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6 rousey egy nő, de 
egy férfi képességeivel.

Azt gondolom, a saját súlycsoportjában 
ki tudna állni férfiak ellen is, és gond 
nélkül le is győzné őket.” 

14 a kata három alappillére

Ha a katázásról beszélünk, hajlamosak va-
gyunk bizonyos dolgokat előre feltételezni. 
Az emberekről feltételezzük, hogy tudják, 
mi is a kata, és milyen szerepet kellene ját-
szania a karateedzéseken. Ha feltételez-
zük, hogy ezt az emberek megértették és 
elfogadták, a beszélgetés a kata értékének 
irányába terelődhet.

20 teljesen 
zárt védelem

A jeet kune do stratégiája egy 
magasabb rendű személyi védelemhez 

28 aikidoval az agresszió ellen

Fojtás, ütés, késdöfés, rúgás – bízhatsz 
benne, hogy mindegyik kudarcot vall 
Ueshiba Morihei békés művészetével 
szemben.

36 a törzs edzése és stabilitása

Manapság az atléták több figyelmet fordítanak 
a törzs stabilizálására, mind a rutin edzéseken, 
mind a sérüléseket követő rehabilitáció során.

40 harcművész és katona

Az MMA sztárja, Tim Kennedy beszél életéről a 
seregben és részvételéről a Különleges Alakulatok 
Kiképzőprogramjában.
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Technikai értelemben a fájdalom akkor jelentkezik, 
amikor egy inger eléri a az idegvégződéseinket, ami elin-
dít egy biokémiai folyamatot a szervezetünkben, hogy vé-
gül azt az agy különböző mechanizmusokon keresztül fáj-
dalomként dolgozza fel. Ilyen mechanizmusok – egyebek 
mellett – a fájdalomérzékelő, neuropatikus, pszichogén, 
vegyes és egyénekre jellemző mechanizmusok. Hétköz-
napi nyelvre lefordítva; fájdalom a legkülönbözőbb in-
gerekre jelentkezhet és egyénenként változó, hogy azt 
hogyan érzékeljük.

A fájdalom, mint érzés, ahogyan a Nemzetközi Fájda-
lomkutatási Szövetség megfogalmazza, „egy kellemet-
len érzékszervi és érzelmi tapasztalat, amit elsődlegesen 
valamilyen korábbi sérüléssel, testszövet károsodással 
hozunk összefüggésbe, vagy az a konkrét érzés, amikor 
a testszövet ténylegesen károsodik”.

A károsodás szót érdemes kihangsúlyozni! Ha a fáj-
dalom tényleg azt jelzi, hogy a szöveteink károsodnak, 
akkor hogyan lehetséges, hogy egyes emberek képesek 
tovább folytatni az edzést vagy a versenyt, míg mások 
megállni kényszerülnek? Például, amikor az UFC 140-
en (Ultimate Fighting Championship) Frank Mir egy 
karfeszítést alkalmazott Antonio Rodrigo Noguerirán. 
de az mégsem kopogott, amíg a karja el nem tört. Pedig 
nem kérdéses, hogy a karfeszítés fájdalmas volt. 

Hogyan lehetséges, hogy néhány ember képes ekko-
ra fájdalmat elviselni? Ennek részben a korábban em-
lített egyének közötti különbség az oka, részben pedig 
a harcművészetek kultúrája. Biztosan hallottad már a 
népszerű „no pain, no gain” mondást (nincs eredmény, 
ha nincs fájdalom – magyarul aki nem is mer, az nem 
is nyer). Kétségtelenül van is ebben igazság, különösen 
amikor izomlázat érzünk edzés alatt és után. Megfelelő 
pihenéssel és regenerálódással ez valóban erősebbé tesz. 
Mindazonáltal érdemes észben tartani, hogy a fájdalom 
bizonyos fajtái valami súlyosabb dolgot jeleznek. A do-

log nehézsége a két fajta fájdalom megkülönböztetésében 
rejlik. A következők olyan helyzetek, amikkel nagy való-
színűséggel találkozhatunk a dojóban.

Erős fájdalom egy combrúgás (thai-kick) után. A rúgás 
erejének és a lábunk edzettségének függvényében a legva-
lószínűbb, hogy csak egy jó kis „elefántpusziról van szó”. 

Harcművészként teljesen ismerős számodra a fájdalom. Tudod, hogy rendszerint egy 
adott testrészben keletkezik, gyakran olyankor, amikor edzésen a partnered egy adott 
technikát alkalmazott ellened. 

fájdalom  
 és szenvedés
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Csak le kell rázni, és mehet tovább a küzdelem. A dolog 
eredménye valószínűleg egy véraláfutás lesz, amit a haj-
szálerek elpattanása okoz, de megtörténhet, hogy a fájda-
lom olyan erős, hogy a küzdelmet fel kell adni.

Javaslat: Egy egyszerű véraláfutás nem jelent veszélyt 
és nem befolyásolja az edzést. Azonban több egymáshoz 
közel eső találat már okozhat komolyabb izomkároso-
dást, sőt akár bevérzést is az izom felé. Minél nagyobb ez 
a károsodás, annál hosszabb idő alatt gyógyul.

Könyökfájdalom karfeszítés után. Az ellenfeled kicsit 
megfontolatlanul úgy alkalmazott egy karfeszítést, hogy 
nem gondolt arra, a túlzott erő veszélyes egy olyan ízü-
letre, ami képtelen visszafelé hajlani. És ezt most megta-
pasztalod.

Javaslat: Könyéknél legjobb „kezelés” a megelőzés. 
Más szavakkal, azonnal kopogni kell, ahogy fellép a fáj-
dalom. A további ellenállás csak a szalag- és csontsérü-
lések kockázatát növeli. Bármelyik lép fel, súlyos, akár 
maradandó következményekkel kell számolnunk. 

Merev vállak az első kesztyűzés után. Ennek számta-
lan oka lehet. Kezdve az egyszerű, hétköznapi izomlázzal, 
az úgy nevezett „fájdalmas vállon” át ízületi gyulladáson 
keresztül, különböző szakadásokig.

Javaslat: Habár a legtöbb esetben a helyzet nem tű-
nik súlyosnak, és azt gondolhatod, hogy egy kis pihenés 
rendbe hozza, nem árt óvatosnak lenni. Ha a helyzet nem 
javul, a fájdalom állandósulhat, és azt már nehéz kezel-
ni. Ha a sérülést megelőzően is volt probléma, például 
köszvény, a helyzet még súlyosabb lehet. Még ha sikerül 
is elviselni a fájdalmat, a terhelés felgyorsíthatja a káros 
folyamatokat.

Megfontolásra érdemes tényezők.
A leírtakból láthatóan nehéz jól megítélni a a fájdal-

mat. Enyhe fájdalom is jelezhet komoly problémát és még 
komolyabb fájdalomnak is lehet jóindulatú a háttere. A 
helyzetet tovább bonyolítja, hogy a fájdalom megítélése 
túlságosan szubjektív. Ebből kifolyólag nehéz megítélni, 
hogy a kényelmetlen érzés magától elmúlik-e, vagy súlyo-
sabb problémákhoz vezet.

Végül mindenkinek magának kell döntenie a fizikai 
és egészségi állapotának ismeretében. Mindazonáltal az 
alábbi kérdések segítenek megítélni, hogy szükséges-e 
szakemberrel megvizsgálni a dolgot:

- Milyen kiváltó oka volt a fájdalomnak?
-  Milyen súlyos a fájdalom? Le kellett miatta állni az 

edzéssel vagy versennyel?

-  A fájdalom megakadályozza az alvást? Zavar a pihe-
nésben?

-  A fájdalom eltér a hasonló esetekben korábban fellé-
pettektől?

-  Van más tünet is, mint; zsibbadás, bizsergés, émelygés, 
hányás, láz?

- A fájdalom helyi vagy szétsugárzó?

Amennyiben kételyek merülnek fel, jobb orvoshoz 
fordulni, aki azonosítani tudja a probléma okát és javas-
latot tesz a kezelésére. Hozzáértővel való konzultáció a 
legtöbb esetben segít a fájdalom enyhítésében, és annak 
megakadályozásában, hogy valami visszafordíthatatlan 
történjen.

Dr. Robert Wang írása
Fordította: Sári Péter
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„a leírtakból  
láthatóan nehéz jól  

megítélni a fájdalmat. 
enyhe fájdalom is jelez-
het komoly problémát  

és még komolyabb  
fájdalomnak is lehet  
jóindulatú a háttere.  
a helyzetet tovább  
bonyolítja, hogy a  

fájdalom megítélése  
túlságosan szubjektív.”
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„Rousey egy nő, de egy férfi 
képességeivel. Azt gondolom, 
a saját súlycsoportjában ki 
tudna állni férfiak ellen is, és 
gond nélkül le is győzné őket.” 

 
Gokor Chivichyan, a Black Belt magazin 
„Hírességek Csarnokának” tagja 

aZ mma  
GŐZHenGer



Meséljünk el egy Hamupipőke történe-
tet! Egy csecsemő még az anyja méhében 
úgy fészkelődik, hogy véletlenül saját nya-
ka köré fonja a köldökzsinórt. Szenved az 
oxigénhiánytól, de addig küzd az életéért, 
amíg világra segítik, és kiszabadul a fojto-
gató csapdából. Nem beszél 6 éves koráig, 
ezalatt édesapja folyton emlékezteti őt: 
„most még szundikálsz, de egyszer meg-
mutatod mindenkinek!” 

A lány elkezd úszni, és örömét is leli 
benne. Aztán, tíz éves korában beleszeret 
a judóba. Amikor ezt a radikális váltást 
megteszi egy olyan sportág felé, amely 
egészen más képességeket kíván tőle, a 
fejében szakadatlanul visszhangzik apja 
mondata: „most még szundikálsz, de egy-
szer megmutatod mindenkinek!” 

Gyorsan 2008-hoz ugorva: a lány 21 
éves, a Pekingi Olimpia emelvényén áll, és 
bronzérem fonja körbe a nyakát. Ő az első 
amerikai judós nő, aki olimpiai éremmel 
tér haza az USA-ba. 

Ennél a pontnál átadom a szót Rachelle 
Lagnadonak, aki ezt az interjút készítette 
az egyetlen és egyedülálló Ronda Rousey-
vel, világbajnok judóssal, olimpiai érmes-
sel, középsúlyú MMA-bajnokkal, a Black 
Belt Magazin 2008-as „Év Judósával”. 

Robert W. Young 
Fordította: Bősz Anett
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fontos adatok
Született: 1987. február 1. 
 A 2004-es Olimpia idején 17 éves (az Olimpia legfiatalabb 
judósa) 
 2004-es olimpiai eredmény: 9. hely (a valaha volt legjobb 
helyezés, amelyet az Egyesült Államok női judósa elért)
2004-es Junior Világbajnokság eredménye: Aranyérem
2006-os Junior Világbajnokság eredménye: Bronzérem 
2008-as olimpiai eredménye: Bronzérem 
Egyéb eredmények: több mint 20 aranyérem 
MMA debütálás: 2010 
Amatőr MMA mérleg: 3-0
Profi MMA mérleg: 5-0 

A médiában való főbb szereplései: írt róla a Washington Post, A New York Times, A Wall 
Street Jounal, az USA Today és az ESPN.com – ez mind a judo tehetségéről, nem az MMA-
ban mutatott kemény helytállásáról szólt. 
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vaktÁBan odavetett anyai tanÁcs 

„Édesanyám mindig azt mondta, ha túl pici vagy, markolj 
meg egy bútort és vágd oda.” – Mondja Ronda Rousey az in-
terjú önvédelemről szóló részében. Anyja, AnnMaira DeMars, 
Ph.D., 1984-es judo világbajnok, igazából viccelt, de mindig 
komoly volt lánya judo karrierjét illetően. „Nem akartam, 
hogy túl korán versenyezzen, azt akartam, hogy több techni-
kát tanuljon és csiszolgassa a tanultakat – mondta DeMars. 
Úgy akartam a szőnyegre küldeni, hogy érezze, megérdemli, 
hogy a válogatottak közt legyen, és erre készen is volt. Csak 
így küldtem fel a versenyszőnyegre.” 

sikerének titka 

14 éves korától tudtam, hogy Ronda egy olyan judós, aki 
a világ élvonalába tartozik. Judo dobásai, leszorításai, kar-
kulcsai és fojtásai olyan szinten mesteriek , amit csak keve-
seknek sikerül elérni. Jó barátom, Gene Lebell mondta ne-
kem, le van taglózva attól, hogy Ronda milyen jól megtanult 
ütni – ami aztán a judóval és a rá jellemző eltökélt győzni 
akarással párosulva halálos fegyverré teszi őt. Hiszem, hogy 
Ronda MMA sikere egyértelmű bizonyítéka a judo nagysze-
rűségének. 

Gary Goltz az USA Judo Szövetség elnöke

HOGYAN KEZDTÉL EL HARCMŰVÉSZETEKKEL 
FOGLALKOZNI? 

Igazából úszni kezdtem el, mert Észak Dakotából jövök, 
ahol nem volt judo. Aztán Kaliforniába költöztünk, és az 
én anyukám volt az első amerikai, aki judo világbajnoksá-
got nyert. Minden régi edzőtársa Los Angelesben edzett, 
és amikor elmentem vele, hogy meglátogassuk őket, felug-
rottam a tatamira és beálltam. Tíz éves voltam, és mivel 
nem volt összefogva a hajam, ide-oda lobogott. Az első 
edzőm azt mondta a gyakorlás után: „sokkal jobb, mint 
az úszás, nem igaz?” Lehet, hogy csak cukkolni akart, de 
én azt válaszoltam, hogy „Tényleg sokkal jobb”, és eldön-
töttem, hogy abbahagyom az úszást, és elkezdem a judót. 

MINDIG A SZEMEID ELŐTT LEBEGETT AZ 
OLIMPIAI ÁLOM, VAGY TÖBBÉVES EDZÉS UTÁN 
ÉRKEZETT MEG? 

Egyértelműen mindig ott volt. Köldökzsinórral a nya-
kamon születtem, és oxigénhiánytól szenvedtem. Nem 
beszéltem 6 éves korom előtt. Az apukám viszont mindig 
mögöttem állt: folyton azt mondta, „ még szundikálsz, de 
egyszer megmutatod mindenkinek”. Tudod, ahogyan a 
szülők mondani szokták, hogy az emberből olimpiai baj-
nok, vagy elnök lesz. Nos, ő azt mondta, hogy úszásból 
nyerem meg az Olimpiát, és ez volt az, ami a fokozatosan 
belémvésődött: bármit csinálhatsz, amit csak szeretnél, de 
úgy csináld, hogy a legjobb legyél benne. 

MILYEN VOLT AZ OLIMPIAI JÁTÉKOKON KÜZ-
DENI? NYOMASZTÓ VOLT, VAGY A JELEN PILLA-
NATBAN TUDTÁL MARADNI ÉS FÓKUSZÁLNI? 

Óriási különbség volt a két Olimpiám között. Először 
nem is vártam, hogy bekerülök a csapatba. Valahogyan 
az utolsó pillanatban estem be a csapatba. Egy picit meg 
voltam szeppenve, mert sosem voltam még ehhez hasonló, 
óriási versenyen. A második olimpiám előtt világbajnoki 

ezüstérmet szereztem, és megnyertem a Pán-Amerikai Já-
tékokat, úgyhogy kezdtem hozzászokni. Jobban összpon-
tosítottam. 

Elképesztő volt az Olimpiai Faluban. Mintha egy másik 
világban lennél. Amikor másodszor lépsz be oda, úgy tű-
nik, mintha már millió éve lettél volna bárhol máshol. És 
másodszeor, amikor elhagyod, úgy tűnik, mintha millió 
éve lett volna, hogy ott voltál. A Falu az egy saját kis világ, 
ahol a kosztodra és a szállásodra nem kell, gondod legyen. 
Nekem az első héten lementek a meccseim, így a hónap 
hátralévő része úgy telt el, hogy ez járt a fejemben „Mit is 
akarok én most csinálni?” 

Minden sportolónak a Faluban kell, hogy maradnia, 
függetlenül attól, hogy mennyire híres. Persze, az ember 
szeretné ha felismernék, és ilyeneket hallana: „Nicsak, ez 
Kobe Bryant!”, vagy „Ez meg Michael Phelps!” 

