
Akkor miért gyakoriak mégis a futók körében a sérülések között éppen a térd problémái?
Két gyakori hiba miatt; hajlamosak vagyunk a futásadagot túl gyorsan emelni, és nem
erősítjük meg hozzá a lábunkat. Ha fokozatosan építjük fel az edzést, viszonylag lassan
emeljük a távokat, akkor időt hagyunk a térdünknek alkalmazkodni. Megerősödnek az izmok
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és a szalagok, amelyek védik az izületeket. Szerencsés, ha a futóedzés mellett a gimnasztikát
sem hanyagoljuk el.
Mint mindig, most is a megelőzés a legjobb megoldás, ám mit csináljunk, ha a térdünk „térdre
kényszerít”? Mindenképpen keress fel egy szakorvost. Ha megkapod az újraedzés lehetőségét,
akkor kezdd el erősíteni a térdedet. A helyben szökdelés, a fél lábon való ugrálás padra –
megelőzésre is alkalmas gyakorlatok! Nemcsak a térdre, hanem a bokára is oda kell mostantól
figyelni – erősítsd lábujjhegyen való sétával, mezítláb futással. Ha sohasem küszködtél
lábfájással, akkor se hanyagold el ezeket a gyakorlatokat a futóedzés mellett. Azt viszont ne
feledd, hogy a legrosszabb, amit tehetsz a térdeddel, hogy nem használod!

A folyadékfogyasztás és a sportteljesítmény összefüggése Ivás-alapismereti
tanácsok. - Horváth Zsolt gyűjtése
Forrás: http://index.hu/exit/hegyek/tura/folyadek/ Dr. Takács Katalin írása
A folyadékveszteség nem csak azért rossz, mert szomjas lesz az ember. Szoros
összefüggés van a teljesítmény csökkenés és a kiszáradás közt. A súlycsoportos sportágaknál,
ahol a testsúly csökkentése jelentős szereppel bír, gyakran játszanak a versenyzők a
folyadékbevitellel. Ez azonban egyáltalán nem kockázatmentes módszer. A szervezet
folyadékegyensúlya kényes, az utóbbi kutatások eredményei szerint, (bár vannak
ellenvélemények) úgy tűnik, nagy figyelemmel kell kísérnünk, hogy mennyit iszunk
testmozgás közben.
A sport előtt és közben a folyadékbevitel nem jár ugyan teljesítménynövekedéssel, mégis
figyelnünk kell rá. Vannak viszonylag állandó folyadékveszteségeink, melyeket naponta
pótolnunk kell, ezek: kb. 800 ml párolgás (főként a légzés révén), 100 ml a székletben, 500 ml
vizelet (minimum). Változó folyadékveszteségünk az izzadtság. Kevesen tudják, pedig
lényeges adat, hogy extrém körülmények között akár másfél litert (!) is izzadhatunk egy óra
alatt.
A folyadékhiány nehezebbé teszi a testhőmérséklet szabályozását és mind a fizikai, mind a
mentális teljesítményt csökkenti. Ha a vízhiány eléri a testsúly 2%-át, már 20%-os
teljesítmény csökkenéssel számolhatunk, amennyiben ez a hiány 5%-ra nő, már csak
teljesítőképességünk felével rendelkezünk. 6-10 % esetén hőgutára, illetve hőkimerülésre
számíthatunk. Ezek az adatok az aerob izommunkára érvényesek, az izomerőre és
állóképességre kifejtett hatásról még nincs elég adatunk.
Míg ebben a kérdésben a tanulmányok jó része egyetért, a folyadékfogyasztás mennyisége és
minősége körül sok vita van. A legtöbb kutató azt javasolja, hogy a testmozgás (verseny) előtt
kb. 2 órával igyunk 400-600 ml vizet, majd a sport közben 15-20 percenként 150-300 ml-t4. A
mennyiségek egyénenként jelentősen változhatnak.
Amennyiben a testmozgás a 90 percet nem haladja meg, a tiszta víz a legajánlottabb folyadék.
A szükséges só-mennyiséget az étkezések bőven fedezik. Ha a vízhez szőlőcukrot adunk az
pótolja az elvesztett cukormennyiséget, bár erre általában ráérünk a testmozgás után is. A
koncentrációt illetően az adatok igen eltérőek a koncentrációról, általában 2-10%-os oldatot
javasolnak. Csak akkor szükséges ásványi sókat tartalmazó oldatot inni, ha hosszabb
időtartamú testmozgást végzünk. Vigyázat az extrém megterhelő és időtartamú sportoknál (pl.
a vasember triatlon próba) a túlzott folyadékbevitel sóbevitel nélkül már jelentősen
csökkentheti a vér sótartalmát, ezt pótolni kell!
A közhiedelemmel ellentétben nem találtak összefüggést a nők folyadékszükséglete és a
menstruációs ciklusuk között.
A túlzott folyadékbevitel a sport előtt és közben nem jár teljesítménynövekedéssel, ellenben
kellemetlen gyomortáji panaszokat szokott okozni és növeli a vizelet mennyiségét, ami
bizonyos sportokban egészen kellemetlen tud lenni. A folyadék választásánál ügyeljünk arra,
4

Ezt erős túlzásnak vélem. Nem örülnék, ha az edzésen a bokken, nunchaku és egyéb fegyverek mellé
odakerülne a kulacs is, és jártunkban-keltünkben belekortyolgatnánk. Egy edzést ki kell bírni ivás nélkül, a
dojóban evésnek, ivásnak nincs helye. Ha kánikulai meleg van, az edző tartson szünetet. [JB]
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hogy számunkra ízletes típust találjunk, ezekből sokkal könnyebb a szükséges mennyiséget
meginni.

Elég vizet iszol? Pat Pollock írása, fordította: Jóvér Béla
Forrás: Black Belt, January 2001., p.42.
Az emberi test elsődlegesen vízből áll. A csontok, az izmok az agyvelő mintegy 75 %a víz, a tüdő vagy a vér esetében még nagyobb ez az arány. Az emberi test szöveteinek fő
összetevőjeként a víz döntő szerepet játszik valamennyi anyagcsere folyamatban - különösen
azokban, amelyek a sportteljesítményt befolyásolják.
Izmaink összehúzódási képessége, az állóképességünk, a zsírok elégetése, az izmok
között elraktározott glikogén készletek hasznosíthatósága, a testhőmérséklet szabályozása, a
tápanyagok felszívódása, az edzések és versenyek utáni helyreállítódás, mind-mind a
testünkben lévő víz mennyiségének függvénye. Következésként; ahhoz, hogy képességeink
maximumát tudjuk nyújtani, megfelelő mennyiségű vizet kell fogyasztanunk.
A kutatók már évek óta tudják, hogy ha testünk víztartalmának akár csak 4 - 5
százalékát veszítjük el, ez a fizikai képességekben már 20 - 30 százalékos visszaesést is
eredményezhet. 3 százalékos kiszáradás például 10 százalékkal csökkenti az izmok
összehúzódási képességét és 8 százalékkal a gyorsaságot. Aki bajnok akar lenni, ezt nem
engedheti meg magának. De a harcművészeknek is ajánlatos, hogy az alábbiak szem előtt
tartásával biztosítsák, hogy elegendő vizet fogyasszanak.
 Soha ne várjunk az ivással addig, amíg szomjasak leszünk. Már a szomjúságérzet
jelentkezése előtt is bekövetkezhet a részleges kiszáradás.
 A víz legyen az elsődleges italunk. A vízháztartás szempontjából a tej,
gyümölcslevek és más italok csak másodlagos jelentőségűek. Szódavíz, kávé, tea és egyéb
üdítők helyett igyunk egyszerűen vizet.
 Az egész nap során igyunk vizet, legtöbbet az étkezések között.
 Az edzés vagy verseny előtt. alatt és után is fogyasszunk bőséges mennyiségű vizet.
Így optimális szinten tudjuk tartani erőkifejtési képességünket, kitartóak leszünk a
feladat teljesítése során, és utána gyorsabban ki fogjuk pihenni magunkat.
 Olyan hidegen igyuk a vizet, ahogyan csak meg bírjuk inni. Ez egy kicsit óv a
túlhevüléstől is.
 Vizelés után mindig igyunk, akár szomjasak vagyunk, akár nem, hogy pótoljuk az
elveszített folyadékmennyiséget.
 Lassan kortyolva igyunk, hogy ne nyeljünk levegőt, ami edzés közben kellemetlen
lehet.
 Ha kemény edzést végzünk, naponta legalább két gallon vizet5.
 Folyadék-ellátottsági szintünket a vizelet színének megfigyelésével tudjuk
ellenőrizni. Ha víztiszta: minden rendben van, de ha aranysárga, folyadékhiányunk van, és
azonnal igyunk.
A víz minősége is lényeges. A városi vezetékes víz olyan káros szennyezéseket tartalmazhat,
amelyek felhalmozódnak a szervezetünkben. A jó íz még nem bizonyíték a megfelelő
tisztaságra. Ha megengedhetjük magunknak, csakis palackozott vizet igyunk. Az is lehet jó
megoldás, ha beszerzünk egy jó minőségű víztisztító berendezést, például olyat, ami a
fordított ozmózis jelenségén alapul vagy Kodak-gyártmányú cellulóz-triacetát van benne. Ez
igazán jó befektetés egészségünk és jó sportteljesítményünk érdekében.

