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Miért érdemes ju jitsu-zni? Azért, hogy

„olyanok legyünk, mint a fák:
képesek legyünk állva meghalni!”
Why it is worthy to practice ju jitsu? The answer is

“to become just like trees:
being capable of dying remaining standing!”
Kelemen István

Soshi soke Kelemen István
köszöntője

Köszöntő

Kedves olvasóink! Kedves Ju Jitsuka-k!
Kohai-ok, Senpai-ok, Sensei-ek, Shihan-ok, Soke-k!
Barátaim!
Jubileumi köszöntőt írni nem hálás feladat, lévén ez azt is jelenti, hogy tetemes időt tudhatunk
magunk mögött, és azt is, hogy a szöveget jegyző mindezt átélte, tehát már nem egy ifjú. Van egy
mondás arról, hogy a kor nem érdem, hanem állapot. A magyar ju jitsu 30 éves léte és a Magyar
Ju Jitsu Szövetség fennállásának 25 éve nem állapot, hanem érdem. Sok ember érdeme. Elsősorban
azoknak a ju jitsuka-knak az érdeme, akik a mostoha körülmények között is képesek voltak hetente többször több vödörnyi izzadtságot a dojo-ban hagyni. Hazai és nemzetközi „ellenszélben” is
képviselni azt, amit mi célul tűztünk ki magunk elé, nevezetesen a tradicionális és a modern ju jitsu
egyesítését úgy, hogy ezt a szintetizálási törekvésünket mi „full contactban” képzeltük el. Mára
a tökéletes technika mellett ez az erő lett az egyik fő védjegyünk.
A kezdeti időkben sem gondoltuk, hogy a kemény küzdelem az „ördögtől” való s ezzel a más
harcművészetek művelői előtt egyértelművé tettük, hogy mi nem a „Balettintézetből” jöttünk,
leküzdve sokszor jogos ellenérzésüket a ju jitsu-val szemben. Fiatal harcosaink közül jó néhányan
kedvet éreztek a versenyzéshez is, ahol kipróbálhatták erejüket, tudásukat. A kemény és sokszor
idegen közegben képesek voltak helytállni, sőt dicsőséget szerezni maguk és az iskolánk számára
is. Több évtizedes küzdelmünk és munkánk eredményeképpen ma már Magyarországon a ju jitsu-t
velünk azonosítják. Végleg elvált a talmi hamis az igazitól. Többé nem lehet bebújni a gyenge technikát silány fizikai felkészülést leplező propaganda mögé, ami azt terjeszti, hogy nekünk a „vallásunk”
tiltja a küzdelmet, megtévesztve, becsapva azokat, akik igazi kemény, hatékony, kellő szellemi-lelki
háttérrel rendelkező harci művészetet keresnek a ju jitsu név alatt. Már csak azért is érdemes volt
ennyi évet áldozni szerelmünkre a ju jitsu-ra, hogy a kóklerek, álmesterek lelepleződjenek. A kellő
fizikai felkészültség, a sokrétű és tökéletes technika, a küzdelem, a megfelelő szellemi és lelki
irányultság, a közösséghez és a hazához tartozás mind egy-egy fontos jellemzője a stílusunknak,
a Szövetségünknek. Nehéz, verejtékes, hosszú és időnként – szó szerint – fájdalmas az az út, amit
bejártunk, illetve járunk éppen. Egy egyetemi diploma megszerzéséhez 5-6 év szükséges, addig a mi
ju jitsu-nkban egy első dan fokozat eléréséhez 6-8 évnek kell eltelnie. Kevesekben van ekkora erő
és kitartás.
Megragadva a lehetőséget ezúton gratulálok és köszöntöm az összes mesterfokozatú ju jitsuka‑nkat.
Nem feledkezve meg azokról, akik már a „kapuban várakoznak” és átestek már a tűzkeresztségen,
letéve a barna és kék övekkel szimbolizált kyu fokozatokat, hiszen mi és ti tudjuk, tudjátok a legjobban, hogy ezek a kyu vizsgáink „máshol” danokat érnek. Örömöt okoztatok instruktoraitoknak
zöld és sárga öveseink azzal, hogy van bennetek ambíció és alázat, mert még itt vagytok velünk.