HOGYAN TUDTAD ÁTALAKÍTANI A JUDO-KÉ-
PESSÉGEKET ÚGY, HOGY AZ MMA-BAN IS SIKE-
RES LEGYÉL? 

Szerencsés vagyok, mert a judo nagyon egyszerűen átvi-
hető az MMA-ba. Igazából azt gondolom, hogy nem lehe-
tett volna ennél több előnyöm, mert a judo egyike annak 
a kevés stílusnak, ahol, miután földre vittél valakit nem 
kell stílust váltanod. Pontosan ugyanúgy állok fel amikor 
megütni készülök valakit, mint amikor a földre próbálom 
levinni. Nagyon sok ember, akivel most edzem, régen ju-
dós volt – Gokor Chivichyan és „Judo” Gene LeBell – és 
nekik az a specialitásuk, hogy judo technikákat alkalmaz-
nak az MMA-ban. Simábban ment, mint ahogyan remél-
ni mertem. 
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a Black Belt „Hírességek csarnoka”  
tagjainak értékelése

GENE LEBELL: Rondának 3 amatőr és 4 profi küzdelme volt. 
Mind a hetet egyetlen percen belül fejezte be. Egyetlen ellen-
fele sem volt képes megmenekülni a karfeszítéseitől. A máso-
dik olimpiája óta jócskán tovább fejlődött a befejező rögzíté-
sek kimunkálásában. A bokszolása is egyértelműen fejlődik. 
Előző héten szétverte egy volt bokszoló állkapcsát. A képes-
ségeit minden területen 10-es körülire értékelném. Nagyon 
sok edzővel dolgozik, úgyhogy nem akarom azt mondani, 
hogy egyedüli részem van a sikerében. Március 3-án Miesta 
Tate-tel fog összecsapni. Szerintem, megeszi reggelire. Bár 
mindig történhet bármi. Ronda ma a legjobb női harcos.

GOKOR CHIVICHYAN: Ronda a tanítványom volt, öt éves 
kora óta. Elképesztően jó képességei vannak. A feszítései, 
földharc technikái és a földreviteli technikái tökéletesek. 
Egyre jobb és jobb lesz. 

HiBÁk, amelyet sokan elkövetnek

Hogy a Black Belt magazin olvasói is profitáljanak, meg-
kértük Rondát, hogy mutasson rá valamilyen általános hibá-
ra, amit az MMA világában észlel. A széles körben használt 
pusztakezes hátsó fojtást választotta. 

Az emberek az ellenfelük fejét megpróbálják előre tolni a 
nem fojtó kezükkel – mondja – de ez nem mindig működik. 
Ehelyett a nem fojtó kézzel meg kell támasztani az ellenfél 
nyakát hátulról. 

Amikor a helyére kerül, akkor a fojtó kéz csuklója össze-
szorul a mások kar bicepszével. Ez olyan mint ha kiemelnéd 
a helyéről az ádámcsutkáját. – mondja Ronda. Az eredmény 
egy nagyon intenzívvé tett nyomás a nyakra. 

judo alapok                                                 >>>
Ronda Rousey lábközti helyzetből az ellenfél jobb kar-

ját saját testéhez zárja (1.). A nagyobb emelő hatás kifejtése 
érdekében jobb kezét a partner belső combjára teszi a jobb 
kezét, hogy húzzon vele, a bal lábát megtámasztja a csípő 
jobb oldalán, hogy toljon vele (2.), ezután kezdi meg azt 
az átforgatást, ami karfeszítéshez nyújt lehetőséget (3.). A 
partner érzékeli, mire irányul az akció, és igyekszik azzal 
elkerülni a karfeszítést, hogy a testsúlyával Rondára ne-
hezedik, így nem tudja befejezni a karkulcsot (4.)Ezt kö-
vetően Rousey a jobb karját az ellenfél combjára helyezi. 
(5.) és ezzel egy időben a partner nyakára helyezi a bal 
alsó lábszárát (6.), azzal a szándékkal, hogy a fejét lefelé 
nyomja miközben átfordul, és felülre kerül (7.) Megragadja 

az ellenfél bal lábát a jobb kezével (8) és áthúzza a saját 
teste fölött (9), amivel elég helyet csinál magának, hogy a 
bal lábát a partner nyaka elé csúsztassa, és megkíséreljen 
kialakítani egy másik  karkulcsot (10.) Rousey lenyomja a 
partnert a földre, aki igyekszik ellenállni, de eközben kar-
ja nyújtva van (11.) A judoka itt olyan mélyen átfog a bal 
karjával, hogy meg tudja fogni saját judogiját (12.), aztán 
jobb kézzel is felülről rákulcsol  (13.) Befejezésül hanyatt 
dől, hogy megbontsa az ellenfél fogását, majd homorítás-
sal kialakítja a karfeszítést. 
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mma jövŐ:  
Ronda Rousey nyitott lábközti helyzetből kezdi az akciót (1). Átmanőverezi az ellenfél bal karját a saját teste fölött (2) 

és körbefonja karjaival az ellenfél testét, hogy lehúzza őt magához (3). Rousey kinyújtja a lábait, azért, hogy előkészítse 
a következő mozdulatot, hogy az ellenfelet a lábaival forgatja (4). Hogy ezt teljesíthesse, kicsúszik alóla, és fölé emeli a 
jobb lábát (5), aztán keresztbe húzza a bal sarkát, és azt keresztezve összezárja a jobb térdével (6). Behajlítja a jobb lábát, 
és a lábfejét a partner alul fekvő lába alá helyezi (7). Ronda a tatamira tapasztja a bal kezét, és feltolja magát, hogy meg-
emelje, és elfordítsa az ellenfelet (8). A partner a hátán végzi, Ronda pedig ő rajta (9), így megalapozza a helyes pozíciót 
a következő akcióhoz, hogy összezúzza a földön (10). 

ÚGY GONDOLOD, HOGY NÖVEKEDNI FOG A 
NŐK SZEREPE AZ MMA-BAN?

Abszolút úgy gondolom, hogy növekedni fog a nők sze-
repe. Ugyanaz történt a női judóval. A férfiak elkezdtek 
valamit, túltettek a nőkön, de a nők utol fogják őket érni. 
Az jó, hogy mi tudunk elcsenni technikákat a férfiaktól, 
és így gyorsabban tudjuk behozni az előnyüket. 

Egyre több és több olimpikont fogunk látni, akik át-
pártolnak az MMA-ra, azok helyett a lányok helyett, akik 
csak úgy kerültek oda, hogy a fiúbarátjuk részt vesz az 
MMA-ban, vagy tagja a klubnak. Új szintre fog lépni a 
sport színvonala. Eljön a magasabb szintű meccsek kor-
szaka, és amint ez megtörténik, nagyobb figyelmet is fog 
kapni. Nincs másmerre út, csak fölfelé. 

TE MOST PÉLDAKÉP LETTÉL A LÁNYOK SZÁ-
MÁRA MIND JUDÓBAN, MIND MMA-BAN. AMI-
KOR TE VOLTÁL KICSI, KIK VOLTAK A PÉLDAKÉ-

PEID? VÁLTOTTÁK EGYMÁST, VAGY MARADTAK 
UGYANAZOK?

Lettek újak. Például amikor megoperálták a térdemet 
16 éves koromban, akkor kijött egy új könyvvel Lance 
Armstrong, és akkor úgy gondoltam: „én imádom őt!” És 
éppen most olvastam Andre Agassi önéletrajzát – pedig én 
nem is szeretem a teniszt. 

AMIKOR A FIÚK MEGHALLJÁK, HOGY MIT 
CSINÁLSZ, MONDJÁK AZT, HOGY „NEM FÉLSZ, 
HOGY SZÉTVERIK AZ ARCOD?” 

Mindig azt mondom nekik: „Los Angelesből jövök, ha 
így ha ez megtörténik, akkor veszek magamnak egy újat.” 
Nem régen volt egy autóbalesetem, és bevertem az arcom a 
kormánykerékbe – most be van göngyölve az orrom. Egyet-
len lány sem fog engem úgy összezúzni, mint az a kormány. 
Majdhogynem „törhetetlen” vagyok, úgy hiszem. 

>>>
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fájdalom
 a könyökben 

Két, gyakori könyökfájdalom kapott külön ragadványnevet a hozzájuk társított sport-
ágak alapján. Amikor a probléma a könyök belső oldalán fordul elő, akkor epicondylitis 
medialisnak nevezzük, azaz golfkönyöknek. Amikor a külső oldalon van, akkor epicondylitis 
lateralisnak nevezzük, azaz teniszkönyöknek. A harcművészetek gyakorlása – az ismétlődő 
fogásokkal, dobásokkal, csavarásokkal és ütésekkel – bármelyik helyzethez elvezethet.

A szerzőről: DR. ROBERT WANG, a Kanadai Királyi  
Orvosi és Sebészi Kollégiumnak tagja.  
Sportorvoslásra specializálódott ortopédiai sebész. 
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GOLFKÖNYÖK: Az alkar izmai, amelyek a csuklót a 
könyökkel kötik össze egy közös ínban egyesülnek, ami 
közvetlenül a könyökízület fölött csatlakozik a csont-
hoz. Flexor-pronator csoportnak nevezik, ez teszi lehető-
vé számodra, hogy behajlítsd a csuklódat és elfordítsd az 
alkarodat, hogy a tenyered lefelé nézzen. A kötődő oldalt 
epycondil medialisnak hívják. Az ismétlődő kifele hajló 
erő – amikor a könyök kifele hajlik – okozza az izmok és 
tapadásaik kisebb sérüléseit. A legtöbb ilyen eset az ember 
életének negyvenes és ötvenes éveiben fordul elő.

Biológiai szinten, az íntapadásoknál ismétlődően fellé-
pő kisebb sérülések változásokat okoznak ennek a rész-
nek a vérellátásában. Ez végül az ín degenerációs prob-
lémáihoz vezet. Azok, akik golfkönyöktől szenvednek, 
általában középső könyökfájdalomról számolnak be, ami 
rosszabbodik, ha valamit megragadnak, vagy az alkarju-
kat forgatják. Duzzanat is előfordulhat. A tünetek any-
nyira súlyosak lehetnek, hogy teljesen megakadályozzák 
az edzést. Mivel az ulnáris ideg ugyanezen a részen fut 

keresztül, a fájdalom idegi eredetű is lehet.

Ebből az állapotból való gyógyulás pihenéssel és gyul-
ladáscsökkentő gyógyszerekkel kezdődik. Hasznosak le-
hetnek olyan fizikoterápiás gyakorlatok, amelyek fokoza-
tosan nyújtják és erősítik az érintett izmokat. Az esetek 
nyolcvan százalékában az állapot javul és visszatérhetsz a 
dojóba. Kortizon injekciók megkönnyíthetik ezt. Mosta-
nában népszerű lett a plazmában gazdag protein, de en-
nek a hatásosságát még mindig tanulmányozzák. Az alkar 
felső részén ellenerőt kifejtő merevítőt is lehet használni, 
de ennek a viselése nem feltétlenül jelenti azt, hogy foly-
tatni tudod az edzést. 

Ha a sebészeti beavatkozást nem igénylő kezelések 
nem oldják meg a problémát, akkor műtétre lehet szük-
ség. Ez az ín epicondylitis medialishoz csatlakozó rend-
ellenes degeneratív szövetének a kivágásával jár. Ha az 
ulnáris ideg is érintett, akkor azt is meg kell célozni nyo-
máscsökkentéssel és eltávolítani az irritált zónából. 

TENISZKÖNYÖK: Az alkar felső részén helyezkedik el 
egy izomcsoport, amely összeköti a csuklódat a könyököd-
del és a könyök külső oldalán csatlakozik az epicondylitis 
lateralison, amely közvetlenül a könyökízület fölött van. Ez 

az izomcsoport teszi lehetővé számodra, hogy kinyújtsad a 
csuklódat és elfordítsad az alkarodat, hogy a tenyered fel-
fele nézzen. Az extensor carpi radialis brevis, ebből a cso-
portból egy különleges izom, és ez a degeneráció és gyulla-
dás leggyakoribb helye.

Fájdalom és duzzanat a könyök oldalán is előfordulhat; 
a helyzet gyakran súlyosbodik fogás és alkarfordítás so-
rán. Az epicondylitis medialistól eltérően, nincsen semmi-
lyen fő ideg az epicondylitis lateralis körül, ami valamivel 
egyszerűbbé teszi a dolgokat. A kezdeti kezelés ugyanaz, 
mint a golfkönyök esetén. Egy kiegészítő módozat lehet az 
extrakorporális lökéshullám-kezelés, amelyet a különböző 
íngyulladások és degeneratív állapotok kezelésére használ-
nak. A mögötte lévő elmélet magába foglalja a gyógyító 
reakció stimulálását, és jelentősen csökkenti a fájdalmat. 
Azonban az orvosi szakirodalom áttekintése ellentmondó 
beszámolókat mutat a hasznosságáról. 

A teniszkönyökkel rendelkező emberek öt és huszonöt 

közötti százalékának műtétre lesz szüksége. A műtét célja 
az ín degenerálódott részének az eltávolítása. Ezt hagyomá-
nyos nyílt módszerekkel lehet elérni, vagy artroszkópiával, 
ami egy minimális beavatkozással járó technika.

Ha könyökfájdalomtól szenvedsz edzés közben, akkor 
állj meg, és fordulj orvoshoz. A könyök egy összetett ízü-
let, és a fájdalom számos eltérő állapotot jelenthet. Né-
hány közülük nem súlyos, de ahogy azt J. Michael Plott 
megjegyezte a Fight Book rovatának a 2011. októberi szá-
mában, ha figyelmen kívül hagyod, akkor sokkal súlyo-
sabb problémává válhat. Epicondylitis medialisszal vagy 
lateralisszal, az edzés folytatása több fájdalmat fog ered-
ményezni, és valószínűleg annyira súlyos lesz, hogy egyál-
talán nem fogsz tudni edzeni. 

Másrészről, ha már olyan mértékben elnyűvődött egy 
ínszalag a könyöködben, hogy már  instabillá vált, akkor 
a sérüléssel végzett edzés még tovább fogja károsítani az 
ízületet. Ha egyszer megsérted a porcot a könyöködben a 
következmények visszafordíthatatlanok lesznek. Kell ennél 
több indok, hogy elmenj orvoshoz, ha problémákat tapasz-
talsz?

Írta: Dr. Robert Wang
Fordította: Kerekes Miklós

„Ha könyökfájdalomtól szenvedsz edzés közben, akkor állj 
meg és fordulj orvoshoz. a könyök egy összetett ízület, és a 

fájdalom számos eltérő állapotot jelenthet.”
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a kata három 
alappillére

Ha a katázásról beszélünk, hajlamosak vagyunk bizonyos dolgokat előre feltételezni. Az 
emberekről feltételezzük, hogy tudják, mi is a kata, és milyen szerepet kellene játszania 
a karateedzéseken. Ha feltételezzük, hogy ezt az emberek megértették és elfogadták, a 
beszélgetés a kata értékének irányába terelődhet.
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Sajnos, az évek alatt észre kellett vennem, hogy sokak 
azok közül, akiket a karate – és általában a budo – érdekel, 
nem értik, hogy mi is az a kata valójában, vagy legalábbis 
minek van szánva. Ezért nézeteik a katázás hasznáról gyak-
ran egy helyben állnak, vagy nem vezetnek sehova.

Elég sok hibás alapelv ismert a katázásról. A gyakorib-
bak ezek közül:

a kata egy történetet mond el: nem, ez nem így van. A 
harc – még egy egyszerű összecsapás is – rendkívül kaoti-
kus és megjósolhatatlan kimenetelű. Nincs az a „történet”, 
ami úgy volna megírható, hogy az akár távolról is alkal-
mazható legyen egy harc spontaneitásának modellezésére.

a kata lehetőséget ad a karate halálosabb technikáinak 
gyakorlására: nem, ha az ember pusztán csak a mozdulato-
kat gyakorolja. Egy egyujjas szem felé szúrás akár 10000-
szer is végrehajtva egy képzeletbeli ellenféllel szemben sem 
tanít meg többet a technika hatékonyságáról, mint ha egy-
szer valós ellenfél ellen hajtják végre. Akárhányszor megis-

mételhetjük a katát, ez akkor sem fog változni. Az lehet a 
látszat, hogy a kata csupán véletlenszerű sorrendben ösz-
szerakott technikák sora. De nagy tévedés azt hinni, hogy 
bárki nyugodtan alkothat egyet saját magától, és annak 
ugyanolyan értéke lesz, mint a többinek.