5

Barokkos túlzás. Ez még US gallonban számolva is közel 8 liter, angol gallonban pedig több mint 9 liter. [JB]
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TALÁLTUNK EGY RÉGI FÉNYKÉPET
Czetka Zoli és "Taki" egy Kinizsi százason, úgy az 56. kilométer magasságában

A távolságot, mint üveggolyót megkapták....., és még mennyire tudtak örülni neki!
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ZEN
ÜTKÖZÉS
Fordítás: JB, illusztráció: Finderné Hadházy Claudia
Forrás: Thich Nhat Han Being Peace 1987, Parallax Press, , Berkeley, California
Idézi: 365 Zen Daily readings Ed. Jean Smith, Harper SanFrancisco, 1999., p. 2.

Egy férfi sűrű ködben evezett felfelé a folyón. Hirtelen észrevette, hogy jön vele
szemben egy másik csónak, és meg sem próbálja, hogy elkerülje az ütközést.
Egyenesen felé tart. Kiáltozni kezdett: "Vigyázz! Hé! Vigyázz!", de az továbbra
is közeledett, és kis híja volt, hogy elsüllyessze. Emberünk igen dühös lett, és
mérgében alaposan lehordta a másikat. Amikor azonban figyelmesebben
odanézett, észrevette, hogy a másik csónakban nem is ül senki.

Saját vonaladat hosszabbítsd meg!
Fordítás: JB, rajz: Finderné Hadházy Claudia
Forrás6: Joe Hyams, Zen in the Martial Arts, Bantam Books, 1979.
Ed Parker kenpo-karate mesterrel 1952-ben találkoztam először Beverly Hills-ben,
ahol egy tornateremben tartotta edzéseit. Jóképű, magas, Hawaiiról származó fiatalember volt.
Sűrű fekete hajával egy hatalmas fára emlékeztetett, erős karjai, mint vaskos ágak, mezítlábas
talpa olyan szilárdan tapadt a tatamira, mintha belegyökerezett volna. (Robusztus alkata
ellenére, ha megindult, szélvész sebességével mozgott.) A legtöbb harcművészhez hasonlóan
kétrészes, lezser szabású vászon gi-t viselt. Ruhája, épp úgy, mint a rajta lévő fekete öv a sok
6

Megjegyzem, hogy ebből a könyvből már korábban is lefordítottam három írást. Ezek az a Híradó első
számában (1999. Április) és ezzel párhuzamosan, az Aikido Magazin 1999. márciusi számában jelentek meg:
"Ragadd meg a pillanatot", "Ne zavarj!" és "Állj ellen a kapkodásra ösztökélő sürgetésnek!".
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használattól és mosástól erősen kirojtosodott. Arca komoly és békés volt, mint ha éppen most
fejezte volna be a meditációt.
Jól emlékszem az egyik első foglalkozásra. Los Angelesben voltunk, és egy haladóbb
partnerrel kellett küzdenem. Tudatában voltam, hogy tudásban és tapasztalatban nem vehetem
fel vele a versenyt, ezért megpróbáltam ügyeskedni, trükkösködni, de ezeket a
próbálkozásaimat fölényes biztonsággal hárította. Simán leiskolázott és Parker figyelmesen
szemlélte, ahogyan ronggyá vernek. A mérkőzés végére teljesen összeomlottam. Parker
behívott az irodájába, egy kicsiny, szegényesen bebútorozott szobácskába, ahol mindössze
egy ütött-kopott íróasztal és néhány rozoga szék volt.
"Miért vagy ennyire feldúlva?" - kérdezte.
"Mert nem tudtam megnyerni a mérkőzést."
Parker felkelt az íróasztal mellől és egy krétadarabbal egy másfél méternyi hosszúságú
vonalat húzott a padlóra. "Hogyan tudnád megrövidíteni?" - kérdezte.
Nézegettem a vonalat, és különféle megoldásokkal próbálkoztam, még arra is
gondoltam, hogy részekre kellene szabdalni.
Egyik válaszom sem elégítette ki, csak megrázta a fejét, és húzott egy másik, az
előzőnél hosszabb vonalat. "Na, most hogyan néz ki az előző vonal?"
"Rövidebb lett," feleltem.
Parker bólintott. "Mindig jobb, ha saját vonaladat és tudásodat próbálod javítani és
megerősíteni, mint ha azzal próbálkozol, hogy az ellenfelet ne engedd kibontakozni." Elkísért
az ajtóig és búcsúzóul hozzátette: "Jól gondolkodj el ezen!"
Megfogadtam szavait, és a következő néhány
hónapban keményen dolgoztam rajta, hogy
fejlesszem
a
technikámat,
tudásomat
és
képességeimet.
Legközelebb,
amikor
ismét
összekerültem
korábbi
ellenfelemmel,
megállapítottam, hogy bár időközben ő is fejlődött,
de mégis sokkal szorosabb mérkőzést vívtunk, mint
előző alkalommal.
Nem sokkal ezt követően felismertem, hogy a
Parkertől tanult elv a teniszben is kamatoztatható.
Mint afféle, csak hétvégeken játszó amatőr, gyakran
kerültem szembe mások nyomasztó fölényével, és
amikor rosszra fordultak a dolgok, gyakran
trükkösködéssel próbáltam javítani a helyzeten megnyestem a labdát, megpróbáltam pörgetve
visszaütni, vagy lazán ejteni. Mindhiába, ezek soha
nem jöttek be, és ettől lehangolódtam. Ahelyett, hogy
saját vonalamat próbáltam volna meghosszabbítani,
az övékét akartam megrövidíteni. Felismertem, arra
kell törekednem, hogy önmagamból hozzam ki a
legjobbat, nem pedig arra, hogy az ellenfél játékát
próbáljam meg elrontani. Parker tanácsának
köszönhetően, hamarosan jelentős előrelépést értem
el a teniszben is.
Ennek már csaknem három évtizede7, és a hosszú évek során Parker tanítványok ezreinek adta
át tudását. Ha már nem is edzünk vele, valamennyien úgy gondolunk rá, mint jó barátra - és
egy bölcs, kedves mesterre, akiben megtestesült a harcművészetek szellemisége és filozófiája.
7