Igazán kedvesek ti fehér övesek vagytok, mert ti jelenthetitek a kontinuitást, a reményt a folytonosságra. A mi ryu-nk, iskolánk egy levezethető és átlátható iskola. Pontosan tudni, ki kitől és mit
tanult, ki kinek a tanítványa, mestere. Egyenes út, tiszta vonal, olyan, amilyennek a harcos lelkének
lennie kell, ha háborúba kényszerül. Pontosan tudod, honnan jöttél, mit tanultál és az mire elég.
Van hátországod, más néven értékrended. Ezt kapod a munkádért, a hűségedért, a lojalitásodért.
A világ így lesz kerek!
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Kis játék a számokkal és aki szereti a számmisztikát, annak ízelítőül néhány adat. 2010-et írunk
és 25 éves a Magyar Ju Jitsu Szövetség. 30 éve van ju jitsu Magyarországon. 20 éves az a vállalat
– a Testőr Kft. – mely soha nem létezhetett volna ju jitsu nélkül és az a szerencse ért, hogy ennek
vezetője lehetek a kezdetek óta. 1955-ben születtem és az idén lettem 55 éves. Fentebb említettem, hogy lesz kerek a világ, s ezzel azt is megmutathatom, miképpen lesznek “kerekek a számok”.
Utoljára, de nem utolsó sorban köszönöm mindazok segítségét, támogatását, akik nélkül nem
biztos, hogy célba értünk volna. Néhai Kalmár László tanár úrnak, aki a judo alapjaival ismertett
meg. Dr. Szacsky Mihálynak, aki felfedezte számomra a ju jitsu-t és lehetőséget teremtett elképzeléseim megvalósítására a Történelmi Haditorna Klub alapítója és vezetőjeként. Gyebnár Ferenc
judo mesternek, akinek elévülhetetlen sportérdemei mellett oroszlán része volt abban, hogy egy
szövetség legyen Magyarországon, valamint olyan harcosokat adott a tanítványai közül a Magyar
Ju Jitsu Szövetségnek, mint Szurkos Imre, Várszegi Rudolf, Mogyorós László, Ónodi István, illetve
a jelenleg regnáló elnökünk, Berkes László. Dr. Popper György volt az, akinek a sportdiplomáciai
segítsége kellett ahhoz, hogy lassan, de biztosan legális és elismert szervezet legyünk, és mint
„hivatali” elöljáróm egyengette az utamat, utunkat. A harcművészetek családjából nagy szeretettel
gondolok azokra, akik a kezdeti botladozásaimat nem a ju jitsu rovására és az én tehetségtelenségemre, hanem a tapasztalatlanságomra írták és önzetlenül segítettek. Dr. Leyrer Richárd, a Magyar
Kick Box vezetője. Kurdi Gábor mester, a shito ryu karate „atyja” hazánkban, s talán a mesterek
doyenje. Harmat László mester a magyar taekwondo alapítója. Furkó Kálmán és Adámy István mesterek a számomra igen kedves kyokushinkai karate hazai alapító mesterei. Külföldről a teljesség
igénye nélkül az alábbi neveket emelném ki: Giacomo Spartaco Bertoletti mester a WJJKO elnöke,
prof. Robert Clark mester a WJJF technikai igazgatója, prof. Richard Morris mester az International Ju Jitsu alapítója, vezetője, soke Vlado Schmidt mester az IKF alapítója 10. dan fokozattal. Soke
Kozo Kuniba, a Kunibakai, Japan-Budo International képviseletében segített abban, hogy eddigi
törekvésünk, munkánk elismerést nyerjen, mint önálló ryu.
Köszöntőm nem zárulhat anélkül, hogy a tanítványaim sorát megnyitókról is szót ejtsek. Ők voltak
a pionírok, az úttörők. Az Út Törői. Számtalan emlék és név forog az emlékezetemben, így csak
egyet emelnék ki: Kovács Attilát, a Szövetségünk technikai igazgatóját, aki leginkább elsajátította
azt, amit ma „Kelemen Ryu”-nak nevezhetek.