A kata igazi szerepének megértése a karate-doban je-
lentősen függ a kata három alappillérének ismeretétől. Ha 
valaki megérti ezeket az alapelveket, sokkal könnyebben 
meglátja a kata helyét az edzésben, és megalapozottabban 
tud véleményt mondani a kata gyakorlásáról.

szerkezeti egység: könnyű kívülről ránézni egy katára, 
és levonni a következtetést, miszerint ez tetszés szerint ösz-
szerendezett technikák sora. Valóban, sok kata-versenynek 
a tornásztalálkozókhoz hasonló szabályai vannak, ahol a 
versenyzőnek a megfelelő, szükséges számú ütést be kell vin-
nie, vagy bizonyos ideig tartania kell a katának. Azok, akik 
saját katákat raknak össze, fejben ezen szabályok alapján 
dolgoznak. De ez nem kata, hanem tánc. A katának szer-
kezeti egysége van. Az ütések gyorsak és könnyűek, vagy 
súlyosak és nehezek, de mindennek értelme van, és alkal-
mazható. Egy lábon állva, fejmagasságra pörgő rúgásokat 
végrehajtani ugyan látványos, de nincs stabilitás a mozdu-
latokban, és a rúgások ereje sincs megfelelően kihasználva. 
Ha egy katát felvesznek videóra, és bármelyik pillanatban 
megállítják a felvételt, látszik, hogy a karatéka egyensúly-

ban van, a teste által végrehajott mozdulatok integráltak 
és kontrolláltak; sosincs bukdácsolás vagy fejenállás. Így 
tehát a katának szerkezeti egysége van, amit a japánok úgy 
hívnak, kotai. 

koherencia: az értelem – shin – ismerős kifejezés a harc-
művészek számára. Jelen esetben ez a kata egységét jelenti. 
Ha a kotai a kata váza, akkor a shin a vázat mozgató iz-
mok, mely izmoknak együtt kell működniük.

Látott már olyan katát, ahol a kata végrehajtója egy 
spárgát, vagy valami hasonlóan látványos mozdulatot tett? 
Emlékszik, ez után mi következett? Valószínűleg nem. A 
legtöbb kitalált kata mozdulataira jellemző, hogy nagyon 
gyorsak, de görcsösek. Ha lassítva nézzük meg a katát, 
szinte minden esetben látható, hogy az ilyen nagy, drama-
tikus mozdulatokat valamilyen gyenge, harci helyzetben 
értelmetlen mozdulat követi; a végrehajtónak fel kell állnia, 
vagy vissza kell nyernie az egyensúlyát. A kata hatékonysá-
ga megtörik, aztán újraindul, nincs összeköttetés a mozdu-

latok között, nincs finom tagoltság a katában. Az igazi kata 
folyik, előrehalad, az egyes részek összetartoznak.

szándék: egy igazi katában, melyet hosszú idő alatt rak-
tak össze olyanok, akik értettek ahhoz, amit csinálnak, és 
amit olyasvalaki gyakorolt, akit helyesen tanítottak meg 
a katára, mindig láthat az ember mögöttes szándékot, ve-
zérelvet. Van, hogy ez a vezérelv az előre, hátra és oldalra 
végrehajtott, gyors mozdulatokban rejlik. Máskor a megfi-
gyelőnek olyan érzése van, mintha egy ragadozót nézne – a 
katát végrehajtó karatéka egy zsákmányát becserkésző tig-
risre hasonlít. A rosszul összerakott katákban a végrehajtó 
inkább egy játékboltban eltévedt kisgyermekre hajaz, aki-
nek a figyelme dervis módjára kering, nem fókuszált. Egy 
jó katában az a benyomásunk, hogy a végrehajtó irányítja 
az időt és a teret, és a ritmust is ő határozza meg. Ez a kata 
fókuszának, szándékának kifejeződése.

szerkezeti egység, koherencia és szándék: ez a kata három 
alappillére. Ezeknek a jelenléte a katában még nem jelenti 
feltétlenül azt, hogy a katának helye van a karateedzésen. 
Vitatkozhatunk erről, de ha már egyszer beszélünk a 
katáról, legalább értsük, hogy miről is szól.

Dave Lowry tollából
Fordította: Szőnyi András

„egy jó katában az a benyomásunk, hogy a végrehajtó  
irányítja az időt és a teret, és a ritmust is ő határozza meg.  

ez a kata fókuszának, szándékának kifejeződése.”
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egy harcos  
étrendje

Előbb vagy utóbb mindanyiunkkal megtörténik: övünk felkötésekor a lelógó végek már 
nem annyira hosszúak, mint lenni szoktak. Lényegében az egész gi-felső egy kicsit testhez-
állóbb lett.

„a komplex szénhidrátok hiánya elégtelen energiaszintet 
okoz, ha rendszeresen, nagy intenzitású edzéseket végzünk  
és az első néhány hét alatt kiderül ha ezeket pótolni kell.”

Nem számít az, hogy mennyire vagyunk képzettek, 
mennyire vagyunk hízásra hajlamosak ezektől függet-
lenül, ha egy sérülés következtében mellőznünk kell az 
edzést, vagy a munkarendünk arra kényszerít bennün-
ket, hogy hiányozzunk az edzésekről vagy a mindenna-
pi életünkben lévő stressz megváltoztatja diétánkat és a 
mindennapi rutinunkat. A súlygyarapodás nemcsak az 
öv méretünket érinti, de az egészségünkre és a teljesítmé-
nyünkre is kihat. Kifejezetten akadályozza sebességünket, 
csökkenti az energia szintünket, hátrányosan hat a hangu-
latunkra és különféle betegségek kialakulását okozhatja 
vagy súlyosbíthatja.

Számos válasz létezik arra a kérdésre, hogy hogyan ad-
junk le hatékonyan a súlyunkból. Noha a dojóban végzett 
mozgás egyértelműen segít nekünk abban, hogy a kalóriákat 
elégessük, és hogy harcias testalkatunkat visszaszerezzük, 
jobban járunk, azonban ha ezeket egy intelligens diétával 
vagy „tiszta étkezési” programmal kombináljuk, hogy  
lecsökkentsük az elégetendő kalóriák számát. 

Manapság a média számos „a hónap íz diétája” hir-
detéssel bombáz bennünket.  Név szerint a Zone, Paleo, 
Slow Carb, Detox vagy a Glutén mentes diéták közkedvelt 
témái a sportöltözők beszélgetéseinek. A következőkben 
áttekintjük a legnépszerűbbeket. Tudvalevő, hogy a leg-
több, ha nem az összes ilyen diéta olyan megközelítéseket 
tartalmaz, amelyek ellentmondásosak egyes dietetikusok 
számára. Orvosok, akik írnak róluk, hajlamosak idézni 
olyan tanulmányokat, amelyek támogatják ezen kezde-

ményezők állításait. További kutatásokra van szükség, ha 
meg akarjuk érteni, ezek hosszú távú hatásait. 

Továbbá ne feledjük, ahhoz, hogy a diéta hatékony 
legyen, a diétának étkezési terv helyett, életmóddá kell 
válnia. A legfontosabb az, hogy megtaláljuk azt az egyet, 
amelyik számunkra a legmegfelelőbb, hogy megtaláljuk 
azt, amely behálózza életünket, tevékenységünket és szer-
vezetünket.

Amennyiben nem szereted a diétákat, a Zóna diéta le-
het a legegyszerűbb választás. Alap koncepciója az, hogy 
a makró tápanyagokat csak kontrollált mennyiségben fo-
gyasszuk, azzal a céllal, hogy a szénhidrát bevitel 40%, 
a zsír bevitel 30% a fehérje bevitel 30%-a legyen a teljes 
mennyiségnek. Habár ez a koncepció összhangban van 
a dietetikusok ajánlásaival, nem ad tájékoztatást arról, 
hogy milyen típusú fehérjét, zsírt vagy szénhidrátot kelle-
ne fogyasztanunk. 

A legjobb eredmény elérése érdekében, próbáljunk meg 
„tiszta” ételeket fogyasztani. A zsírt a tejből, halból és 
magvakból, a szénhidrátot a zöldségekből és teljes kiőr-
lésű gabonából, a fehérjéket grillezett halból, húsból és 
csirkéből vegyük magunkhoz.

Paleo-Aka a paleolitikus diéta számos harcművész által 
nagy tekintélynek örvend. Hívei azt vallják, hogy ez egy 
életforma, és nem csak egy módja annak, hogy hogyan 
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csökkentsük testsúlyunkat. Mindazonáltal aki használja 
a Paleo-t valószínűleg jelentős súlycsökkenést fog tapasz-
talni. A Paleo diéta logikája mögött az áll, hogy jobb ha, 
a modernkori ember egy olyan étrend-életmód szerint él, 
ami nagyon hasonlít őseink vadászó-gyümölcsszedő élet-
formájához. Ezt követve megtalálod önmagadat, ha sok 
sovány húst, halféléket, zöldségeket, gyümölcsöket, mag-
vakat eszel. A tejfogyasztás hiányától kálcium pótlására 
lesz szükség. A komplex szénhidrátok hiánya elégtelen 
energiaszintet okoz, ha rendszeresen, nagy intenzitású 
edzéseket végzünk és az első néhány hét alatt kiderül ha 
ezeket pótolni kell. Mindemellett a legtöbb ember számára 
könnyen megy, hogy megtalálja az átmenetet a Paleohoz.

A Slow Carb egy szintén alacsony szénhidrát tartalmú 
diéta, de itt a különbség az, hogy az étkezések alatt ala-
csony „glikémiás szint”1 tartható fent. A komplex szénhid-
rátok csökkentett bevitelével az energiaszint is lecsökken, 
de ez az egyszerű szénhidrátok megemelt fogyasztásával 
orvosolható, mint például a babbal, amelynek alacsony a 
glikémiás indexe. A Slow Carb diétánál kulcsfontosságú 
a „fehér szénhidrátok”2 , gyümölcs, tejtermék és a magas 
kalóriatartalmú üdítőitalok mellőzése. Azok, akik rájön-
nek, hogy a diéta egy héten egyszer megenged egy „csaló 
napot”, azok számára a nehézségek is enyhülni fognak, 

amikor is bármit és bármennyit ehetnek. Erről azt mond-
ják, hogy segíti elkerülni a visszaesést és segíti az anyag-
csere visszaállását. Egyesek számára nyújt még egy előnyt; 
megengedi a vörösbor napi fogyasztását, ami jó hír azok-
nak, akik szeretnek néha felhajtani egy pohárkával. 

A kálcium egy újabb kérdés. Zöldségfogyasztással bi-
zonyos mennyiséget képesek vagyunk bevinni, de a kiegé-
szítésre szükség lehet.

Dr. Dasha Libin írása
Fordította: Vígh Csaba és Csernák János

a sZerZŐrŐl: 

Dasha Libin MSc fokozattal rendelkezik sporttudományok-
ból, a Nemzeti Akadémia Sportélettan minősített előadója, 
elsőfokú instruktor jeet kune do és Phillippini harcművészetei 
stílusokban Paul Vunak irányítása alatt, lila öves brazil jiu-
jitsu stílusban Dan Anderson irányítása alatt. Honlapján ta-
lálunk róla további információkat: andersonsmartialarts.com 

1 Glycemic Index. Lásd bővebben: http://www.glycemicindex.com/about.php 
2 White carbohydrate. Lásd bővebben: http://www.livestrong.com/article/25934-list-white-carbs/
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   a vereség  
művészete

Egy harcművészet vezetési szemináriumon voltam pár 
évvel ezelőtt  és az előadó a vereség dicsőségéről beszélt: 
„A vereség nem más, mint egy lehetőség. A vereségnek 
mosolyt kellene csalnia az arcodra. Amikor veszítesz, 
örülnöd kellene.”

Elnézve a jelenlévőket, láttam rajtuk, hogy átvették  az 
előadó lelkesedését, de nekem nevethetnékem volt, olyan 
nevetséges volt az egész jelenet. Nem tudtam elképzelni, 
hogy bárki a jelenlévők közül lelkesedéssel tudott volna 
fogadni egy nagyközönség előtti lebőgést. A vereség nem 
móka. Bizonyára mindannyiunknak voltak zavarba ejtő, 
kiábrándító és frusztráló pillanataink, kétlem, hogy bár-
melyikünk örömmel gondolna vissza ezekre az élményekre.

az előadónak egy dologban igaza volt: a vereségnek nem 
kell megsemmisítőnek lennie. Bár addig nem mennék el, 
hogy örömtelinek nevezzem a vereséget, de mindenképpen 
nagy lecke lehet. Edzőként megvan a lehetőségünk arra, 
hogy segítsünk tanítványainknak megtanulni, hogyan kell 
kezelni a kisebb-nagyobb bukásokat. Csak néhány példa.

legyenek írott vizsgakövetelmények
Következetes elvárások a legjobbat hozzák ki a tanulók-

ból. Légy kész arra, hogy érvényre juttasd az elvárásokat. 
A nem érvényesített normák nem normák: azok csupán 
javaslatok. Egy igazi norma írásba van adva és mindig ér-
vényre van juttatva. Ha a tanulók nem tudják, mit várnak 
tőlük, a kudarc meglepetésként érheti őket. Ha nem értik, 
miért buktak meg, nem fognak tudni tanulni a hibáikból.

ne szépítsük! Ha a tanulóknak nem sikerült, hát nem 
sikerült. Légy tiszteletteljes, légy becsületes. Ha kifogáso-
kat keresel nekik, vagy hagyod, hogy ők kifogásokat ta-
láljanak maguknak, az nem segít nekik, hogy tanuljanak 
a hibáikból. Csak az igazságra van szükség. Egyszerűen 
meg kell mondani nekik, hogy nem tesznek eleget ahhoz, 
hogy eleget tegyenek az elvárásoknak. Az elfogadható, ha 
az ember ezt mondja – és ennyiben is hagyja.

ne légy olyan, mint a helikopter oktató, aki érthetően nem 
engedheti meg, hogy a vizsgán lezuhanjon a tanítványa 

Mi edzők hajlamosak vagyunk rá, hogy  addig visz-
szatartsuk a tanulókat, amíg tudjuk, hogy nem járnának 
sikerrel. Bár azt hihetjük, hogy ez szolgálja legjobban az 
érdekeiket, igazából hosszútávon ez megakadályozza őket 
a fejlődésben. Ha a tanulók nem tudják, hogyan kell fel-
készülniük egy vizsgára, hogyan fogják felmérni a fejlő-
désüket?

Hogy jobban megértsük, vegyünk egy középiskolai 
tanárt. Csak úgy, mint a harcművészet oktatóinak, az 
iskolai tanároknak is van egy pályája, élet tapasztalata, 
amelyet szintén tovább kell adnia. Ők is időkorláttal dol-
goznak, és különböző képességű tanulóik vannak. Így is, 
hogy már 21 éve apa vagyok, nem emlékszem egy olyan 
pillanatra sem, amikor a gyermekem biztos volt, hogy át-
megy egy vizsgán. A tanárok megtanították nekik a tan-
anyagot az elsajátítás helyes módszerével együtt, és a gye-
rekeknek biztosítaniuk kellett, hogy megtettek mindent, 
azért hogy a megfelelő pillanatban bizonyságot tudjanak 
tenni a tudásukról.