A forrásmű 1979-ben jelent meg. Ed Parker kicsivel több, mint tíz éve hunyt el. A Black Belt magazin 2001.
augusztusi számában "Tíz év Ed Parker után - a kenpo-karate helyzete" címmel megjelent egy írás, amelyben "az
amerikai karate atyjának" nevezik őt, akit életében a kenpo-karate koronázatlan királyának tekintettek.
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Buddhizmus, zen-buddhizmus és harcművészet – Jóvér Béla írása
Híradónk mostani számában megkezdjük Őszentsége a dalai láma Egyszerű út című
könyvének bemutatását. Ehhez szeretnék hozzáfűzni néhány bevezető gondolatot.
Őszentsége a dalai láma a tibeti buddhizmus vallási vezetője, 1959-óta, amióta Kína elfoglalta
Tibetet, száműzetésben él. Járja a világot és tanítja, népszerűsíti a buddhizmus alapjait.
Számos könyvet is írt, jó néhány magyar fordításban is megjelent. Az Egyszerű út még nem,
és Dinnyés Enikő vállalkozott rá, hogy lefordítja a Híradó számára.
Híradónk folyamatosan hangsúlyozza és szemlélteti a harcművészetek és a zenbuddhizmus lényegi rokonságát, amelyet legtömörebben Deshimaru zen-mester szavai
fejeznek ki: „A zen nélkül a harcművészet csak játékszer.” Azért éreztem szükségesnek, hogy
néhány bevezető gondolatot írjak a szóban forgó könyvhöz, mert az olvasóban joggal
merülhet fel két kérdés;
- Mi köze van a tibeti buddhizmusnak a zen buddhizmushoz?
- Szükséges-e a zen buddhizmus követéséhez – akár elfogadásról, akár csak szellemi
odafigyelésről van szó – a buddhista tanítások ismerete?
Vegyük sorra a két kérdést.
A buddhizmus igen tarka kulturális jelenség, számos úton indult el Indiából, és Japánba is
több helyről érkezett. Nagy utat tett meg térben is, időben is, és minden környezet, minden
történelmi kor rajtahagyta bélyegét. Ennek ellenére lényegi jegyeit mindvégig megőrizte,
Buddha, és a pátriárkák tanításait soha egyetlen irányzat nem kérdőjelezte meg. A hozzájuk
fűzött kommentárokban, a megvilágosodás elérésének technikájában, a rítusokban,
ceremóniákban nagyok a különbségek, de a lényeg azonos. A dalai láma szóban forgó könyve
olyan alapigazságokat mutat be, amelyeket minden buddhista – így a zen követője is –
tökéletesen magáénak vall. Számos más könyvet is választhattunk volna ezek ismertetésére,
de két fontos érv szólt a mostani választás mellett. Az egyik az, hogy Őszentsége
rokonszenves ember, kitűnő előadó és író, stílusa egyszerű, ám mégis szabatos, egyszerű
szavakkal magyaráz, anélkül, hogy túlegyszerűsítené a tanításokat. A másik ok is igen
kézenfekvő: Enikőnek ennek a könyvnek a lefordításához támadt kedve.
Lássuk a másik jogos kérdést!
A zen történetek egyik fő mondanivalója, hogy nem kell a sok cécó, nem kell belegabalyodni
a szavak és ceremóniák szövevényébe, elég cél- és haszonvágy nélkül gyakorolni a zen
meditációt – esetleg egy-egy kóan segítségével kizökkenteni elménket a szokásos
kerékvágásból – és elérjük a megvilágosodást. Sok igazság van ezekben a történetekben, de
sok nem-igazság is. A zen-történetek is szavakból állnak, jól példázzák, hogy a szavak soha
nem képesek visszaadni a teljes igazságot. A valóság ugyanis az, hogy a zen kolostorokban
ismerik, tanulmányozzák és tanítják a buddhizmus szent iratait. A zen meditációban
kialakított tudatállapot csak akkor vezethet el a buddhista megvilágosodáshoz, ha a fejben és a
szívben szavakba öntve is ott vannak a buddhista alaptanítások. Ezek hiányában nagyon
veszélyes utakra tévedhet a meditáló! Nem ezeknek az ismereteknek a fontosságát vitatják a
zen követői, hanem azt hangsúlyozzák, hogy egy ponton túl ez már kevés, sőt, ha túlzott
jelentőséget tulajdonítunk nekik, eltérítenek, vakvágányra visznek. Tudás és közvetlen
megtapasztalás megfelelő arányára van szükség. Más kérdés, hogy a zen szerzetesek között
szép számmal akadnak különc figurák. Nem idegen tőlük egy kis polgárpukkasztás. Számos
történet örökít meg különböző diákcsínyeket: szent iratokat, fából készült Buddha szobrokat
vetnek tűzre és más effélék. Vigyázat! Nem veendő szó szerint! A zen kolostorok lakói
valójában fegyelmezett, komoly és tisztelettudó módon viszonyulnak Buddha és a pátriárkák
tanításaihoz.
Nyájas Olvasó, kövesd Te is példájukat!
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EGYSZERŰ ÚT
Őszentsége a Dalai Láma könyve az alapvető buddhista tanításokról
Megjelent: Thorsons, London, 2000. Fordítja: Dinnyés Enikő
A KIADÓ ELŐSZAVA A KÖNYVHÖZ
Az Egy egyszerű út (A Simple Path) szövege őszentsége, a Dalai Láma 1996-ban, Londonban
elmondott tanításain alapul. A tanítások és a könyv témája a Négy Nemes Igazság (the Four
Noble Truths), amely Buddha minden tanításának az alapja. Ezeken az oldalakon őszentsége
átfogó magyarázattal szolgál a témáról. Korábban más tanításokkal együttes kötetben került
kiadásra; most őszentsége Négy Nemes Igazságról szóló tanításait új környezetbe
szerkesztettük, fényképekkel kiegészítve, hogy az olvasó értékelhesse a tibeti buddhizmus
gazdag kulturális örökségét. Ian Cumming fényképész képei tájakról és tibeti emberekről
(szerzetesi közösségekből illetve a buddhizmus világi gyakorlói közül egyaránt) segítenek azt
a környezetet megismerni, amelyben a tibeti buddhizmus kifejlődött, és ahogyan most a
száműzetésben őrzik. A képek nem illusztrációi őszentsége szavainak, csak laza kíséretet
adnak hozzá. Például egy zarándok képe, amint az földre borul a Patala Palota, a Dalai Láma
korábbi otthona előtt, közvetíti, milyen megbecsülés övezi ezeket a tanításokat és Tibet
szellemi vezetőjét.
BEVEZETÉS
A NÉGY NEMES IGAZSÁG A BUDDHISTA TANÍTÁS ALAPKÖVE
A Négy Nemes Igazság a buddhista tanítás alapköve. Valóban, ha valaki nem érti a Négy
Nemes Igazságot, és nem tapasztalta meg ennek a tanításnak az igazságát személyesen, annak
számára lehetetlen a Buddha Dharma gyakorlása. Ezért mindig olyan nagy öröm számomra,
ha lehetőséget kapok magyarázatukra.
Általában, hiszek abban, hogy minden jelentősebb világvallásban megvan a lehetőség, hogy
az emberiességet szolgálja, és jó emberi lények fejlődjenek általa. „Jó” alatt azt értem, hogy jó
és könyörületes szívűek. Ezért mondom mindig, hogy jobb, ha valaki saját hagyományos
vallását követi, mert a vallásváltás később érzelmi és intellektuális nehézségeket hozhat.
Mégis, ha valóban úgy érzed, hogy hagyományos vallásod nem elég hatékony számodra,
akkor vonzó lehet a dolgok buddhista magyarázata. Talán ebben az esetben jó a buddhizmust
általában is követni. Úgy gondolom, bármilyen vallásos oktatás jobb a semminél. Ha valóban
vonzódsz a buddhista megközelítéshez, és az elme buddhista módú edzéséhez, fontos, hogy
gondosan mérlegeld ezt, és csak ha valóban alkalmasnak érzed a magad számára, akkor
helyes elfogadni a buddhizmust vallásodnak.
Van itt még egy fontos szempont. Az emberi természet olyan, hogy néha - igazolandó egy új
vallás felvételét - régi vallásunkat kritizáljuk, alkalmatlannak beállítva azt. Ennek nem szabad
megtörténni. Először is, ha esetleg az előző vallásod nem elég hatékony számodra, az nem
jelenti azt, hogy nem lehet értékes más milliók számára. Mivel minden emberi lényt
tisztelnünk kell, így azokat is, akik más vallás útját követik. Világos, hogy vannak, akik
számára a keresztény megközelítés hatékonyabb, mint a buddhista. Ez az egyén lelki
beállítottságától függ. Ezért értékelnünk kell minden vallásban rejlő lehetőséget, és
tisztelnünk azok követőit.
A második érv, hogy mostanában a világ sok vallási tradícióját ismerjük meg, és az emberek
próbálnak valódi harmóniát teremteni közöttük. Úgy vélem, most sok hitek közti kör van, és
kezd gyökeret verni a vallási pluralizmus. Ez nagyon bíztató jel.
Ezekkel a szempontokkal akartam kezdeni, mert amikor majd magyarázom a Négy Nemes
Igazságot, úgy kell érvelnem, hogy a buddhista út a legjobb! És ha arról kérdeznétek, melyik
vallás a legjobb az én számomra, a válaszom, habozás nélkül, a buddhizmus volna. De ez nem
jelenti azt, hogy mindenkinek a buddhizmus a legjobb, – egyáltalán nem. Ezért majd
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magyarázataim során, mikor arról beszélek, én úgy érzem, a buddhista út a legjobb, nehogy
félreértsetek.
Szeretném tovább hangsúlyozni, hogy amikor azt mondom, hogy minden vallásban óriási
lehetőség rejlik, nem pusztán udvarias vagy diplomatikus vagyok. Találkoztam más
hagyományok őszinte gyakorlóival. Őszinte és nagyon erőteljes szerető kedvességet
tapasztaltam elméjükben. A következtetésem tehát az, hogy ezekben a különféle vallásokban
megvan a lehetőség, hogy jó szívet fejlesszen ki.
Valójában nem az a kérdés, hogy tetszik, vagy nem tetszik más vallások filozófiája. Egy nembuddhista számára a nirvána illetve egy következő élet gondolata értelmetlennek tűnik.
Hasonlóan, a buddhistáknak egy Teremtő Isten fogalma hangzik néha értelmetlenül. De ezek
a dolgok nem számítanak, elejthetjük őket. A lényeg az, hogy egy nagyon negatív
személyiség ezeken a különféle hagyományokon keresztül átalakulhat jóvá. Ez a vallás célja,
– és ez a tényleges eredmény. Ez önmagában elegendő ok, hogy tiszteljünk más vallásokat.
Van még egy utolsó szempont. Amint tudhatjátok, Buddha különféle módokon tanított: a
buddhizmus gondolkodási rendszerek sokasága. Ha a Buddha ennyi különböző módon
tanított, úgy tűnhet, maga sem volt teljesen bizonyos benne, hogyan is vannak a dolgok
igazán! De valójában nem ez a helyzet; a Buddha ismerte követőinek különböző lelki
beállítottságát. Úgyhogy még Buddha Shakyamuni is mélyen tisztelte az egyének saját
életszemléletét és személyes jogait. Egy tanítás lehet teljesen megalapozott, de ha valakinek
nem illik a személyiségéhez, mi értelme azt magyarázni?
A BUDDHIZMUS ALAPVETŐ ELVEI
Bármikor, ha bemutatom a buddhista tanításokat, megragadom az alkalmat, hogy két alapvető
elv formájában jelenítsem meg azokat. Ezek közül az első: a valóság kölcsönösen összefüggő
volta (interdependent nature of reality). Minden buddhista filozófia ennek az alapvető
igazságnak a megértésén nyugszik. A második elv az erőszakmentesség (non-violence),
amely egy gyakorló buddhista cselekvési módja, akinek a szemlélete: a valóság kölcsönösen
összefüggő volta. Az erőszakmentesség alapvetően azt jelenti, hogy mindent meg kell
tennünk, hogy segítsünk másoknak, illetve ha ez nem lehetséges, akkor legalábbis
tartózkodnunk kell tőle, hogy kárukra legyünk. Mielőtt részleteiben elmagyarázom a Négy
Nemes Igazságot, körvonalaznám mindkét elvet a hátterük alapján.
MENEDÉKBE VONULÁS ÉS A BODHICHITTA FEJLESZTÉSE
Először is hagyományos buddhista terminusban mutatom be ezeket az elveket. Technikailag
akkor válunk buddhistává, amikor a Három Kincs Menedékét választjuk (to take Refuge in
the Three Jewels), és a bodhichittát fejlesztjük magunkban, azaz a könyörületességet, önzetlen
érzületet, jó szívet. A buddhizmus Három Kincse: a Buddha; a Dharma, az ő tanítása; és a
Sangha, azaz a gyakorlók közössége. Egészen tiszta az, hogy a mások segítésének gondolata a
magva a Menedéknek és a Bodhichittának egyaránt. A Bodhichitta Fejlesztésének gyakorlata
egyértelműen ránk rója, hogy olyan tevékenységekben vegyünk részt, amelyeknek célja
mások segítése; míg a Menedékbe Vonulás gyakorlata lefekteti az erkölcsileg fegyelmezett
életvezetés alapjait a gyakorló számára.
Amíg nincs jó megalapozó tapasztalatunk a Három Kincsben való Menedék gyakorlásában,
nem leszünk képesek a bodhichitta magas szintű megvalósítására. Ezért van az, hogy a
gyakorló buddhista és a nem-buddhista megkülönböztetése annak alapján történik, hogy a
személy visszavonult-e a Három Kincs Menedékébe.
Ám amikor a Három Kincs-beli menedékről beszélünk, nem egyszerűen egy szertartást kell
elképzelnünk, amely által formálisan menedéket veszünk egy mestertől. Van ugyan egy
formális Menedék-szertartás a buddhizmusban, de a lényeg nem a ceremónia. A lényeg az,
hogy saját reflexiód eredményeként, akár mester nélkül is, teljesen meggyőződhetsz róla,
hogy a Buddha, Dharma és Sangha a menedék végső célja, és ez az, amikor ténylegesen
buddhistává válsz. Spirituális jólétedet a Három Kincsre bízod, és ezt értjük valójában
Menedékbe Vonuláson. Másrészről, ha elmédben bármilyen kétség vagy aggódás van afelől,
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hogy a Buddha, Dharma és Sangha a menedék végső célja, még ha részt is vettél egy
Menedék-szertartásban, a legkisebb kétely is visszatart attól, hogy gyakorló buddhista légy,
legalábbis egyelőre. Ezért fontos megérteni, mit jelentenek ezek, mint a menedék céljai.
Amikor Buddháról beszélünk ebben a környezetben, ne szűkítsük a szó jelentését a történelmi
személyre, aki Indiába jött. Ehelyett a buddha fogalma a spirituális megvalósulás szintjein
alapuljon. Értenünk kell, hogy a buddhaság spirituális létezési állapot. Ezért beszélhetnek a
buddhista írások múltbeli, jelenbeli és jövőbeli buddhákról.
Most az a következő kérdés: hogyan lesz valakiből buddha? Hogyan lesz valaki teljesen
megvilágosult? Amikor a buddhaságról elmélkedünk, azt kell kérdeznünk magunktól, vajon
az egyén számára lehetséges-e, hogy ezt az állapotot elérje, teljesen megvilágosult lénnyé,
buddhává váljon. Ekkor azt találjuk: a kulcs a Dharma természetének megértésében rejlik. Ha
a Dharma létezik, a Sangha is minden bizonnyal létezik, - a Sangha azokat jelenti, akik
elkötelezték magukat a Dharma útja mellett, és akik meglátták és megvalósították annak
igazságát. Ha vannak Sangha-tagok, akik olyan spirituális állapotot értek el, amely által
legyőzték a negatívság és gyötrő érzelmek zömét legalábbis, akkor elképzelhetjük a
lehetőségét annak is, hogy teljesen megszabaduljunk a negatívságtól és a gyötrő érzelmektől.
Ez az az állapot, amit buddhaságnak nevezünk.
Ebben a szövegkörnyezetben, úgy gondolom, meg kell különböztetnünk a „Dharma” szó
általános használatát a Menedék témakörében való szűkebb használatától. Általánosságban az
írott Dharmát jelenti, - a Buddha tanítását és az e tanításon alapuló spirituális
megvalósulásokat. A menedékkel kapcsolatos két vonatkozása pedig: az egyik az út, amely a
szenvedés és gyötrő érzelmek megszűnéséhez vezet, a másik pedig a megszűnés maga. Csak
az igazi megszűnés és a megszűnéshez vezető út megértésén keresztül alkothatunk fogalmat
arról, mi is a szabadság állapota.
FÜGGŐ EREDET (DEPENDENT ORIGINATION)
A Sutrákban Buddha számos alkalommal állítja, hogy aki felfogja a valóság kölcsönösen
egymástól függő természetét, az látja a Dharmát; és bárki látja a Dharmát, az látja a Buddhát
is. Azt találjuk, hogy itt három jelentésréteg van.
Elsőként a kölcsönösen egymástól függő eredet elvének az az értelmezése, ami minden
buddhista iskolánál közös, az ok-okozati függőség fogalmaival érvel. Az elv azt mondja ki,
hogy minden feltételhez kötött dolog és esemény az univerzumban pusztán különféle okok és
feltételek kölcsönhatásának eredményeként jön létre. Ez jelentős állítás, mert két lehetőséget
eleve kizár. Az egyik, hogy a semmiből keletkezhetnek dolgok, okok és feltételek nélkül, a
másik pedig, hogy egy transzcendens alkotó által keletkezhetnek. Ezek a lehetőségek
érvényüket vesztik.
Másodszor, a részek és egész fogalmaival is értelmezhetjük a kölcsönösen egymástól függő
eredet elvét. Minden anyagi objektum szemlélhető abból a szempontból, hogyan alkotják a
részek az egészt, és hogyan függ maga az „egész” fogalma a részek létezésétől. Ez a fajta
függőség nyilvánvalóan fennáll a fizikai világban. Hasonlóan, a nem-fizikai létezők, mint a
tudat, vizsgálhatók időleges folyamataikon keresztül: egész voltuk gondolata azon alapul,
hogy az egymást követő eseménysorozatok folytonosságot képeznek. Így amikor ezen
fogalmak szerint tekintjük az univerzumot, nem csak hogy minden feltételes dolgot függő
eredetűnek látunk, hanem azt is értjük, hogy az egész érzékelhető világ a függő eredet elvének
megfelelően keletkezik.
Van egy harmadik dimenziója a függő eredet jelentésének, az, hogy minden dolog és esemény
– minden, valóban – pusztán az őt felépítő sok tényező együttes megjelenésének
eredményeként születik. Ha gondolatban alkotóelemeire bontva elemzünk dolgokat, eljutunk
ahhoz az igazsághoz, hogy egyszerűen más tényezőktől való függés eredményeként jön
valami létre. Ezért semmi sincs, aminek önálló, benne foglalt azonossága volna (independent
or intrinsic identity of it’s own). Bármilyen azonosságot tulajdonítunk dolgoknak, az a mi
érzékelésünk és a valóság kölcsönhatásának függvénye. Mégis, ezzel nem azt állítjuk, hogy a
dolgok nem léteznek. A buddhizmus nem nihilista. A dolgok léteznek, de nincs független,
önálló valóságuk.
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Hadd utaljak vissza Buddha állítására, mely szerint a függő eredet átlátása a Dharma
átlátásához vezet. A Dharma ezen gondolatkörének három különböző jelentésrétege van,
amely megfelel a függő eredet három jelentésszintjének.
Először is, kapcsolhatjuk a Dharmát a függő eredet első jelentésszintjéhez, az oksági
függéshez. Az oksági függés fogalmain keresztül a valóság kölcsönösen összefüggő voltának
mély megértéséhez eljutva, már tudjuk értékelni az úgynevezett „karmáról”, azaz ok és okozat
karmikus törvényéről szóló munkákat, amely az emberi cselekedeteket irányítja. Ez a törvény
magyarázza, hogyan születik negatív cselekedetek, gondolatok és viselkedés eredményeként a
szenvedés élménye, és hogyan keletkezik kívánatos élmény, mint az öröm, az ennek
megfelelő okok és feltételek: pozitív cselekedetek, érzelmek és gondolatok eredményeként.
Az oksági összefüggés fogalmain keresztül a függő eredet mély értelmezéséhez eljutva,
alapvető belelátást nyerünk a valóság természetébe. Amint felismerjük, hogy minden, amit
megélünk, az okok és feltételek kölcsönhatásának és együttes megjelenésének eredményeként
jön létre, egész szemléletünk megváltozik. A saját belső élményeinkre és a nagyvilágra való
rálátásunk eltolódik, amint mindent ennek az oksági elvnek a tükrében kezdünk látni. Ha
egyszer kifejlesztettük ezt a fajta rálátást, ebbe a keretbe tudjuk helyezni karmával
kapcsolatos felfogásunkat is, mivel a karmikus törvények ennek a mindenre vonatkozó,
általános oksági elvnek az egyedi megjelenése.
Hasonlóan, ha mélyen megértjük a függő eredet másik két dimenzióját – részek és egész
függése, és kölcsönös összefüggőség érzékelés és létezés közt, – szemléletünk mélyülni fog,
és érezni fogjuk, hogy nem-megfelelés van aközött, ahogy a dolgok előttünk feltűnnek, és
ahogyan valójában vannak. Ami úgy tűnik fel, mint autonóm, objektív, külső valóság, az
mégsem egyezik meg a valóság tényleges természetével.
Ha elfogadjuk látszat és valóság között ezt az alapvető eltérést, belelátást nyerünk abba,
hogyan működnek az érzelmeink, és hogyan reagálunk eseményekre és tárgyakra. Láthatjuk,
hogy az erős érzelmi válaszok mögött, melyekkel az egyes helyzetekre reagálunk, az a
feltételezés van, hogy rajtunk kívül létezik valamilyen független valóság. Ilyen módon
ráláthatunk az elme különböző funkcióira és a bennünk levő tudatosság különböző szintjeire.
Azt is apránként megértjük, hogy bár bizonyos fajta elmeállapotok oly valóságosnak tűnnek,
és bár tárgyak oly erőteljesnek tűnnek, a valóságban puszta illúziók. Valójában nem léteznek
olyan módon, ahogy gondoljuk.
Ezen a fajta visszatükrözésen és analízisen keresztül betekintést nyerünk abba, amit a
buddhizmus technikai nyelvén „a szenvedés eredetének” hívunk, más szavakkal, ezek azok az
érzelmi élmények, amik zűrzavarhoz vezetnek, és kínozzák az elmét. Ha ezt a valóság
kölcsönösen összefüggő természetének megértésével kombináljuk a legfinomabb szinten,
akkor abba is betekintést kapunk, amit „a valóság üres természetének” hívunk, amin azt
értjük, hogy minden tárgy és esemény egyszerűen sok tényező kombinációjaként születik, és
nincs független vagy önálló léte.
Az ürességbe való belelátásunk segítségével megérthetjük persze, hogy bármilyen gondolat,
ami az ellenkező állásponton, vagyis azon alapul, hogy a dolgok valósággal és önállóan
léteznek, tévedés. Ez a valóság természetének félreértése. Rájövünk, hogy nincs érvényes
alapja, sem a valóságban, sem érvényes tapasztalatunkban, míg a valóság üres természete
érvényesen megalapozott, logikai érveléssel és tapasztalatainkkal egyaránt. Fokozatosan
értékelni kezdjük, hogy elérkezhetünk az ismeret egy olyan szintjéhez, ahol az ilyen
tévedések teljesen kiküszöbölődnek; ez a megszűnés (cessation).
A Tiszta Szavakban (Clear Words) Chandrakirti azt állítja, hogy ha kijelenthetjük az
ürességet, akkor kijelenthetjük a függő eredet világát. Ha kijelenthetjük ezt, akkor
kijelenthetjük az okozati összefüggést a szenvedés és annak eredete között. Ha egyszer
elfogadjuk ezt, akkor elgondolhatjuk és elfogadhatjuk a lehetőségét, hogy vége legyen a
szenvedésnek. Ha ez lehetséges, érvel Chandrakirti, akkor azt is elfogadhatjuk, hogy az
egyének megvalósíthatják, megeleveníthetik ezt az állapotot. Végül, természetesen buddhákat
is elgondolhatunk, akik már tökéletesítették a megszűnés állapotát.
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A lényeg az, hogy a függő eredet elvének mély megértéséig eljutva, egyaránt megérthetjük a
szenvedés szövevényes eredetének igazságát és a megszűnés igazságát. Ez a jelentése Buddha
állításának, hogy a függő eredet megértése által megértjük a Dharmát. Ezen a módon láthatjuk
a megszűnés igazságát, és az utat, ami ehhez a megszűnéshez vezet. Ha egyszer megértjük
ezeket, képesek leszünk elgondolni, hogy a Sangha-tagok megvalósíthatják, megeleveníthetik
ezeket az állapotokat, és mint buddhák, tökéletesíthetik. Végül lesz valamifajta felfogásunk
arról, amit a buddhaság valójában jelent.
A KÉT IGAZSÁG
Annak érdekében, hogy széles körű értelmezésünk alakuljon ki a Négy Nemes Igazságról, az
is szükséges, hogy a Két Igazságot jól ismerjük: a hagyományos vagy viszonylagos igazságot,
és a végső igazságot.
Hát hogyan alakíthatunk ki személyes felfogást a Két Igazság alapvető buddhista tantételéről?
Ahogy megismerjük megélt tapasztalataink mindennapi világát, tisztán láthatjuk azt, ami
samvaharasatya-ként ismert, a hagyományos valóság világát, ahol az oksági elv működik. Ha
elfogadjuk ennek a világnak a valóságát, ahogy az megszokott, akkor elfogadhatjuk ennek a
világnak az üres természetét, amely a buddhizmus szerint a végső igazság, a paramarthasatya.
Fontos a valóság e két szemlélete közötti viszony. A látszat világát nem annyira kirívó
különbségként vagy ellentétként állítjuk a végső igazság mellé, hanem inkább bizonyítékként,
legmélyebb alapként, amelyen a valóság végső természetének szemlélete nyugszik.
Csak ha már megértetted ennek a Két Igazságnak a természetét és viszonyát, akkor vagy
abban a helyzetben, hogy teljesen megérthesd a Négy Nemes Igazság jelentését. És ha már
érted a Négy Nemes Igazság jelentését, akkor van egészséges alapod, amelyen helyes
szemléletet alakíthatsz ki arról, mit értünk a Három Kincsben vett Menedéken.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS 2001.
Foto: Lipi, szöveg: JB