Mint oktató, biztosítanod kell, hogy a tananyagot ér-
telmesen és hatásosan adod át, és közben lehetővé teszed 
a tanulóknak, hogy learassák a saját babérjaikat. Tanítsd 
meg nekik a megfelelő képességeket, adj nekik elég időt és 
biztos útmutatást, azután mondd nekik: „Hajrá!”

légy erős! Természetes, hogy nem szeretnéd, hogy a ta-
nulóid kudarcot valljanak, különösen ha gyerekekről van 
szó. A vágy , hogy segíts nekik azzal, hogy nagyvonalúan 
átengeded őket és a hiányosságaikat később pótoltatod be 
velük, csábító gondolat lehet, de nem vezet eredményre. 
Az, hogy egy adott norma teljesítését követeled meg, ré-
szedről bőven elég. Körültekintőnek és tiszteletteljesnek 
kell lenned, amikor közlöd, hogy nem mentek át, de nincs 
szükség bocsánatkérésre. Keresztül vinni őket ilyen ne-
héz pillanatokon az egyike a legtanulságosabb dolgoknak, 
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amelyet a tatamin tanulhatnak. Ahogy az élet megy to-
vább, találkozni fognak hasonló helyzetekkel, amelyekben 
elbukhatnak. Ha már megtanulták felismerni ezt az érzést 
és tovább lépni rajta, sokkal jobban felkészültek lesznek.

legyen cselekvési terved! Ha övvizsgán visszatartottál 
egy tanítványt a továbblépésben, legyen időd arra, hogy 
elmagyarázzad neki az indokokat, beleértve azt is, hogy 
milyen képességeket kell fejleszteni ahhoz, hogy legköze-
lebb átmenjen a vizsgán.

még nem találkoztam olyan harcművészet oktatóval, aki 
nem szerette volna, hogy a tanítványai sikereket érjenek 
el. Az előrehaladásban való segítségnyújtásunk miatt sze-
retjük leginkább a munkánkat. Fontos megjegyezni azon-
ban, hogy a töretlen előrehaladás biztosítása nem mindig 
jelent sima utat a tanítványaink számára. Bár nehéz, de 
az, hogy nem engedjük át őket a vizsgáikon, amikor nem 
feleltek meg a követelményeknek, a legnagyobb ajándék 
lehet a részünkről.

Kelly Muir írása
Fordította: Szőnyi Péter
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teljesen  
zárt védelem
A jeet kune do stratégiája egy magasabb rendű személyi védelemhez 

Írta: Lamar M. Davis
Fordította: Csernák János
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1-2 kép:
azonnali megelőző támadás

lamar davis (jobb oldalon) felé egy támadó közelít, ő felemeli a kezeit és védekező pozíciót vesz fel.

késZenléti ÁllÁs: 
lamar davis felveszi  

a jeet kune do-ban oktatott  
bai jongkészenléti állást.  

ennél az állásnál  
a test természetes fegyverei  

úgy helyezkednek el,  
hogy maximálisan hatékonyak 

legyenek úgy a támadásnál,  
mint a védekezésnél. 

a jeet-kune do mint hatékony, gyakorlati módszer jól 
megérdemelt hírnévnek örvend az önvédelemben. Míg 
Bruce Lee művészetét gyakorlók számára elsődleges cél 
a támadás, a védelem is létfontosságú szerepet játszik. 
Miért is fontos ez? Mert nem mindig vagyunk abban az 
előnyös helyzetben, hogy támadólag léphessünk fel –és ez 
amúgy sem lenne jó ötlet sok társasági helyzetben.

A következőkben minden sorra kerül, amire szüksé-
ged lesz, hogy tanulmányozhasd a JKD-ben alkalmazott  
védekezéseket. 

késZenléti ÁllÁs 
A stratégia lényeges alapeleme a középvonal elve, amely 

a wing chun kung fuból ered. A középvonal egy képzelet-
beli egyenes, amely a test közepén fut le. Ezen a vonalon 
vagy kevéssel bármelyik oldala mellett, helyezkednek el 
azok a célpontok, amelyeket támadva a legnagyobb se-
besülést tudod okozni a támadónak: a szemek, az orr, a 
torok, a gyomorszáj és az ágyék. Nem szabad azonban 
figyelmen kívül hagyni, hogy ami működik számodra az 
működni fog az ellenfelednek is, egyszóval ezt a középvo-
nalat neked is védened kell, mialatt kísérletet teszel, hogy 
kihasználd ha ellenfelednél rés nyílik rajta. 

Hogy a leghatékonyabban védd ezt a középvonalat, és 
hogy felkészülten tudd támadni az ellenfél középvonalát, 
használhatod a bai jong készenléti állást, ami JKD (jeet 
kune do) készenléti állásként is ismert. Ez különbözik 
azoktól a küzdelmi állásoktól, amelyet a legtöbb stílusban 
javasolnak. Nálunk az erősebb oldaladat, vagyis a legerő-
sebb támadó eszközeidet helyezed közel az ellenfélhez. A 
hátsó kezed lesz az elsődleges védekező eszközöd, ami 
meghagyja az első kéz, – az, amelyik az erősebb – szabad-
ságát a támadásban. Ez a tökéletes ellentéte annak, amit a 
legtöbb stílus tanít. 

A legjobb mód, arra, hogy bemutassuk a bai jong alap-
állást, ha tanulmányozzuk az alkotó elemeit: 



•  Lábaid ferdén elfordultak. Az első láb 35 és 45 fokos 
szöget zár be a középvonaladdal, a hátsó láb 45 fok-
ban kifelé tér el ettől. Az első láb adja állásod oldalsó 
stabilitását, így ennek bezárt szöge nagyon fontos.

• Lábaid másfél vállszélességnyire vannak egymástól.
•  Amikor felveszed az állásodat a támadóval szemben, 

tartásod ne legyen fenyegető, és ne állj oldalra tőle. 
Állj középen, úgy hogy az állásod a középvonaladhoz 
viszonyítva kb. 8-9 cm szélességű legyen. A gyakor-
latban: állj bai jong alapállásba, terpeszállásban egy 
vonal mentén, amely áthalad a támadó középvona-
lán. Az erősebbik oldalad előre néz, az első lábad ujjai  
4 cm-nyi távolságra legyenek ettől a vonaltól, a hátsó 
lábad sarka szintén 4 cm-nyi távolságra legyen ettől 
a vonaltól. Ez a kettő összege adja a 8-9 cm-t. Ha 
az állásod ennél szélesebb, akkor az ágyékod nagyon 
nyitottá célponttá válik, ha pedig kevesebb, akkor el-
veszíted az egyensúlyodat, olyan mintha egy kifeszí-
tett kötélen sétálnál.

•  A hátsó sarok enyhén emelkedett a nagyobb moz-
gékonyság és a forgatónyomaték növelése végett. Ez 
szintén megkönnyíti az előreugrást, ha az szükséges. 

•  A testtömeg 50-50 %-ban meg van osztva a két lábon, 
de a kezek szerepétől függően 60-40 %-ra is változhat.

•  Mindkét térd hajlított, a hátsó, a megemelt sarok mi-
att kissé jobban. 

•  A felsőtest egyenes, a has behúzva, a vállak egyvonal-
ban vannak a lábbal. Így nincsen felesleges feszültség 
a hátban vagy a hasban.

•  A könyökök a behúzott állapotban és lenn vannak. 
Az első könyök mintegy 10-12 cm-re van a test előtt. 

•  A kezek a középvonalban helyezkednek el se nem túl 
nyitottan, se nem túl zártan.

•  A fej szembefordul a támadó középvonalával, enyhén 
lefelé döntve, annyira zártan, hogy az ökle ne érje el 
a torkodat.

•  Használd a perifériás látást, mindent tarts szemmel, 
az első lábfejétől a támadó fejetetejéig. 

•  A tested „éljen” legyen könnyed folyamatos mozgás-
ban. Ez megnehezíti a támadónak, hogy testbeszéded-
ből előre kiolvassa, hogy miként készíted elő a táma-
dást. Lee ezt „kis amplitudójú mozgásnak” nevezte. 

HelyeZkedés, össZpontosÍtÁs, tÁvolsÁG
A Jeet Kune doban a helyezkedés/szembefordulás el-

mélete a következőképpen definiálható: a küzdelemben 
vedd fel a bai jong alapállást, úgy hogy a középvonalad 
az ellenfél középvonalával szemben legyen, ezt  bázisten-
gelynek is nevezik. Így kiderül, hogy hol helyezkedik el 
az ellenfeled tömegközéppontja, amit nagyon fontos tud-
ni, hiszen nem fog mindig úgy állni, hogy ez feléd legyen. 
A jeet kune do helyezkedési módszere képessé tesz arra, 
hogy bármilyen támadásindítás ellen meg tudd védeni ezt 
a középvonaladat. Ez a módszer abban is segít, hogy az ő 
mozgásával összehangolt lábtartást vegyél fel. Emlékezz 
arra, hogy helytelen állással elveszíted az egyensúlyodat, 
lecsökkented reakcióképességedet, a lábmunkádat vala-
mint a támadásod kevésbé hatékonnyá válik. 

Az alapállás következő aspektusa, hogy megköveteli a 
vizuális koncentráló képességet is. A küzdelemben első-
sorban ellenfeled gyomorszájára koncentrálj. Ezt figyelve 
lehetőséged van, hogy megfigyeld az ő összes „fegyve-
rét” beleértve a könyököt és a térdet is, mint másodlagos 
megfigyelési pontokat. Ez szintén lehetővé teszi számod-
ra, hogy kövesd a fejmozgását, ami kiszámíthatóvá teszi, 
hiszen ő abba az irányba fog nézni amerre mozogni fog. 
Az optimális védekező pozíció kialakításához, neked fo-
lyamatosan korrigálnod kell a távolságot a támadó és ma-
gad között, ami elengedhetetlen az azonnali reagáláshoz. 
Ideális az a távolság, amikor neki egy lépést kell tennie 
ahhoz, hogy meg tudjon ütni. Ez a távolság az ütőtávolság 
vagy küzdelmi távolság. A folyamatos korrigálás lehetősé-
get ad arra, hogy legyen időd kitérni, hárítani vagy meg-
előzni egy támadást miközben csak egy lépésnyire vagy 
attól, hogy magad is támadást indíthass.
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3-4 kép:
amikor az ellenfél megindítja a támadást, a jeet kun do követője egy első egyenes ütéssel feltartóztatja, úgy hogy a hátsó keze egész 
idő alatt védekező pozícióban marad.
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a néGy sarokpont
A négy sarokpont elmélet szintén a wing chunból szár-

mazik, amely megkönnyíti a felsőtest védelmét. Arról van 
szó, hogy a felsőtestet egy középvonal segítségével 4 részre 
osztjuk, úgy hogy a vízszintes vonal a gyomorszájon halad 
keresztül. A fejtető a legmagasabb pont a lágyék a legala-
csonyabb. A négy sarokpont: a mellkas a váll és az arc jobb 
felső oldala, ugyanezek bal felső oldala, a has jobb oldalala 
és a jobb csípő, valamint a has bal oldala és a bal csípő. 

A legjobb módja annak, hogy ezt a tudást a harc köz-
ben is alkalmazni tudjuk, meg kell tanulni az egyes sarkok 
védekezési módjait. Ez elvezet minket a következőkhöz.

a néGy sarok/kapu Gyakorlat
Felvesszük a jeet kune do védőállást. Partnered felveszi 

készenléti állását olyan messze tőled, hogy képes legyen 
elérni, ha akarja. Kezeit az áll vonala alatt tartja, a mell 
magasságában, majd egy erőteljes csapott ütéssel támadja 
kívülről és belülről a felső és alsó testrészeidet. Kritikus 
az, hogy nyitott kézzel támadjon és ne ököllel, ami ha át-
hatol a védelmeden, akkor az csak pofon csap, de nem 
üt meg. Mialatt te véded ezt a négy sarkot, fontos hang-
súlyozni, hogy takarékoskodj a mozgással és gyorsan állj 
vissza védekező alapállásba. Ha ezek a dolgok természe-
tessé válnak számodra, akkor az ellenfél támadási módját 
és időzítését is meg tudod változtatni. Számos változata 
létezik a négy sarokpont gyakorlatnak. Védekezni tudsz 
az első és hátsó kézzel. Védekezni tudsz a hátsó kezeddel 
és az első kézzel folyamatosan ütni. Mindez az ellenkező 
oldalra is kivitelezhető. Fontos, hogy folyamatosan tartsd 
a védekezésedet és az állásodat. A hagyományos blokko-
lás helyett a következőkre összpontosíts:

köZBetÁmadÁs 
Ez a leginkább preferált módszer a JKD védelemben. A 

szándék megelőzése (támadás előtt), megelőzés (támadás-
indítás alatt) vagy a végrehajtás alatt (miután elindította 
a támadást). A szándék megelőzése egy felsőbb szint, sok 
éves gyakorlással érhető el a tökéletes elsajátítása. A leg-
gyakoribb felsőtestről indított megelőzési módok az első, 
egyenes ütés és az első ujjütés. Az alsó testrészről pedig 
az oldalsó rúgás, hátsó ferde rúgás és a belső megállító 
rúgás. Azok számára, akik nem ismernék: a megállító rú-
gás minden olyan lábtechnikára igaz, amely megállítja az 
ellenfél támadását, mely nem kimondottan rúgás inkább 
csak a rúgás megállítására használják. 

kitérés
Egyszerűen a támadás elkerülését jelenti. Ez energiát 

spórol, mert nem történik érintkezés az ellenféllel. A kité-
rő mozdulatok lábmunkát, testmozdulatokat vagy a kettő 
kombinációját tartalmazzák. Példa lábmunkára az oldal-
só lépés és a hátsó elhajlás. Példa test mozdulatokra: a 
dukkolás, a csúszás, az elhajlás,az elpattintás , a kis elhaj-
lás, és a süllyedés.

HÁrÍtÁs
A behatoló erő elvezetését jelenti. Ez nagyon hatékony, 

mert ezzel egyidejűleg vissza is tudsz támadni vagy a há-
rítás már magában is támadás. Ha a hárítás, támadássá 
válik, azt visszatámadásnak hívjuk. Maga a kifejezés és 
az elgondolás a vívásból ered, ami nagy hatással volt Lee-
re, amikor megalkotta a JKD-t. A blokkolásnak az utol-
só eszköznek kellene lenni az önvédelemben, amit hasz-
nálunk. Miért? Mert ez a legkevésbé hatékony módszer. 
Amikor blokkolunk, fizikai erőt kell szembeállítani fizi-
kai erővel. Nem csak hogy energiát emészt fel, de sérülést 
is okozhat a blokkoló végtagban. Őrizd meg az energiát 
a támadáshoz a blokkolás csak akkor szükséges, ha el  
akarjuk kerülni, hogy életfontosságú pontot üssenek meg.

Ez volt az az elgondolás, amit Lee tanítványainak  
sugallt, és ezt kellene minden JKD-kának tanulnia.

a legközelebb eső célponthoz a legközelebb lévő „fegyverünket” hasz-
náljuk.
lamar davis hátsó kézzel hárítja a támadást, míg első kézzel egy bil jee 
típusú támadást indít a támadó szeme irányában. a támadásban a vezető 
kéz lehetővé teszi számára, hogy nagyobb távolságot tartson anélkül, 
hogy túl közel kerülne ellenfeléhez. 

hárítás a blokk helyett:
lamar davis, hatékony védekező módszerként alkalmazza a hárítást, mert 
a harcművész ezzel egyidejűleg támadni is tud. miután eltéríti ellenfele 
támadását, végrehajtja a saját ellentámadását.
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aktÍv vagy  
passZÍv edzés?

Nézzünk egy tipikus szituációt: autót vezetsz, bömböl a zene. Minden klasszul megy, még 
dúdolgatsz is hozzá – egészen addig, amíg oda nem érsz egy forgalmas kereszteződéshez. 
Miközben azon agyalsz, hogy miként válts sávot egy bal kanyarhoz, leveszed a hangerőt. 

a sZerZŐrŐl

Mark Hatmaker a Tennesse-beli Knoxwille-ben élő harcmű-
vész. Eddig nyolc könyvet írt és 40 DVD-t adott ki. Ő alapí-
totta az Extrém Önvédelem (Extreme Self-Protection) stílust.  
http://www.extremeselfprotection.com/ 

Miért van ez? Megszólal egy vészcsengő? Ha így van, 
miért van így? Miért kell csökkented a hallási ingerek erős-
ségét, miközben olyan döntést latolgatsz, ami csaknem tel-
jes egészében vizuális odafigyelést igényel? Miért van egyik 
érzékszervünk kölcsönhatásban egy másikkal? Naponta 
adódik, hogy a szemünket és fülünket egyidejűleg használ-
juk. Sétálsz, figyelsz rá, hogy merre mégy, miközben tár-
saloghatsz valakivel, és nem botlasz meg saját lábadban. 
Miért más a bevezetőben említett eset? 