Énnyien voltunk a karatésokkal együtt - ezen jót mosolyogtunk...
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Posztumusz
Nem építettünk ugyan shugyo-t az edzésrendünkbe, de estére azért elpilledtük rendesen.
Ilyenkor furcsán nézeget kifelé az ember a fejéből. Biksi Imre, aki éppen 4. kyu övvizsgájára
készült, különösen szép alakításokat tud nyújtani. Egyik alkalommal is éppen a „sarkából
kiálló nyílvesszőt mustrálgató Akhilleusz”-című mutatvánnyal volt elfoglalva, amikor
megéreztem, hogy tennem kell érte valamit.
- „Ne erőlködj Imre szan! Ha nem bírod tovább, add fel! Megígérem, megkapod a
posztumusz narancssárga övet.”
- „Inkább narancssárga fejfát kérek. Az olyan egyedi lenne!”

A nagy csobbanás. Voltaképpen ezért jöttünk Törökszentmiklósra, a többi csak rizsa.
A vízipókkal nincs feladat
A melegvizes medence nem csak a meglottyadt szamurájokat vonzza (lásd foto), hanem
mindenféle kerge lényt is, amelyek azután, ha nincs éppen a közelben valami szelíd buddhista
lélek, menthetetlenül belefulladnak. Érdekes, még a békák se bírják sokáig. Egy rokonszenves
katicabogarat mindenki szívesen kisegít, de vannak problémásabb esetek is. Egyik reggel egy
siklót vettem észre. Próbált felkapaszkodni a medence sima falán, de minden alkalommal
visszapottyant. Amikor észrevette, hogy közeledem, utolsó erejével tett még egy kísérletet, de
ezúttal is visszaesett, és lemerült a víz alá. Így már meg tudtam fogni és kidobtam a fűre.
(Emberekkel is hányszor előfordul, hogy bajban vannak, és riadtan menekülnek a feléjük
nyújtott segítő kéz elől!)
Közben Gyula is letelepedett mellém, üldögéltünk, nézelődtünk. Észrevette, hogy egy
előttünk cirkáló vízipókot figyelek. Előrelátóan megszólalt:
- „Béla szan! Ezzel nincs feladat. Ő itt lakik.”
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A vezérkar megvitatja a készülő csata mikéntjét és hogyanját. Borsi Jani már tisztán látja a helyzetet.

Egy kis éji zene gitárra és hegedűre.
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BLACK BELT MAGAZIN
JB
2000. november, 38-dik évfolyam, 11. szám
A hwarang do oroszlánjának üvöltése, 3. rész - exkluzív interjú Lee Joo-Bang-gal.
A stílus megalapítója beszámol a nyugati világban történt térhódításról és elmondja, hogy
stílusa miben tér el más népszerű koreai eredetű harcművészetektől.
Fantasztikus kezek - Jeff Speakman bemutatja az amerikai kenpo jellegzetes technikáit
Az ismert mestert a legutóbbi Internetes felmérés a legnépszerűbb harcművésznek
nyilvánította. A cikkben bemutatja a legfélelmetesebb pusztakezes harcművészeti technikákat.
Comhrac Bas - modern önvédelmi rendszer, amely a Jeet Kune Do, Thai box és az ókori
Róma harcművészetének elemeit ötvözi
Maximális rombolóerővel! - 4 fizikai alapelv, melyek segítségével hatékonyabbá tehetjük
ütéseinket és rúgásainkat
A sebesség, tömeg, tehetetlenség és impulzus törvényszerűségeinek tudatos alkalmazása
hatékonyabbá tehet bennünket.
A világ királya - Kazushi Sakubara a legnépszerűbb japán pankrátor elmondja, hogy a
birkózók legyőzhetik a brazil ju-jutsu versenyzőket
A legyőzhetetlenség 13 kulcsa - jobb kumite technika = hatékonyabb önvédelem
A cikk szerzője, Willie Johnson kung-fu tapasztalataira alapozva ismertet be 13 olyan elvet,
amelyeket célszerű szem előtt tartanunk kumite (kötetlen ütés-rúgás küzdelem) közben
5 mozdulat, ami segít a túlélésben - a Shito-ryu karate legjobb blokkjai
Húzz egy vonalat a homokba - a távolságtartás jelentősége utcai önvédelmi
szituációkban
2000. december, 38-dik évfolyam, 12. szám
Túlélési ösztön - a taekwondo legjobb technikái
Az ütéssel, rúgással támadható célpontok a gyakorlati önvédelemben
Az Egyesült Államok 2000. évi K1 bajnoksága
Beszámoló a kick-box bajnokságról
A kenpo rejtélye - a shorinji kenpo rövid története
A judo előnyei - a judo értéke a harcművészetek elsajátításában
Kempo küzdelem - tanuljuk meg, miként váltak a Shaolin szerzetesek legyőzhetetlen
harcosokká!
Steve DiMasco, az Egyesült Államok egyetlen hivatalos Shaolin Templom stílus képviselője
a maximális hatékonyság érdekében ötvözi a kempo, a chin-na és a különféle állatokról
elnevezett kung-fu stílusok technikáit
A nők és a gyilkolási ösztön - tanuljuk meg azt a stratégiát, amely megmentheti az
életünket!
Alapelvek és technikák a női önvédelemben
Magasba ívelő karrierek - 2. rész - a tanítók a harcművészetek háttérben meghúzódó
hősei
A cikk bemutat néhány népszerű mestert, akik befutottak a szemináriumokon vagy saját
iskoláikkal.
Fogd a sétapálcád.. hogyan lehet egy sétapálca halálos fegyver
A huszonegyedik századi Amerikában a sétapálca lehet az önvédelem legális eszköze.
Néhány technika, amelyek jól használhatók pusztakezes és eszközös támadások ellen.
A II. világháború kés-technikákkal kapcsolatos tapasztalatai - a reális önvédelem soha
nem megy ki a divatból!
Néhány, késtámadás védésére alkalmazható technika
2