A válasz a feladatok összetettségével és azzal függ össze, 
hogy azok mennyire ismerősek számunkra – na, meg az-
zal, hogy egy kicsit jobban megnézzük, hogy mi a helyzet 
azzal a vélekedéssel, hogy egyszerre többféle tevékenységet 
tudunk végezni. Haladjunk sorjában, és nézzük meg, hogy 
mindez miként függ össze a küzdelmi edzéssel. 

mennyire összetett a feladat: Ha ismerős útvonalon ve-
zetsz, ahol nincsenek akadályok, ez az agy számára nem 
jelent túl nagy feladatot. Mihelyt bejön a komplexitás – pél-
dául az említett útkereszteződés – nos, akkor rá kell tenni 
egy lapáttal. 

mennyire ismerős a feladat: Emlékezz vissza arra, ami-
kor vezetni tanultál. Bizonyára vannak feladatok, amiket 
ma gond nélkül végrehajtasz, de akkor elfehéredett ujjak-
kal markoltad a volánt. Amikor először szembe kerülünk 
vele, minden új feladat figyelemráfordítást igényel. Amikor 
aztán kialakul a rutin, leegyszerűsödik a dolog, és ezzel 
a frissen szerzett ismerettel készen állunk rá, hogy ismét 
magasabbra tegyük a lécet. 

több feladat egyidejű végrehajtása: Az emberi lények 
nem alkalmasak rá, hogy egyidejűleg több feladatot vé-
gezzenek. Valójában nem az történik, hogy egyidejűleg 
sétálunk és beszélgetünk, vagy sms-eket olvasunk vagy 
küldünk, miközben autót vezetünk, vagy válaszolunk 
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aktÍv vagy  
passZÍv edzés?

egy e-mailre, miközben szót váltunk az asszonnyal. Úgy 
vagyunk felépítve, hogy egyszerre csak egyetlen dologra 
tudunk odafigyelni. Amikor aztán egyidejűleg több fel-
adattal foglalkozunk, valójában ide-oda váltunk közöttük. 
Ezek az átváltások annyira gyorsak, hogy az az illúziónk, 
hogy több dolgot cselekszünk egyszerre. Eközben nem is 
vagyunk ennek tudatában, csak olyankor, amikor például 
problémás kereszteződésnél levesszük az autóban a rádió 
hangerejét, vagy behunyjuk a szemünket, ha jobban meg 
akarjuk érteni amit hallunk. 

HA EZT A FELISMERÉST KAMATOZTATJUK A 
KÜZDŐSPORT EDZÉSEKEN, jobb eredményeket fo-
gunk elérni. Kezdetnek legjobb a „maradj a jelenben” 
edzésmódszer. 

A „maradj a jelenben” edzésmódszert többnyire a zen 
vagy a tudatosság-fejlesztés módszereivel közelítik meg. 
Ezek az ezoterikus módszerek1 egyeseknél jól beválnak, de 
el is terelhetik a figyelmet. (Ahhoz, hogy az edzésen az éber 
tudatosság állapotában légy, először időt kell fordítanod 
rá, hogy megtanulj meditálni, vagy elsajátíts más, hasonló 
módszereket.) 

Jómagam inkább a gyakorlatiasabb módszereket ked-
velem az üresjáratok vagy a szétszórtság elkerülésére. Az 
edzésen ne passzívan, hanem aktívan vegyél részt2. 

Az aktív edzés azt jelenti, hogy a helyzet összetettségé-
nek növelésével vagy más tényezők révén rákényszeríted 
magad a jelenlét lelkiállapotára. Ha például homokzsákkal 
gyakorolsz, ahelyett, hogy gépiesen hajtanád végre az elő-
írt meneteket, felhasználhatsz külső korlátozó feltételeket, 
hogy benne légy a jelenlét és összeszedettség állapotában. 
Példaként két lehetőség:

•  Egy társsal, vagy akár önmagaddal versenyezz, hogy 
minél nagyobb sebességgel sorozd meg a zsákot. Ha 
a társad, mondjuk 235 ütést vitt be az első menetben, 
próbáld meg túlszárnyalni. 

•  Versenyezz az idővel. Tűzd ki célul, hogy a combrúgás 
gyakorlásánál egy perc alatt bizonyos számú rúgást vi-
szel be a homokzsáknak. Ha sikerült elérni a kitűzött 
célt, legközelebb próbáld meg túlszárnyalni. 

LÉNYEGÉBEN BÁRMILYEN EGYEDÜL VÉG-
ZETT TELJESÍTMÉNYFOKOZÓ EDZÉSMÓDSZER 
ALKALMAZHATÓ ilyen célra, de az aktív edzés előnyei 
igazából a partnerrel végzett gyakorlás során dombo-
rodnak ki, mert a „maradj a jelenben” megközelítésnek 
akkor van komoly tétje, amikor kontaktusba kerülünk a 
másikkal. A társsal végzett gyakorlásnál mindig jelen kell, 
hogy legyen valamennyi kockázat. Úgy kell végezni, hogy 

benne legyen annak a veszélye, hogy ha nem figyelünk, a 
másik jól betalál. Ha a partner soha nem üt vissza, akár 
homokzsákkal is helyettesíthető lenne. Ne értsetek félre; 
nem vagyok amellett, hogy egy technikai begyakorlás fo-
lyamatába belekeverjünk egy szabadstílusú, adok-kapok 
küzdelmet. Mindössze arról van szó, hogy beleviszünk 
egy kis színt a gyakorlásba azzal, hogy a gyakorlótársnak 
is megengedjük, hogy bizonyos mértékig visszatámadjon. 

Ez a kis színesítés lehet például ilyen. „Figyelj, a követ-
kező háromszor öt perces menetben 80 százalékos gyako-
risággal páros térdfelrántást fogunk gyakorolni egymáson, 
de ha a fejünket nem védjük, be lehet vinni egy ütést. Oké?”

Így mindketten úgy gyakoroljátok a páros térdfelrántást, 
hogy miközben beléptek testközelbe, kőkeményen eszetek-
be vésitek, hogy miközben ütés-rúgás párharcból át akar-
tok váltani megfogásba, nem szabad leengedni a kezeteket. 
Ez segít abban, hogy végig éberek maradjatok, és ha hibáz-
tok, azonnal kapjatok egy durva visszajelzést, ami nagyban 
elősegíti a fejlődéseteket. 

Mark Hatzmaker 
Fordította: Jóvér Béla 

1. Ezoterikus: titkos, rejtett, csak a beavatottak számára hozzáférhető. A buddhizmusnak is vannak ezoterikus irányzatai, de azok a zen módszerek, amiket tanítok nem ilyenek. 
Nincsenek titkos tanítások, nincsenek titkos technikák. Az út a lábad alatt van, járj rajta! (JB)
2. A zen módszerek elsajátítása tényleg igényel némi ráfordítást, de nem lehet ellentétbe állítani a szerző által javasolt, gyakorlatiasnak nevezett módszerrel.  
Minél jobban elmélyülsz a zen módszerek gyakorlásában, annál jobb gyakorlati módszerek jutnak eszedbe, és annál hatékonyabban, hasznosabban tudod megvalósítani azokat. (JB) 
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az utolsó  
jedi mester

Tisztelgés az első generációs jeet kune do tanítvány, Jerry Poteet előtt

De azon a bizonyos első napon, amikor megismerked-
tünk, az egyik tanítvány hibásan mérte fel őt. Míg Jerry 
bemutatta lassított mozgásban a JKD technika helyes al-
kalmazását, ez a nagydarab ember úgy döntött, hogy meg-
próbálja kivédeni a mozdulatot a közönség előtt. Egy szem-
villanás alatt a behemót ember nekirepült a falnak, majd 
lerogyott a földre, de alapjában véve sértetlen volt.

„Láttad ezt?” kérdezgettük egymást. Hogy őszinte le-
gyek, nem láttam mást, mint egy villanást. Jerry teljes 
nyugalmi állapotból robbant ki egy szívverésnyi idő alatt. 
Hogy volt ez lehetséges? Amikor megkérdeztem, mindösz-
sze annyit mondott, hogy „Nem én tettem. Az tette.” Mi a 
csoda volt az az az? A jelenetet látók közül senki sem akart 
hinni a szemének. Magam részéről kész voltam minél töb-
bet megtanulni erről az „az”-ról. 

Abban a pillanatban úgyéreztem, hogy megtaláltam azt, 
amit kerestem a harcművészetekben: a varázslatot. 

aZ X-faktor
Az elkövetkező 28 éven át tanúja lehettem, hogy “az” 

újra meg újra megtörténik. Jerry azt mondta, hogy ezt sze-
mélyesen magyarázta el és hagyományozta rá a mestere, 
Bruce Lee. Jerry ezt egyszerűen “mozgásban lévő filozófi-
ának” nevezte. Tehát amíg a többi harcművészet-oktatóm 
végnélkül az “energia kölcsönzéséről”, vagy a “belső erő 
létrehozásáról” beszélt, Jerry volt az egyetlen, aki ténylege-
sen tudta demonstrálni a JKD és egyéb harcművészeti ágak 
és mozgásformák filozófiai elveit. A fizikai technikákat, 
bár fontosnak tekintette őket Jerry, csak az edzés kezdő 
szintjének tartotta. Olyan kifinomult, tudatos készenléti 
állapotot fejlesztett ki, amivel bárki szándékolt mozdulatát 
meg tudta előzni, el tudta hárítani.

Misztikusnak tűnik? Hát igen, annak. De jómagam, 
Jerry számos tanítványával tanúja voltam, amint újra meg 
újra demonstrálta ezt a képességét. Soha nem fogom elfelej-
teni, amint a Nemzeti Football Liga hátvédje besétált a la-

A jeet kune do-val való megismerkedésem egybeesett 
Jerry Poteet-tel való találkozásommal 1983 végén. Egy 
harcművészeti akadémián edzősködtem, amikor a koráb-
ban meglehetősen közepes képességű partnerem számomra 
váratlanul hirtelen szembetűnő iramban növelte az erő-
feszítését. Körbenéztem és láttam, hogy az összes többi,  
korábban meglehetősen közepes tanítvány heroikus erőfe-
szítéssel püfölte a zsákokat.

Az a személy, akinek a figyelmét akarták felhívni ma-
gukra nem volt más, mint Jerry. „Az ott Jerry Poteet”, 
suttogták, alig bírva visszatartani izgatottságukat. Mint 
kiderült, a bejáratnál az a vékony, magas ezüsthajú úr mo-
sollyal szája szegletében nem annak az embernek tűnt, aki 
könnyen meggyőzhető lett volna. Keresztbefont karral kis-
sé megrázta fejét rosszallásául. Ez azonban nem vette el a 
kedvét idősebb tanítványok hadának, akik köré sereglet-
tek, kérdésekkel ostromolták Bruce Lee harci művészetéről. 
Ahogy azt az elkövetkező harminc évben megtapasztal-
hattam, mindig boldogan válaszolt tanítványai kérdéseire 
bárhol is volt, otthonában, a harcművészeti edzőteremben 
vagy a világ távoli pontján tartott szemináriumon.
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kásunkba és fanyalgott, amint felmérte Sifut (Jerryt), mint 
egy idősebb, törékeny embert. Ugyancsak nem felejtem el 
az arcára fagyott döbbenetet sem, amint Jerry felkapta és 
úgy mozgatta hatalmas testét körbe, mint egy tollpelyhet, 
úgy játszva vele, mint egy rongybabával.

sZemélyre sZóló rÁHatÁs
Egy nagy mester  története azonban itt be is fejeződne, 

ha Jerry Poteet nem lett volna kiváló tanító is egyben. Szá-
mos nagy tanítóval találkoztam különböző területekről, pl. 
klasszikus zenei, egyetemi filozófiai és más harcművészeti-
ről, azonban Jerry volt az egyetlen, akinek tudása minden 
zárt kinyitott. Ennek oka abban rejlik, hogy Jerry Poteet 
jeet kune do-ja rólad, a tanítványról szól, nem pedig róla, a 
mesterről, az egojáról, vagy- gyakran megrökönyödésemre 
–pénzről és sikerről.

Megvolt benne az a képesség, amelyet mesterétől, Bruce 
Leetől tanult el, hogy egy szempillantás alatt fel tudjon 
mérni bárkit. Ezért minden egyes tanítványát külön egyén-
re szabott módon oktatatta, ami megfelelt az illető kíván-
ságának, elképzelésének, habitusának.

Sifu mindenegyes tanítványának a permanens lényegé-
hez akart eljutni, akár kezdő harcművész volt, akár profi 
atléta, filmsztár vagy, leginkább egy “kereső” ( kutató lé-
lek). Gyakran hallottam, amint arra buzdította a tanítvá-
nyait, köztük engem is, hogy álljunk el a saját utunkból, ne 
akadályozzuk önmagunk fejlődését. Ha valaha volt titkos 
technikája, ez biztos az volt. De ebben az internet világban, 
kultikus figurák és nagymesterek garmadája között hányan 
tudjuk háttérbe szorítani az egónkat és követni a tanácsát? 
Akik készek voltak egy nagy, hitbeli előrelépésre, csak azok 
tudtak olyan harcművészeti képességekre szert tenni, ami-
lyenekről álmodoztak. És sokuk még ennél is többel gyara-
podtak – megtalálták önmagukat.

iGaZ Harcos
Jerry Poteet élete példázat a bátorságra, nagylelkűségre 

és inspirációra. Amikor ki kellett állnia, hogy megküzd-
jön, soha nem habozott. Mi, a tanítványai fáradhatatlanul 
hallgattuk a harci történeteit, azokból az időkből, amikor 
egyetlen nem-latino származásúként egy latino gengnek 
volt tagja, vagy amikor a berlini krízis alatt szolgált ka-
tonaként, vagy később, amikor hollywoodi hírességeket 
kísért. Jerry soha nem lépett vissza semmilyen bunyótól, 
akár harcművészetének igazi utcai küzdelmeknél való al-
kalmazásakor, vagy amikor a szervezetének gyógyítóerejét 
kellett mozgósítania májátültetése kapcsán, amit minden 
ellenkező jóslat ellenére túlélt 1995-ben.

Jerry kedvessége legendás volt. Néhány kiválasztottunk-
nak számos alkalommal elmesélte azt az estét, amikor Bruce 
megkérte, hogy szeretné, ha Jerry és még egy-két tanítvány 
ott maradna edzés után. Jerry aggódott, hogy esetleg aka-

ratlanul is megbántotta mesterét. De amikor a többiek már 
elmentek, Lee felajánlott Jerrynek és néhány tanítványá-
nak egy instruktori, azaz edzői megbízást. Ahelyett, hogy 
elfogadták volna, Jerry és sporttársai a három másik cso-
porttársuk iránt aggódott, hogy hogy fog az azoknak esni, 
hogy ők kimaradtak. Évtizedeken át mondogatta nekem, 
hogy ha már a többiek mind elmentek, majd akkor elmond-
hatom a történetet. De most, hogy Jerry elment, felelőtlen 
lennék, ha magamban tartanám az igaz történetét.

a tisZtesséG és Becsület meGtestesÍtŐje
Mindenekfelett Jerry Poteet az elvek embere volt. Nem 

volt megvásárolható hírnévvel vagy pénzzel. Amikor egy 
hires színésznő azt követelte, hogy Jerry és én naponta 
utazzunk a házához Malibuba, hogy edzést tartsunk neki, 
Jerry nem hódolt be. Amikor már sokadszorra telefonált 
neki és azt sugallta, hogy az akkori férje, egy hires filmsztár 
alkalmazna mindkettőnket, mint küzdelmi jelenetek meg-
koreografálóit a következő filmjében, Jerry akkor sem adta 
be a derekát. A hölgy továbbra sem adta fel, egyszerűen 
nem fogta fel, hogy valaki is “nem”-et mondjon neki és újra 
és újra felhívta telefonon, hogy menjünk ki hozzá. Megun-
va a nő zaklatását Jerry legközelebb röviden csak annyit 
mondott neki ”A jeet kune do nem pizzafutár szolgálat”. 
Végül csak megértette a nő az üzenetet.

Évek múltán Jerry megdöbbenve szembesült azzal, hogy 
mi történik hajdani mestere művészetével és filozófiájával. 
Évtizedeken át ő volt az egyetlen, aki nyilvánosságra hozta 
véleményét, aminek aztán megfizette az árát mind finan-
ciálisan, mind pedig érzelmileg. De, mint mondtam, bár a 
béke híve volt, soha nem tért ki a legitim küzdelem elől.

Míg Jerry végtelenül nagyrabecsülte, amit Bruce Lee-
től kapott, ő maga több, mint 40 éven át finomította és 
fejlesztette egyedi tanítási  módszerét és tananyagát. Azok 
a szerencsések, akik vele járták végig ezt az utat bizonyít-
hatják az elképesztő eredményeket, melyeket Jerry Poteet 
JKD edzése, tanítása hozott ki minden egyes tanítványá-
ból. Sokan állították, hogy tanítványai „misztikus erővel” 
bírnak, mi több, mint az utolsó jedi mesterként említették.