2001. január, 39-dik évfolyam, 1. szám
A késpenge valósága - válaszok a késtámadásokkal kapcsolatos leggyakoribb olvasói
kérdésekre
A szerző 256 megtörtént eset tanulságait dolgozza fel gyakorlatias tanácsaiban, amelyek
megmenthetik az életünket.
Sikamlós, mint egy kígyó - a becsapós elöl lévő kéz
A cikk Bruce Lee technikájának egy sajátos elemét mutatja be, azt, hogy a szokványos
felfogással szemben, előnyösnek találta, ha az erősebb végtag - kéz és láb - van elől küzdelem
közben.
A támadási ciklus - a vészhelyzet lélektani izgalmi görbéje
Elegendő vizet iszunk?
A cikk fordítása megtalálható jelen Híradóban.
A titkok a katákban rejtőznek
Az írás a karate katák példáján elmondja, hogy téves az a felfogás, miszerint a katák csak
hagyományőrző szerepet töltenek be. Bennük rejlik a hatékony önvédelem kulcsa.
Térd és könyök - a Thai box közelharcban hatásos kedvelt fegyverei
A hapkido technikák hatékonyságának néhány alapelve
A cikk konkrét példákon mutat be három ilyen alapelvet, amelyeket a víz, a körkörös mozgás
és az energia elvének nevez. Ezek a judóban is ismertek, az első "nem megállítani, hanem
körülfolyni", a második "maradj a forgástengelyben és vezesd körpályára a mozgást, így segít
a centrifugális erő" a harmadik pedig "használd fel a támadó lendületét".
2001. február, 39-dik évfolyam, 2. szám
Az ököl ereje - feltárulnak a Shaolin templom titkai!
Beszámoló a Shaolin templomban folyó képzésről és tanácsok a kung-fu gyakorlók számára
arról, hogy miként lehet napjainkban alkalmazni a régi idők tanításait.
Üss elsőnek - az utcán ez lehet a legjobb védekezés
Az önvédelem egyik szaktekintélye elmondja, miként lehet előre megérezni a támadást és
milyen hatásos ellenakciókat javasol.
8 lépés a szamurájkard mesteri forgatásához - a iaido rövid bemutatása
Ez a cikk Vécsei Csaba fordításában megjelent a Híradó 2001. évi második számában.
Éles helyzetben alkalmazható fegyverek - 6 gyakorlati önvédelmi technika
Egy korábbi kidobóember számol be a gyakorlatban bevált megoldásokról, különös hangsúlyt
fektetve a lélektani oldalra.
Gyakorold helyesen a harcművészeteket! - Hogyan kerüljük el a leggyakoribb, dojóban
szerezhető sérüléseket
A magasrúgások védelmében - ezeknek a sokat bírált technikáknak is meg van a
szerepük az önvédelem eszköztárában
Sakk matt! - 7 hatékony kumite technika
2001. március, 39-dik évfolyam, 3. szám
Az utcai önvédelem 10 egyetemes szabálya A cikk szerzője amerikai rendőrtiszt. 10 olyan alapelvet mutat be, amelyet - stílustó
függetlenül - minden harcművésznek szem előtt kell tartania.
Rickson Gracie - a földharc technikák jelentősége a minden kötöttség nélküli
szabadstílusú küzdelmekben, 1. rész
A legendás hírű brazil ju-jutsu mester a folyóirat kérdésire válaszolva beszél tapasztalatairól
és kedvenc technikáiról
Harapás és szemnyomás - a Fülöp-szigetről származó Kino Mutai stílus néhány földharc
közben használható technikája
A tábornok hozzájárulása - a modern taekwondo kifejlődése
Choi Hong-hi tábornok életútja.
Ugrórúgások - Hector Echavarria kick-box bajnok bemutatja 5 kedvenc technikáját
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Hogyan éljük túl, ha a legrosszabb forgatókönyv szerint alakulnak az események
A Dynamic Combat (Dinamikus Harc) elnevezésű gyakorlati önvédelmi iskola
felfogásának és néhány technikájának bemutatása
Ütőerő - a karate-do és a karate-jutsu ütéstechnikájának összehasonlítása egy orvos
szemével
Húzós szakmák - hogyan tudják hasznosítani munkájuk során a harcművészeti
edzéseken tanultakat a rendőrök, a különleges katonai egységek tagjai, a különleges
ügynökök és testőrök
Bruce Lee és Szun-ce - a Jeet Kune Do megalapítója lelkes követője volt a Hadviselés
Művészete tanításainak
Az írás fejezetről fejezetre haladva hasonlítja össze Szun-ce és Bruce Lee felfogását. Az
elmondottakat utcai önvédelmi példákon szemléltetik.
2001. április, 39-dik évfolyam, 4. szám
Villámgyors válaszcsapás - Tak Kubota 36 éve tanulmányozza a gosoku-ryu-t. Elmondja
a blokkolás és azonnali visszatámadás titkait.
Rickson Gracie - a földharc technikák jelentősége a minden kötöttség nélküli
szabadstílusú küzdelmekben, 2. rész
A harc iskolája - élménybeszámoló egy kétnapos túlélési gyakorlatról
A cikk szerzője a magazin megbízásából részt vett a kanadai defendo elnevezésű gyakorlati
önvédelemre összpontosító stílus kétnapos kiképzőtáborán. Beszámolója szerint ez a világ
legkeményebb kiképzése.
Isshin-ryu plusz - Garry Alexander az élő karate legenda elmondja miként tette még
hatékonyabbá ezt a régi karate stílust
A késpenge titkai - 20 lényeges elem, amelyet tudni kell a kés elleni védekezéshez 1. rész
Hua kung fu - egy hagyományőrző kínai kung fu iskola
Néhány állat-stílusjegyet viselő technika bemutatása (majom, tigris, leopárd, sas, sárkány).

RÓLUNK ÍRTÁK
RÉVAI LEXIKON ANNO 1912 - JB gyűjtése
Ekkor még nem alkották meg a cselgáncs kifejezést, de a judo sem volt közismert. Egyedül a
dzsiu-dzsicu címszó alatt találtam valamit, érdemes elolvasni.
Dzsiu-dzsicu, japán birkózás, mely csak 1900 óta ismeretes Európában. Londonban jelentek
meg először az apró termetű japán birkózók, kik könnyűszerrel győzték le az izmoktól
duzzadó, mázsás súlyú ellenfeleiket; a kis japánok Dzsiu-dzsicu fogásainak nem tudtak
ellenállni a fehér faj birkózói. Innen kezdve nagy érdeklődést keltett az egész világon a japán
birkózás híre; a japánok szerint a Dzsiu-dzsicu 3000 éves múltú és japán eredetű. A legenda
szerint azonban kínai eredetű. Valamikor nagyon régen egy Akiyama nevű orvos, hogy
tudományát bővítse, Kínába ment. Pekingben időzött jó ideig, de kalandvágya az ország
belsejébe űzte, hol egy különös birkózási módot ismert meg, mely egy szektának titka volt.
Akiyama belépett a szektába s megismerkedett birkózásuk minden csínjával-bínjával.
Hazájába visszatérve, tizenhárom évig foglalkozott Akiyama e birkózási mód javításával,
tökéletesítésével. Mikor végre nyilvánosság elé lépett, 300 különböző fogással tudta ellenfelét
harcképtelenné tenni. Iskolát nyitott Tokióban. Birkózási módja csakhamar elterjedt, de csak a
harcosok kasztjában, a szamurájok között, kiknek egyébként is a testedzés, testgyakorlás volt
a foglalkozásuk. Midőn mintegy félévszázaddal ezelőtt Japán középkorából hirtelen lépéssel
átlépett az újkorba s megszüntette a kasztrendszert, a Dzsiu-dzsicu azóta az egész nemzet
kincse.
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A Dzsiu-dzsicu fölénye két megfigyelésen alapszik: egyik, hogy az ujjaknak a test
bizonyos részeire gyakorolt erőteljes nyomása alatt az izmok, az idegek, ha futólag is, de
elernyednek: a másik, hogy ha a kézfej külső élével bizonyos szög alatt ütést mérnek, ennek
óriási a hatása. E két megfigyelésben rejli a Dzsiu-dzsicu hasznosságának csírája. A Dzsiudzsicu a megkeményített, szinte érzéketlen kézfejen kívül nagy anatómiai ismeretet kíván,
mert tudnia kell a birkózónak, hogy az ellenfél mely testrészén s hol gyakoroljon erőteljes
nyomást, ütést, hogy azt megbénítsa, harcképtelenné tegye. Lényeges kelléke továbbá, a
lelkiállapot folytonos egyenletessége, nyugodtsága; a japán birkózó soha nem jön dühbe,
mindenkor higgadt.
Az angol, francia és német rendőrség legénységét már kiképezik a Dzsiu-dzsicura.
Nálunk a nagy sportbarát, Szemere Miklós ismertette meg ifjúságunkat e kitűnő rendszerrel.
Elhozatta Japánból Sosaki Kichisaburót, az egyik legkiválóbb Dzsiu-dzsicu mestert, ki a
B.E.A.C. lágymányosi pályáján tanította az egyetemi ifjúságot.
Eddig a Révai lexikon. Maradt bennem néhány kérdés.
A lexikon kiadásának éve 1912. Jigoro Kano már 1882-ben megalapította a Kodokan
judót, 1909-től a japán Olimpiai Bizottság vezetője. Roosevelt elnök meghívására az 1900-as
évek elejétől járnak judósok az Egyesült Államokba. Kano és a judo neve ismert fogalmak a
nemzetközi életben.
Az említett Kichisaburo mester 1900-ban járt hazánkban, nevéhez fűződik az
első magyar nyelvű judo szakkönyv is: "Judo a japán jiu-jitsu tökéletesített módszere" 8. Ez a
könyv 1907-ben látott napvilágot, tehát már öt éve ismert volt a lexikon megjelenésének
idején.
Akkor most mi a helyzet? Milyen néven, mit tanított Kichisaburo mester?
Nyomkodták, tenyéréllel ütötték, vagy földhöz vagdosták egymást? Ha nem judót tanított,
miért ez a könyv fűződik a nevéhez? Mi az, hogy „fűződik a nevéhez”?
És ki ez az Akiyama doktor? Megnéztem a könyveimet, sehol nem említik.
Úgy tűnik, érdemes volna ellenőrizni a többi címszót is. Vagy nyugodjunk bele, hogy
bizonyos tévedések kiirthatatlanok?
Sok évig jártunk május elsejéken a Hajógyári Szigetre, hogy bemutatót tartsunk a
Honvéd Auróra S.E. sportnapján. Évről-évre megismétlődött a következő kis közjáték.
Lerakjuk a szőnyegeket, elkezdünk bemelegíteni. A tőlünk néhány lépésre lévő stúdióban
meglátják, és megszólal a hangosbemondó: „Tisztelt vendégeink, itt a stúdió sátor előtt
hamarosan kezdődik a karate bemutató!” Odasétálok, és próbálok szót érteni velük:
- Nem azért mondom, hogy kötekedjek, de nagyérdemű karatés barátaink nem most, és
nem itt tartják a bemutatójukat. Ami itten készülőfélben van az judo bemutató.
Zavart csend, majd halványan feldereng valami megértés-féle, bólintanak.
Visszamegyek, nekilátunk a mutatványnak. Az esések puffanását túlharsogja a
hangosbemondó:
„Tisztelt vendégeink, elkezdődött a karate bemutató!”

8

Forrás: Galla F. Cselgáncs, Sport, Budapest, 1969, 16. oldal.
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