Jerry oly sokaknak az életét gazdagította tanításaival, 
hogy a befolyása, ráhatása még sok-sok éven át lesz érez-
hető azoknál, akiket szószerint és átvitt értelemben is meg-
érintett. A Jerry Poteet Jeet Kune Do Szövetség folytatja ér-
tékes hagyományának, a lehetetlen elérésének gondozását. 

Elment az utolsó Jedi mester, de tanítványaiban, köve-
tőiben tovább él és lángja ragyogóan világít.

Írta: Fram Joseph Poteet
Fordította: Gergely Máté
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aikidoval 
az agresszió ellen

Fojtás, ütés, késdöfés, rúgás – bízhatsz benne, hogy mindegyik kudarcot vall Ueshiba 
Morihei békés művészetével szemben
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Guillemo Gomez életének elmúlt 26 évét aikido tudásá-
nak tökéletesítésével töltötte. Az egyre magasabb fokozatok 
elérése soha nem volt a legfontosabb gondja, mérhetetlenül 
fontosabb volt számára az általa tanított bonyolult technikák 
minél mélyebb ismerete. Valóban, a negyedik danos fekete 
öv, amit a dereka körül visel régi vágású verejtékes munka 
eredménye, nem egyike valamelyik McDojo által két hónapos 
rendszerességgel osztogatott öveknek. Ő rangját a nehéz utat 
követve érdemelte ki, a venezuelai Aikiai hatodik danos mes-
terének, Nelson Requenának keze alatt tanulva lakhelyén, a 
venezuelai Caracasban.

Gomez a közelmúltban meglátogatta a Black Belt szer-
kesztőségét, hogy bemutassa tudását kameráink előtt. Arra 
kértük, hogy tanítson olyan alapszintű aikido védekezéseket, 
melyeket akár gyakorlatlanok is tudhatnak alkalmazni fojtás, 
ütés, késszúrás vagy egy elölről jövő rúgás ellen. Ez a cikk 
ennek az alkalomnak a gyümölcse.

fojtÁs meGakadÁlyoZÁsa
Az ellenfél kezdetként jobb kezének ujjait az aikidoka 

nyaka köré fonja. (1. fotó). Bal öklével fejre ütni készül. 
Készenléti állásából kiindulva Gomez egy tenyérrel végre-
hajtott ütést mér az ellenfél állára (2. fotó). Ezután jobb 
kezét a fojtó kéz hátuljára, bal kezét a könyökére helyezi (3. 
fotó és beillesztett kép).

„Ez a technika azért működik, mert kontrollban tartom 
a hüvelykujjat,” mondja Gomez. „A jobb kezemet haszná-
lom, együtt a testem elfordulásával, hogy nyomást gyako-
roljak a csuklójára, amíg el nem engedi a fojtást.”A fogása 
a fojtó kéz élén csak fokozza a feszítést, amit mint kellemet-
len kiegészítőt alkalmaz.

Bal kézzel átfordítva a megcsavart kezet, Gomez egy 
forgató mozdulattal az ellenfél kezét fel, könyökét lefelé 
mozgatja (4. fotó). Ezáltal egy pillanatnyilag stabil kar-
rögzítést ér el.

Ezt követően bal karjával Gomez átfog a rögzített vég-
tag alatt, könyökhajlatával rögzítve azt (5. fotó). Alkarjával 
kifelé húzva a könyökét, az ellenfél karját behajlítja, amíg 
az „Z” alakot nem ér el (6. fotó). Az aikidoka ezután az el-
lenfél karját továbbra is szilárdan tartja, külön figyelemmel 
a csukló rögzítésére, mialatt bal kezével a behajlított kart 
– és az ellenfelet – a föld felé nyomja (7. fotó). Mihelyt lent 
van, Gomez bal kezével átfog az ellenfél jobb könyökére 
és a kart kiegyenesíti, aminek eredményeként nyomást tud 
gyakorolni a csuklóízületre (8. fotó). A fájdalom az ellenfe-
let a földre kényszeríti.

Gomez azonnal letérdel, térdeivel közrefogva az ellen-
fél vállát (9. fotó). Miután alkarjával a törzséhez szorította 
az ellenfél jobb kezét, megragadja ujjait és kézhát irányba 
megfeszíti azokat (10. fotó). Figyeljük meg a bal alkarját, 
amit addig mozgatott felfelé, amíg az ellenfél karjának há-
tuljának szorult, ezzel támasztva meg a feszítést.

Alapelv: Ez a technika a nikyo-n alapul, amely az aikido 
második rögzítési technikája, mondja Gomez. „Ez lehetővé 
teszi számomra a csukló kontrolálását, mivel behajlítottam 
a könyököt és a csípőmet valamint a testem elfordulását 
felhasználva nagyobb nyomást gyakorlok rá.”

Írta: Robert W. Young
Fénykép: Peter Lueders
Fordította: Czetka Zoltán
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ököltÁmadÁs védése
A támadó egy ütéssel indít, Gomez a bal alkarjával blokkolja az ökölcsapást – konkrétan azáltal, hogy az ellenfél 

alkarját támasztja meg (1-2. fotó). Az aikidoka kimozdul a középvonalból és gyors atemit (ütést) mér az ellenfél arcára 
(3. fotó).

Gomez mindkét kezével megragadja és meghúzza a csuklót, ezáltal kinyújtja az ellenfél karját (4. fotó). Mielőtt a 
végtagot olyan helyzetbe juttatná, hogy át tudna bújni alatta, felfele feszíti a könyök hátulját a vállával és felkarjával 
(5. fotó). Ezután lefele  mozdul és behajlítja a kart, a kézfejet tovább mozgatva a hozzá tartozó váll irányába (6. fotó).  
A csuklójára és a vállára ható folyamatos nyomás miatt az ellenfél hátra esik, enyhítendő a fájdalmat (7. fotó).

Mikor az ellenfél a hátára esett, Gomez fenntartja fogását a csuklón, ezáltal a végtagot behajlítva tartja (8. fotó). Jobb 
lábszárát használva az ellenfél testét kifele tolja, ami a kart olyan szögbe kényszeríti, ami a erősebb fájdalmat okoz (rész-
letkép). „Végezetül megemelem a csuklót, ami még nagyobb feszítést okoz rajta és a karon.”, mondja Gomez (9. fotó).

Alapelv: A technika a shiho-nagét alkalmazza, az aikido „négy irányú dobását”. Az ellenfél megfogott kezét fájdal-
mas módon emeli meg, ez lehetőséget teremt a harcművésznek, hogy átbújjon alatta, mielőtt ellenfelét a földre küldené.
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kés elleni védekeZés
Az éles fegyvert a jobb kezében tartva az ellenfél Gomez hasa felé 

szúr (1. fotó). Az aikidoka a vonalból kifelé oldalra tér ki, és mikor 
a támadó keze kinyúlik, Gomez jobb kezével megmarkolja (2. fotó). 
Egy időben ezzel bal kezével átmenetileg nyomást gyakorol a könyök 
zónára.

Ezután Gomez bal kezével megmarkolja az ellenfél csuklóját, ami 
lehetővé teszi számára, hogy az ellenkező irányba mozduljon és az 
ellenfél kiegyenesített karját lefele és hátrafelé lendítse (3. fotó). Mi-
helyt a végtag megfelelően magasra kerül, Gomez átfordul alatta (4-
5. fotó) és a fegyvert tartó kezet egy nagyon kellemetlen pozícióban 
tartja – a könyök magasan, a csukló az ellenfél teste irányában behaj-
lítva, a kényszerítés miatt a lábújhegyein áll a fájdalom miatt (6. fotó). 
Ezek mind a lefegyverzést segítik elő (7. fotó és részlet).

A nem halálos megoldást választva Gomez a kés fokával megnyom-
ja a könyök oldalát, miközben bal kezével tartja az ellenfél jobb csuk-
lóját (8. fotó). Lefelé viszi az ellenfelet addig, amíg lehetősége nem 
lesz a kést támadólag használni (9. fotó). Nem kívánva támadójának 
vérét kiontani, Gomez folyamatosan kontrolban tartja ellenfelét a bal 
térdével és lábszárával, ami lehetővé teszi a megfogott kar feszítését 
(10. fotó). Figyeljük meg, hogy hajol előre a fájdalmat erősítendő; ezt 
nem a lábának mozgatásával próbálja megtenni.

Alapelv: Ez a technika a sankyo-t alkalmazza, az aikido harmadik 
rögzítő technikáját. Megcsavarja a csuklót, mialatt az alkart függő-
legesen tartja.
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rúGÁs védése
Az ellenfél közép magasságú egyenes rúgást indít. (1-2. 

fotó), Észrevéve ezt, Gomez oldalra mozdul és jobb karját 
használva zárja ki a lábat (3. fotó). Figyeljük meg, hogyan 
tartja a bal kezét az arcához közel, védelemként arra az 
esetre, ha tévedne a támadás természetével kapcsolatban 
(4. fotó). Az aikidoka hagyja a támadót előre lépni a rúgás 
után (5. fotó)., majd karjával köröz lefelé és hátra addig, 
míg karja az ellenfél elé nem kerül (6. fotó). Gomez karját 
az ellenfél arcába lendíti, hagyva hogy az behajoljon az 
ütközés pillanatában. (7. fotó).

Eközben Gomez jobb lábát és csípőjét az ellenfél mögé 
helyezi, így az nem tud hátralépni, hogy megőrizze egyen-
súlyát mikor a karral kapcsolatba kerül. Ez felerősíti a tech-
nika azon hatását amely fokozza a mozdulat forgató erejét, 
amely hatására a hátára, vagy akár először a fejével éri a 
földet ahelyett, hogy csak a derekára érkezne. (8. fotó).

„Ugyanazt a mozdulatot használom a rúgás kivédésére, 
ami őt a földre viszi.” mondja Gomez. „Ez egy ütés, egy 
gonosz ütés.”

Alapelv: Az aikidóban az irimi nage jelentése „belépéses 
dobás”. A harcművész behatol az ellenfél  terébe mielőtt 
kontrolálná a testét és belevágja a földbe. „Ezt a dobást 
alkalmazza Steven Segal a filmjeiben.” mondja Gomez.
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a BölcsesséG sZavai

Egyike Guilermo Gomez kedvenc aikido idézeteinek, amely 
– nem meglepő – az alapítótól, Morihei Uesibától származik:

„A vas tele van szennyeződéssel, amelyek meggyengítik; a 
kovácsolás által acéllá válik és átalakul borotvaéles karddá. 
Az emberi lények fejlődése ugyanígy történik.”



34 fekete öv | 2013.

a meditáció  
és a harcművészetek  
közötti kapcsolat

A harcművészeteket durva felosztással két csoportra oszthatjuk: pusztakezes stílusok és 
fegyveres stílusok. Végtelen vita van mindkét csoportban arról, hogy melyek a legjobb 
pusztakezes vagy fegyveres technikák, például, ütések vagy közelharc, bot vagy kés. De 
általános az egyetértés a harcművészek között abban, hogy a fegyveres harcos előnyben 
van a fegyvertelennel szemben, függetlenül attól, hogy milyen típusú a fegyvere.  

A fegyverek jobbak, mint a pusztakéz, annál az oknál 
fogva, hogy ezekkel hatékonyabban lehet sérülést okozni 
az ellenfélnek. A kickbox meccseken vagy kesztyű nél-
küli karate viadalokon gyakran hosszú idő telik el, mire 
az egyik versenyző ki tudja ütni a másikat. A küzdelmek 
többségében mindkét versenyző talpon marad, a bíróknak 
kell eldönteni, hogy ki a győztes. Még az MMA mérkőzé-
seken is hosszú idő telik el mire az egyik versenyző diadal-
maskodik a másikon. Az előzőekkel ellentétben, bottal, 
késsel vagy lőfegyverrel, sokkal rövidebb idő alatt sokkal 
súlyosabb sérüléseket lehet okozni, mint puszta kézzel. 

A sérülés okozás, vagy ölés technikái változtak, a 
régi mesterek máshogy látták a világot. Nekik egy pilla-
nat alatt kellett dönteni élet és halál között. Egy vágás 
a katanával, egy karcolás a mérgezett kris-szel azonnali 
halált okozott. A mesterek spirituálisan érintett emberek-
ké váltak, mert nem volt más választásuk. Nekik egyfajta 
magasabb szintű tudatosságra volt szükségük, hogy túlél-
jék a választott szakmájukat.

Az ősi mesterek magasabb szintű tudatossága általában 
a meditációs gyakorlataikból fakadt, vagy egyfajta rituális 
transzállapotból. Ennek az eredete az ázsiai vallásos tra-
díciók harcművészetekre gyakorolt hatásában keresendő.  
A harcosoknak megváltozott tudatállapotra volt szüksé-
gük ahhoz, hogy észleljék és megfelelően reagáljanak a 
pengékkel, vagy egyéb fegyverekkel történő támadásokra.  
El kellett bírálniuk, hogy hova megy a vágás vagy csapás, 
és csaknem azonos időben reagálniuk kellett a saját vágá-

sukkal. Más szavakkal, a kardos vagy késes harcos nem 
az ellenfél támadására reagált, hanem szinte ugyanakkor 
cselekedett. Ezt jelenti az alábbi mondás: „válj eggyé az 
ellenfeleddel”.

A harcosoknak a papok és sámánok más okból is fon-
tosak voltak. Erős vallásos hitet kölcsönöztek a harcosok 
akcióinak. Mivel úgy tudták, hogy amit tesznek az helyén-
való, ezért nem volt bennük kételkedés, ami késlekedést 
okozott volna. Tudjuk, egy tévedés a kardforgató életének 
a végét jelenthette. A harcosoknak, a régi időkben, a val-
lásos hitüket megfelelően ápolniuk kellett, hogy a tudatuk 
tiszta legyen és életben maradjanak. 

A meditáció jelenléte a pusztakezes harcművészetekből 
a fegyveres művészetekből ered. A fegyvertelen kezek egy-
szerűen nem olyan veszélyesek, mint a bot vagy a kard.  
Tény, hogy a múltban sok mester először tanult (együtt 
a meditációval) pusztakezes technikákat, majd utána 
fegyvereseket, mert a pusztakezesek kevésbé veszélyesek.  
Ezen az úton könnyebb volt kordában tartani a mesterrel 
virtuskodó tanítványokat; egy tanítvány, aki csak a pusz-
takezes technikákban járatos, nem ellenfele a fegyveres 
technikákat is ismerő mesternek. Mint Niccolo Machia-
velli írta, „fegyveres és fegyvertelen ember nem összeha-
sonlítható”.1 

Manapság sokkal biztonságosabb világban élünk. Leg-
nagyobb többségünk viszonylag csendes és eseménytelen 
életet él.Nincsenek becsületbeli párbajok, se karddal, se 
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késsel. Semmilyen praktikus okunk nincs, hogy keressük 
az ősi harcművész mestereink speciális tudatállapotát.  
Ebből az okból következően, a tradicionális harcművészet 
anakronizmusnak látszik. De jelen van valami, ami nem 
egykönnyen elhanyagolható.

Amikor tanuljuk a régi mesterek precíz mozdulatait, 
belülről láthatjuk ezt a gondolkodásmódot, amit a mo-
dern élet komfortja elhomályosít. Igazán senki nem tud-
hatja milyen az élet-halál harc, amíg nem próbálta. Csak 

az ízét kóstolhatjuk meg, hogy milyen harcosnak lenni, 
amikor egy katát gyakorlunk, vagy sport szabályok sze-
rinti küzdelmet vívunk. De legalább ebben a desztillált 
formájában betekintést nyerhetünk a mesterek misztériu-
mába – ez a csendes elme, ahonnan az ő nagyszerű képes-
ségeik erednek.

Írta: Keith Vargo
Fordította: Pados Róbert Béla

1.  Érdemes elolvasni az egész művet: Machiavelli: Il Principe, magyarul A Fejedelem. Megjelent: 1991. Kossuth Kiadó, az idézett rész e kiadásban a 61. oldalon található. (A fordító 
mejegyzése.)
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a törzs edzése   
         és stabilitása

A törzs alatt értjük az ágyékcsigolyát, a lágyékot, a csí-
pőt, a vállövet, illetve mindezeket együtt. A törzs stabi-
lizálása azt jelenti, hogy egy stabil, erős alapot adunk a 
kezek és a lábak erőkifejtéséhez. Ha gyenge a törzs, több-
let erőkifejtés szükséges a karoknál és lábaknál, ami sé-
rüléshez vezethet. Az erős törzs elfordulása segíti a karok 
és lábak munkáját, ezzel növelve az ütések hatékonyságát.

a törZs staBiliZÁlÁsa, edzése a gyakorlatok széles 
skáláját foglalja magába, a has, a hát, a medence és a váll-
öv izmainak erősítését. Kritikus komponens a gerincet öle-
lő felületi és mély izomzat megerősítése, amelynek a for-
dulások és hajlások esetén vagy nagy szerepe. Ha a gerinc 
körüli izomzat gyenge a nem kellően kontrollált ismétlődő 
hajlások és elfordulások súlyos problémák láncreakcióját 
idézhetik elő, amelyek kihatnak a kezekre és lábakra is.

Gyakori probléma a harcművészetek és más sportok 
esetében a derékfájás. Számos oka lehet ennek, de ha 
az orvosi vizsgálat nem állapít meg kóros elváltozást, az 
ágyékcsigolya szegmentális instabilitása a valószínű ok.  
A szegmentális instabilitás feltételezhetően akkor fordul 
elő, amikor a deréktáji csigolyák a normálisnál nagyobb 
mértékben mozdulnak el. A gerincet körülvevő izomzat 
edzése korrigálni tudja túlzott gerinc elmozdulást és csök-
kenti a fájdalmat. Ha helyreállítjuk a törzs izomzatának 
állapotát, javíthatjuk a kontrollt a medence és a deréktáji 
csigolyák felett. 

Ha meGsérültél, a törzs izomzatára koncentrálva szá-
mos módszer van arra, hogy gyorsan visszatérhess az ak-
tív életmódhoz, és javíts a teljesítőképességeden. Ahhoz, 
hogy elérjük a törzs megfelelő stabilitását szükséges az 
izomerő fejlesztése, állóképességi tréning és a koordiná-
ciós képesség fejlesztése. A törzs optimális működőképes-
sége biztosítja, hogy az extrém terhelésekre pontosan és 
gyorsan leszünk képesek reagálni

Manapság az atléták több figyelmet fordítanak a törzs stabilizálására, mind a rutin edzé-
seken, mind a sérüléseket követő rehabilitáció során. Bizonyos harcművészetek elősegítik 
a törzs stabilizálását, de inkább a Pilates tornához és a jógához kapcsoljuk ezt a tevékeny-
séget. A napi edzései során bizonyára mindenki találkozott már a stabil törzs előnyeivel és 
a stabilitás hiánya okozta problémákkal.
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A lehetséges gyakorlatok száma nagy, ezért beszéld 
meg az edződdel vagy gyógytornász szakemberrel, hogy 
az adott esetben neked mi a legalkalmasabb. Általában a 
törzs edzése a megfelelő testtartás begyakorlásával kez-
dődik, majd a medence mozgatása, az izom összehúzó-
dások helyes sorrendje és ezek gyakorlása következik. A 
gyakorlás előrehaladtával egyre dinamikusabbak lesznek 
a mozgások és növekszik a terhelés a törzs, a csípő és a 
váll-öv izomzatára.

A törzsstabilizáló edzések részei egyensúly-javító gya-
korlatok, amelyben fontos szerepe van a gerincnek és a 
hasnak. A legfejlettebb edzési módszerek a törzs izomza-
tának koordinált és szinkronizált működésére építenek és 
figyelembe veszik az extrém körülmények hatásait. Füg-
getlenül attól, milyen harcművészetet űzöl, az a legfonto-
sabb, hogy megértsd, a törzs adja a stabil és ugyanakkor 
dinamikus alapot extrém helyzetekben, tehát a figyelmed 
fókuszában a törzs edzése során a helyes testtartás és a 
helyes mozgás legyen.

keZdjünk eGysZerű Gyakorlatokkal és Haladjunk 
aZ össZetetteBB Gyakorlatok felé, először kisebb sú-
lyok egyenes testtartással, majd dinamikus mozgások – de 
minden gyakorlat során kiemelt jelentőségű a helyes lég-
zés. Tanulmányok bizonyítják a törzs-erősítő gyakorlatok 
jótékony hatását a deréktáji fájdalmakra. Térdszalag prob-
lémák esetén a tanulmányok bebizonyították, hogy a törzs-
stabilizáló gyakorlatok segítenek a sérülteknek a gyorsabb 
felépülésben és kisebb az ismételt sérülés esélye is, össze-
hasonlítva azokkal, akik nem végeznek nyújtó és erősítő 
gyakorlatokat.

Miért segít ez a sérülések megelőzésében? A nem meg-
felelő izom és idegrendszer a törzsben a dinamikus stabi-
litás csökkenését okozhatja még kisebb terhelések esetén 
is, emiatt a térdekre nagyobb csavarodó terhelés jut. Ez 
növeli az ínszalagok terhelését, amely könnyen sérüléshez 
vezet. Egészségünk szempontjából kritikus, hogy testünk 
képes-e fenntartani, illetve visszaállítani az egyensúlyi ál-
lapotot egy külső erőhatást követően.

Mozgás közben a törzs helyzete megváltozhat a láb fe-
lett, ami a súlypont elmozdulását okozhatja, és extrém 

terhelést jelent az ízületeknek. A képesség, amellyel dina-
mikusan lekövetjük az extrém terhelésváltozásokat – pél-
dául egy ugrást követő földet érésnél –, jelentősen csök-
kenti a sérülés kockázatát.

a törZs staBilitÁs kérdéskörét folyamatosan  
kutatjÁk, annak ellenére, hogy már jelentős ismeretekkel 
rendelkezünk a törzs anatómiáját és biomechanikai mű-
ködését illetően. További erőfeszítések szükségesek azon-
ban, hogy megértsük, hogy az idegrendszer és az izomzat 
együttműködése hogyan irányítja a törzs dinamikus moz-
gását. Az igazi kihívás, hogy jól használd a rendelkezésre 
álló ismereteket a számodra megfelelő gyakorlatok kivá-
lasztásához.

Írta: Dr. Robert Wang
Fordította: Szegő Vilmos

„a törzs stabilizálása azt jelenti, hogy rendelkezel egy  
stabil alappal, amely erőt ad a karok és lábak használatához. 

Ha a törzsed gyenge, túlzott erőhatás éri a karodat és  
a lábadat és ez könnyen sérüléshez vezet.”
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igyál elegendő vizet,  
legyél egészséges  
külföldön is. 

Mielőtt útnak indulsz, komolyan számolj azzal a lehe-
tőséggel, hogy nem jutsz hozzá azokhoz az élelmiszerek-
hez és italokhoz, amiket megszoktál, még akkor sem, ha 
úgy véled, hogy azok alapvető élelmiszerek.  

Példák: Egy nemrégiben, Japánban tett utazásom során 
megdöbbenten tapasztaltam, hogy nem tudok friss gyü-
mölcshöz jutni. Afrikai utazásom alatt az jelentett prob-
lémát, hogy rendkívül kicsi volt az ételválaszték, és csak 
helyi ételeket lehetett fogyasztani. Más országokban azt 
tapasztaltam, hogy az ismert gyorsétterem hálózatokban 
is nagyon különböző módon készített ételeket kínálnak.

Ezekre a problémákra figyelve kellemesebbé teheted a 
külföldi utazásodat.

Amikor elhagyod az Egyesült Államokat, gondolj arra, 
hogy más országokban az ivóvizet nem ugyanúgy állítják 
elő. Másképpen fogalmazva, nem minden országban van 
egészséges ivóvíz. Néhány régióban ez további problémá-
kat jelenthet a napi tevékenység során, pl. palackos víz-
zel kell fogat mosni. Ahhoz, hogy tisztába legyél az adott 
terület specialitásaival, előre tájékozódj hiteles forrásból, 
pl. az aktuális egészségügyi szervezetnél. A megfelelő web 
lapot felkeresve tájékozódhatsz a víz minőségéről, taná-
csokat kaphatsz a szükséges elővigyázatossági intézkedé-
sekről és a környezeti veszélyekről.

Nem mindig egyszerű dolog elkerülni a kezeletlen víz 
fogyasztását. Mostanában jártam Kambodzsában a boka-
tor harcművészetet tanulmányozni és az edzés szünetében 
az oktató megkínált egy pohár csapvízzel. Nem igazán 
akartam visszautasítani, mert az nagyfokú udvariatlanság 
lett volna, bár tudtam, hogy az a víz egészségtelen szá-
momra, mert az emésztőrendszerem nincs hozzászokva. 
Végül is nem volt más választásom, megittam.

A következő napra már felkészültem, az edzés min-
den szünetében kortyoltam egyet a magammal hozott 
vizespalackból. Biztos voltam benne, hogy az edzőm lát-
ta, hogy törődöm a vízbevitellel, ezért nem érezte köteles-
ségének, hogy csapvízzel kínáljon. Tanulság: legyen nálad 
több palack víz, amikor külföldön edzel – azért, hogy el-
kerüld az ártalmas mikroorganizmusokat és védekezz a 
kiszáradás vagy a hőguta ellen.

mennyi vÍZre van sZükséGünk, amikor külföldön uta-
zunk és edzésre járunk? Többre, mint normál körülmények 
között. A szervezetet meglehetősen megviseli az utazás, 
az időzónák változása. Számolni kell azzal is, hogy erős 
stressz jelent a magasabb hőmérséklet és a magas páratar-
talom, amikor külföldön tevékenykedsz. Ezek a hatások 
okozhatnak szédülést, fejfájást, émelygést, rosszullétet,  
légzési zavarokat és akár eszméletvesztést is.

Az utazás az élet egyik örömteli eseménye. A harcművészek számára ez még inkább igaz, 
mert az utazásokat úgy is tervezhetjük, hogy legyen alkalmunk megismerni új harcművé-
szeti ágakat, elsajátítani új technikákat és megismerni új mestereket. (Ha nem kívánunk 
új harcművészeti területet megismerni, akkor szervezzük az utazást abba az országba, 
ahonnan az általunk művelt harcművészet származik.) Nyilvánvaló, hogy egy idegen or-
szág meglátogatása izgalmas és tanulságos vállalkozás, de sajnos attól függően, hogy hová 
vetődsz, az utazás veszélyes is lehet az egészségi állapotra. Ezért az egészség megőrzése 
érdekében javaslom a következő módszerek alkalmazását. 
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Azért, hogy csökkentsük ezeknek a veszélyeknek a koc-
kázatát, igyunk meg legalább fél liter vizet 2 órával az-
előtt, hogy vonatra ülünk. Amikor a szabadban dolgozol, 
különösen akkor, ha nagy a forróság igyál 0,5 – 1 liter vi-
zet, attól függően mennyire vagy szomjas. Sportitalokat is 
fogyaszthatsz víz helyett, amely számos hasznos anyaggal 
és kalóriával is ellát a kemény munkához.

Választhatsz Gatorade-t vagy egyszerű palackos vizet, 
de nagyon figyelj a kupak sértetlenségére. Nemrég egyik 
egyiptomi utazásom alatt lettem figyelmes arra, hogy az 
utcán árult vizes palackok jó része „újrahasznosított”, 
azaz újratöltötték őket csapvízzel. Ha egy kicsit is gyanús, 
hogy a palack már egyszer nyitva volt – ne vedd meg. A 
legbiztosabb módja, hogy elkerüld az ilyen eseteket, ha 
nagyobb szállodákban vásárolod a vizet.

Írta: Dr. Dasha Libin
Fordította: Szegő Vilmos

a sZerZŐrŐl

Dasha Libin a sporttudományok mestere és a Nemzeti Sport-

orvos-tudományi Akadémián oklevelet szerzett a teljesítmény-

fokozási szakon. Teljes jogú instruktor jeet kune dóban és a Paul 

Vunak által irányított Fülöp-szigeti harcművészeti ágazatban. 

A Dan Anderson irányítása alatt álló brazil jiu-jitsu ágazatban 

lila övet szerzett. 

További információk: andersonmartial arts.com 
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HarcművésZ  
és katona

Az MMA sztárja, Tim Kennedy beszél életéről a seregben és részvételéről a Különleges 
Alakulatok Kiképzőprogramjában

A Black Belt magazin 2011. júliusi számában Tim Kennedy  
beszámolt MMA edzésmódszereiről és küzdelmi stratégiájáról.  
Ebben az interjúban Kennedy, akinek mostanra már 14-3 a hivatásos 
versenyeken elért győzelmi aránya, és 2011-ben a Black Belt Az Év 
MMA Versenyzőjének választotta, feltárja harcos mivoltának katonai 
oldalát.

(A szerk.)
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elmondanÁ aZ olvasóknak, HoGyan került kapcso-
latBa a sereGGel?

A kaliforniai San Luis Obispoban épp befejeztem a fő-
iskola alapozó képzését és szakot készültem választani, 
amikor a 9/11-es események bekövetkeztek. Figyeltem az 
összeomló épületeket, és közben számot vetettem az éle-
temmel. Azt gondoltam, ember, hiszen én semmi fonto-
sat nem csináltam az életben! Csak a küzdelem érdekel, 
egyébként meg sokkal jobban izgat a bulizás – üres lufi 
vagyok, semmi több. Amikor bementem a sorozóirodá-
ba, azt se tudtam, mi a különbség a Navy Seal és a Zöld-
sapkások között, de ott akartam lenni a tűzvonalban, a 
legjobbak közt. Sok ajtón kopogtattam, amíg rátaláltam 
a katonai sorozóirodára. Azt mondtam, hogy a Légierő 
Speciális Alakulatánál szeretnék rohamosztagos lenni. A 
fickó csak mosolyogott, mintha azt gondolta volna magá-
ban, na várj csak, van itt valami neked való. 

2003-ban besoroztak, és 2004-ben befejeztem az alap-
kiképzést, és továbbmentem a Légideszant Iskolába. Részt 
vettem a Különleges Műveletek előkészítő kurzusán. Utá-
na jelentkeztem a Különleges Erők minősítő és válogató 
vizsgájára, ahol kiválasztottak leendő 18B-nek (különle-
ges műveletek fegyverszakértő őrmester)1 és elküldtek a 
Különleges Erők minősítő kurzusára. Ez egy 10 hónapos 
tanfolyam.

mit csinÁlt a véGZés utÁn?
A Különleges Erők 7. csoportjába kerültem, egy elit 

terroristaellenes egységhez vezéreltek, és Irakba küld-
tek minket. Visszatérésem után a Ranger iskolába vet-
tek fel, ahol kitüntetéssel végeztem. Utána különféle 
mesterlövésziskolák következtek, beleértve a Különleges 
Műveletek Célpontmegsemmisítő Kurzusát és a Külön-
leges Erők Mesterlövész Iskoláját. Amikor levizsgáztam, 
akkor felvettek a HALO (nagy magasságból ugró ala-
csonyan nyitó ejtőernyős) mesterlövészcsapatba. 2009-ig 
itt szolgáltam, aztán áthelyeztek Afganisztánba. Ott én 
voltam a vezető közelharc-kiképző a Különleges Erők 7. 
csoportjában. Jelenleg Texasban szolgálok, a Különleges 
Erők 19. Csoportjában, a Nemzeti Gárda egyik egységé-
ben.

milyen tÁrGyakat tanÍtott a különleGes erŐknél?
Először a Modern Katonai Közelharc Programot hasz-

náltuk (MACP), aztán áttértünk a Különleges Műveletek 
Közelharc Programjára (SOCP), és most már azt használ-
juk. Ez azokra az alapokra épít, melyek ismeretét minden-
kitől elvárjuk, aki a Különleges Alakulathoz jelentkezik: 
a MACP kettes szintjére. Utána mindenki megkapja a fel-
szerelését, és halálos fegyvert faragunk belőlük – tudják, 
hogyan kell puszta kézzel harcolni, hogyan kell bokszolni, 
hogyan kell birkózni. 

(1.) tim kennedyre (balra) váratlanul rátör 
egy támadó 

(2). A férfi megragadja Kennedyt (3). aki azonnal fel-
emeli a bal lábát (4). és rátapos a támadó lábára (5). Utána 
Kennedy hátrafejel (6). ezzel elég teret nyer ahhoz, hogy 
hátraforduljon és szembekerüljön a támadójával (7). Mi-
közben lefogja a férfit, Kennedy felrántja a térdét, egye-
nesen bele a férfi törzsébe (8). aztán kisöpri a támadó alól 
az egyik lábát, azt, ami hozzá közelebb esik (9). Amikor 
az ellenfél földre kerül, Kennedy lecsap, de ő maga állva 
marad a maximális mozgékonyság érdekében 
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Ha nem 
táplálkozol 
megfelelően; 

véged van

Bármelyik sikeres mma harcos megmondhatja, hogy amit az 
üzemanyagtartályba töltesz, növelheti is, csökkentheti is a masina 
teljesítményét. tim kennedy sem kivétel ez alól.

p.r. cole állítja össze az étrendemet (fueltthefighter.com) 
mondja. kitűnő ez a hölgy. érti a sportteljesítményt és azt, hogy 
miként kell okosan gazdálkodni a kalóriákkal, hogy teljes értékű 
sportolók legyünk. megkeresi azokat a hatékony ételeket, amik fel 
juttatnak a következő szintre. 

milyen sZerepet jÁtsZik a pusZtakeZes Harc a kü-
lönleGes erŐk küldetéseiBen?

Ez teremti meg a katonáknak a lehetőséget arra, hogy 
elég teret nyerjenek maguk körül, és hozzáférjenek a fegy-
vereikhez, legyen az pisztoly, kés vagy bilincs, és így to-
vább.

eZ aZt jelenti, HoGy ön aBBól a feltevésBŐl indul 
ki, HoGy eGy m4-es karaBély, eGy kéZifeGyver és eGy 
röGZÍtett penGéjű kés mindiG résZe a felsZerelésnek?

Teljes mértékben. Több száz harci bevetésen vettem 
részt, és soha egyetlen fickót se láttam, akinél ne lett volna 
legalább egy puska, egy pisztoly és egy kés. Voltak olya-
nok, akik több lőfegyvert is vittek magukkal, például én 
is. Tudtam, hogy tűzpárbaj lesz, méghozzá hosszú ideig 
fog tartani, úgyhogy öt lőfegyver is volt nálam, több kü-
lönböző kés és két hátizsák, tele előre megtöltött tartalék 
tárakkal. Ez tipikus a Különleges Erőknél, mert jól tud-
ják, hogy mi vár rájuk. 

HoGyan fejlŐdött ki aZ socp?
Greg Thompson és Matt Larsen felfedeztek némi hiányossá-

got a közelharc magasabb szintjeiben. Nem lőhetsz bele egy fickó 
mindkét lábába, hogy aztán rávesd magad, amikor egy kis helyi-
ségben vagy, mert akkor a a haverja egyszerűen mögéd lopózik, 
és fejbevág. Nem tudsz egy fickó közelébe kerülni és beletérdelni 
az oldalába, mikor sarokba szorítottad, mert a haverjai rád fog-
nak ugrani. 

Egy mindig készenlétben levő, nagyon éber harcművészeti stí-
lusra van szükséged, ami gyors, dinamikus és veszélyes. Képesnek 

kell lenned arra, hogy kárt tegyél benne, aztán gyorsan visszatérj 
a fontosabb dolgokhoz. Greg Thompson ennek figyelembevételé-
vel fejlesztette ki az SOCP-t. Most már a Különleges Erők minden 
tagját ezzel a módszerrel edzik. 

ÍGy HÁt aZ socp aZokra a képesséGekre épÍt, amelye-
ket a katonÁk aZ macp kettes sZintjén meGtanultak?

Igen, az MACP feltétlenül szükséges. Minden katonának is-
mernie kell a jiu-jitsu, a bokszolás és a birkózás alapjait, mielőtt 
bármi máshoz hozzákezdhetnének. Mire bejutnak egy Különle-
ges Erők-egységbe és elkezdik elsajátítani a SOCP-t, már nagyon 
hatékonyan tudják a seregben használatos közelharc-techniká-
kat. 

ön is mindkétféle módsZert a sereGBen sajÁtÍtotta 
el?

Igen. Háromszoros MAC (modern harcitechnika) bajnok va-
gyok – az egyetlen ilyen –, és képesített SOCP instruktor.

mik aZ socp jellemZŐi? van valami újdonsÁG Benne 
aZ elsajÁtÍtott képesséGek terén, vaGy kiZÁrólaG eGy 
módsZer, amely aZ macp Által meGtanÍtott képesséGe-
ket HasZnÁlja fel?

 Ha meg akar tanítani valakit bokszolni és birkózni, hogy az 
illető később MMA-bajnok lehessen, akkor meg kell őt tanítani 
a köztes, átvezető technikákra is. Ez teszi ki az SOCP nagyobbik 
részét. Egyik részét épp az alkotja, hogy hogyan tudunk megfele-
lő üres teret teremteni magunk köré, helyet csinálni magunknak. 
Ez annyira egyszerűnek tűnik – csak el kell lökni az ellenfelünket 
magunktól -, de nem is annyira könnyű. Rengeteg apró dolgot 
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kell elsajátítani, mint például hogy kell rátaposni a másik lábára, 
herén rúgni, arcba fejelni, rászorítani egy érzékeny nyomáspontra 
vagy befeszíteni a másik csuklóját. Az ilyesféle átvezető techni-
ka segíthet abban, hogy hozzá tudjunk férni a késünkhöz vagy a 
pisztolyunkhoz. 

tudna mondani eGy példÁt arra, HoGy is meGy eZ?
Ha egy fickó hátulról ragad meg, akkor régebben, a negyve-

nes-ötvenes években valószínűleg csípődobással próbálkoztunk 
volna. Most belefejelünk a fickó arcába, rátaposunk a lábára, 
helyet csinálunk magunknak és utána leadunk mögé egy lövést.

a katonai protokoll meGkÍvÁnja, HoGy ön minden 
socp-edZést teljes felsZerelésBen veZessen le?

Nem minden egyes edzést, de a többségüket. Úgy kell edze-
ni, ahogyan harcolni fogsz. Nem lenne szabad gíben felkészülni 
arra, hogy a Különleges Erők egységének tagjaként fogsz harcol-
ni. Vannak dolgok, amiket gíben is meg lehet tanulni, remekül 
megdolgoztathatod az izmaidat vagy finomíthatsz bizonyos tech-
nikák apró részletein, de alapvetően úgy kellene edzeni, ahogy 
majd harcolni fogsz.

mennyire fontos aZ erŐnlét a köZelHarc Gyakor-
lÁsÁBan?

Nagyon fontos. Ha nem vagy jó formában, nem tudsz edzeni. 
Nem tudok elvinni egy fickót magammal egy szimulációs lőgya-
korlatra és megtanítani neki bármi fontosat, ha ő közben össze-
görnyedve fújtat, hogy levegőhöz jusson.

elŐfordult mÁr ilyesmi a különleGes erŐknél? 
Nem. Persze, minden láncnak vannak gyengébb láncszemei, de 

százból kilencvenkilencen fizikailag csúcsformában vannak. Ké-
szen állnak a tanulásra, készen a harcra. Mindig harci formában 
vannak. A harci forma eltér minden mástól. Az MMA hasonlít rá 
leginkább. Gyors reagálás, kirobbanó erőnlét jellemzi. Felkapják 
a hátizsákot, aztán mérföldeket gyalogolnak – és aztán hirtelen, 
egy pillanat alatt nekiugranak valakinek és letépik a karját.

mi foG történni, amikor a csapataink vissZatér-
nek irakBól és afGanisZtÁnBól, és aZ macp- és socp-
tréninGen Átesett katonÁk Belépnek a civil küZdŐ-
sport vilÁGÁBa?

Hosszabb ideje állunk harcban, mint azelőtt bármikor. Olyan 
katonáink vannak, akik folyamatosan edzenek és valódi, élet-
ből merített tapasztalataik vannak a közelharcról. Emellett arra 
vágynak, hogy tovább tanulhassanak és taníthassanak. Ez for-
radalmasítani fogja a harcművészeteket. Ott lesznek ezek a fic-
kók, és tudományos szempontból fogják áttekinteni a közelharc 
módszereit – „Hogyan változtathatjuk meg a harcművészetként 
ismert módszereket, hogyan tehetjük még hatékonyabbá?”

ennek a tudomÁnyos sZempontokat elŐtérBe Helye-
ZŐ viZsGÁlatnak résZe leHet aZ akció utÁni jelentés, 
amely aZZal a céllal elemZi a Harc sorÁn Bekövetke-
Zett eseményeket, HoGy eldöntse, HoGyan leHetne aZ 
edZés méG HatékonyaBB?

Teljes mértékben. Minden küldetés után készül AAR, akció 

(1.) tim kennedy (balra) egy potenciális támadóval néz szembe
(2). Amikor a férfi feléje mozdul, Kennedy megragadja a vállát (3).és tenyérrel arcba üti (4). Majd azonnal visszahúzza 

a jobb karját (5). és tenyérrel újra arcba üti (6). majd egy lefelé irányuló, a támadó orrára mért könyökütéssel befejezi a 
mozdulatsort 
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utáni jelentés. Ha jó vezető vagy, akkor mások küldetése után is 
írsz AAR-t. Mikor még mesterlövész voltam, minden ilyen inci-
dens után végignéztem, amit megtudtam az ügyről, különösképp 
ha a mi egyik lövészünket is megölték. Mi volt a lövész pozíciója, 
milyen felszerelést használt, hogyan álcázta magát? Ezt a mód-
szert mindenre lehet alkalmazni, a közelharcra különösképpen. 
Végignézel minden egyes közelharc-helyzetet, mit csinált az il-
lető és miért, mi ment jól és mi nem, és ez forradalmasíthatja 
a közelharc technikáját. Még soha nem volt ennyi hozzáférhető 
információnk. 

akkor  joGGal mondHatjuk, HoGy a jövŐBen a full 
kontakt HarcművésZeti ÁGak versenyéBen aZ mma-
nak döntŐ sZerepe lesZ, és aZ önvédelem jövŐjét a se-
reGBen tanÍtott tecHnikÁk foGjÁk meGHatÁroZni? 

Igen, és a technikák befolyásolják egymást, összemosódnak. 
Látni fog olyan közelharc-technikákat, melyeket aztán felhasznál 
az MMA, és fordítva. Mindig is így volt, és ezután is így lesz. 

méG eGy utolsó kérdés. mi a véleménye a sereGBen 
HasZnÁlatos modern köZelHarc-tecHnikÁkról, mint 
példÁul aZ socp, a mÁsodik vilÁGHÁBorús módsZerek-
HeZ képest, amelyeket oly sokan naGyra értékelnek? a 
réGi módsZerek vannak olyan jók, vaGy talÁn joBBak 
is, mint a jelenleGiek? 

Nem. A régi jó módszerek és technikák elsősorban régiek. 
Természetesen sok jót is elmondhatunk a seregben tradicioná-
lisan használt módszerekről, és én értékelem ezt, de mi most 
egy újfajta háborút vívunk egy újfajta ellenség ellen. Ha a kö-
zelharcra kiképző programunk a régi marad, ha nem változik, 
akkor meghalunk.

Harcosként mi a véleménye a kardiotréninGrŐl?
Nagyon brutálisan állok hozzá a kitartást növelő edzéstípus-

hoz. Az olyan edzést szeretem, ami a gyorsaságot, a reakció-
készséget növeli, és hosszú ideig kell végezni. Fontosabb, hogy a 
célunkra koncentráljunk és ne pedig találomra mozgassunk meg 
izmokat, hogy mindenre kiterjedjen az edzés. Csak célratartóan 
szabad edzeni, hogy egy adott területen fejlesszük a képessé-
geinket. 

ÍGy HÁt a Harcra való felkésZülés leGjoBB módja a 
Harc maGa?

Igen, de vannak olyan mozgásformák, amelyek jól kiegészítik 
a küzdősportokat. Vannak például ilyesféle súlyemelő gyakorla-
tok. A kamionabroncs görgetés2 pedig jó előkészület arra, amikor 
páros térdfelrántást hajtasz végre. Az erőemelés3 mint erősítési 
forma pedig a hancurka-szerű4 testdobásoknál jön jól.

véGeZ olyan Gyakorlatokat, amelyek aZ edZéstÍpu-
sok keresZteZéseként is felfoGHatók?  

Hetente egyszer úszom, egyszer pedig futok. Az erőnléti prog-
ramomban vannak futónapok, ahol a kitartást növelő szakaszok 
végén tíz, húsz vagy harminc percet erő-gyorsaságot fejlesztő 
gyakorlatokkal töltök, speciális fekvőtámaszok, boksz-zsák és 
négyszázméteres sprintek szerepelnek benne. 

Riporter: Robert W. Young
Fordította: Legéndy Miklós

A felszerelés, amelyet a katonák a harc során hordanak, 
éppúgy segítheti, mint ahogy hátráltathatja is őket az ön-
védelemben. Ebben az esetben éppen segít: Tim Kennedy a  
sisakját használja, hogy nagyobb erővel fejelje le támadóját. 

>>>

1. Special Forces Weapons Sergeant (18B): az ellenség hátországában tevénykedik. Értenie kell a saját- és ellenséges fegyverekhez, ki kell tudnia képeznie a fegyverek használatára 
a hátországban található szimpatizánsokat, és végre kell tudnia hajtani különféle diverzáns akciókat. 
Lásd: http://www.goarmy.com/careers-and-jobs/browse-career-and-job-categories/combat/special-forces-weapons-sergeant.html 

2. Tire flipping: speciális erősítő gyakorlat, a tűzoltóknál pl. az alapkiképzés része. Lásd pl: http://www.youtube.com/watch?v=uMVfKwFkQLY&NR=1&feature=endscreen 

3. Erőemelés (clean and jerk) három gakorlatból áll: guggolásból, fekvenyomással és felhúzással végrehajtva. Lásd: http://body.builder.hu/ero_powszab.htm4
4. Body-lock suplay: a birkózásban hancurka néven ismert vetődéses dobás. Lásd. Pl. http://www.youtube.com/watch?v=n79wBw_LJ9Y Burpee: speciális fekvőtámasz gyakorlat- 
Lásd: http://www.fitbuilder.hu/cikk/Egy_gyakorlat_az_allokepessegunk_fejlesztesre.html
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A Black Belt Magazine logója: Word’s Leading Magazine of Martial Arts. 
Azaz; a világ vezető harcművészeti magazinja. Ezt tudtommal, nem is vitatja senki. 

1999 óta fizetem elő, és hiánytalanul őrzöm valamennyi azóta megjelent számot.
Ez az előttetek lévő kis „demo” összeállítás úgy készült, hogy közkézre adtam a elmúlt egy év valamennyi 

számát azzal, hogy mindenki válasszon egy cikket, amit szívesen lefordítana önmaga és a többiek számára. 
Ezzel az volt az egyik célom, hogy kedvet kapjatok a további olvasáshoz. A másik cél az volt, hogy - bár 

angol tudásom ezer sebből vérzik -, de van egy masszív fordítói tapasztalatom, és mindenkinek aprólékosan 
átnéztem, és megjegyzésekkel egészítettem ki a munkáját, gondolván, hogy hasznos lesz. 

Ha megjön a kedvetek a magazin további olvasgatásához, a következőt javaslom:

Menjetek fel a folyóirat honlapjára:
http://www.blackbeltmag.com/ 

Nem magyarázom, amit találtok, tudtok már olvasni. Érdekes dolgokat láttok.
Ha az „Archive”-ot választjátok az alsó szalagmenüből, a legutóbbi számok legolvasottabb, illetve legkom-
mentáltabb cikkeit találjátok. Ezeket itt meg lehet nézni, de ez csak egy kedvcsináló összeállítás a cseppet 
sem ingyenes újságra való előfizetésre. 

Ha teljesebb áttekintést szeretnétek egy-egy témáról, rendelkezésre áll egy párbeszéd ablak is.
Próbaképpen beírtam, hogy knife self-defense és legördült egy 10 oldalas kivonat-jegyzék a kés elleni  
védekezéssel kapcsolatos cikkekről.

Akár így, akár úgy találtok valami érdekeset, írjátok meg, és a nálam lévő számokból beszkennelem, és 
elküldöm. Ha veszitek a fáradságot és le is fordítjátok, és így összeáll egy újabb „demo”-számra való anyag, 
kinyomtatjuk azt is. 