OSU!
soshi soke Kelemen István 8. dan
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Salutation

Dear Readers! Dear Ju Jitsukas!
Kohais, Senpais, Senseis, Shihans, Sokes!
My friends!
It’s not a grateful task to write a jubilee greeting as it means that a lot of years have passed and
the writer has experienced everything he’s talking about, so he’s not young. There’s a saying that
age is not an achievement, it’s a state. Yet, the 30 years of existence of Hungarian ju jitsu and
the 25-year‑old Hungarian Ju Jitsu Association are not a state but an achievement. Many people’s
achievement, mostly of those ju jitsukas who left liters of sweat in the dojo many times a week,
even under poor circumstances. The achievement of those who represented the goals we set
to ourselves, even in national and international “headwind”, the goals of merging traditional and
modern ju jitsu in full contact style. By now, besides the perfect techniques, this power has become
one of our main distinctive features.
We didn’t think, not even in the beginning, that hard fight comes from the “devil”, and with this, we
made it clear for other martial artists that we are not “doughnuts”, clearing away their (sometimes
justified) aversion to ju jitsu. Some of our young fighters felt like taking part in competitions to
challenge their knowledge. In these tough and strange situations they were able to do their best,
moreover, to win glory to themselves and to our school as well. As a result of decades of hard
work, today ju jitsu is identified with us. Good quality has separated from poor quality for good.
Now it’s impossible to hide behind propaganda covering weak techniques and insufficient physical
training, which spread that our “religion” forbids real fight. This propaganda misleads those who
seek a real, tough and efficient martial art with a mental and spiritual background, under the name
‘ju jitsu’. It has also been useful to devote this much time to our love, ju jitsu, in order to reveal fake
masters. The sufficient physical training, complex and perfect techniques, hard fight, appropriate
mental and spiritual attitude and the love of our community and country are some features of our
style and association. The road we have taken and are taking is hard, rough, long and sometimes
literally painful. To get a master’s degree at a university requires 5-6 years of studying. In ju jitsu,
however, it takes 6-8 years to get the first dan. Only a few people have the necessary will-power
and persistence.
And now, let me take the opportunity to congratulate and greet all our ju jitsukas with a master
grade. Also, I’d like to greet all those “waiting at the door”, who have come through the first
ordeal and gained kyus symbolized by the brown and blue belts. We all know that these kyus are
worth dans at ‘some other places’. Dear ju jitsukas with green and yellow belts, you please your
instructors with your ambition and humbleness as you are still here with us. And those with white
belts, you are really kind for us as you mean the hope for continuity. Our ryu is a transparent and
traceable school. It is always clear from whom and what you learnt, so who is whose student and
master. It’s clear, like the soul of a warrior who needs to go to war. You exactly know where you
have come from, what you have learnt and what it is good for. You have a background, in other
words, values. You get this for your work and loyalty. This makes the world complete.
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Now, let’s play on numbers. It’s year 2010. Hungarian Ju Jitsu Association is 25 years old. Ju jitsu has
been present in Hungary for 30 years. Testőr Ltd., which would have never existed without ju jitsu,
and where I am fortunate to be the leader, is a 20-year-old company. I was born in 1955, so I am
55 years old. As you can see, these are all round numbers.
Last but not least, I thank for the help and support of those without whom we wouldn’t have
reached our goals:
– The late Kalmár László, who showed me the basics of judo
–	Dr Szacsky Mihály, the founder and leader of Historical War-games Club, who discovered
ju jitsu for me, and made it possible for me to realize my ideas
–	Gyebnár Ferenc judo master, whose sports achievements are eternal, and who was a great
help in founding an association in Hungary, and gave the Hungarian Ju Jitsu Association great
fighters like Szurkos Imre, Várszegi Rudolf, Mogyorós László, Ónodi István, and our present
president Berkes László
–	Dr Popper György whose help in sports diplomacy made our association legal and wellknown, and who, as my “official” superior, paved the way for me, for us
From the family of martial arts I kindly think of those who realized that my initial imperfection was
not because I was untalented or ju jitsu was bad, but because I was inexperienced. These people
helped me selflessly:
– Dr Leyrer Richárd, the leader of Hungarian Kick Boxing
– Master Kurdi Gábor, the “father” of shito ryu in Hungary, and maybe the masters’ doen
– Master Harmat László, the founder of Hungarian taekwondo
– Master Furkó Kálmán and Adámy István, the founders of kyokushinkai karate in Hungary
Among the foreigners, without the intention to be exhaustive, I’d like to mention the following
people:
– Master Giacomo Spartaco Bertoletti, the president of WJJKO
– Master Professor Robert Clark, the International coordinator of WJJF
– Master Professor Richard Morris, the founder and leader of International Ju Jitsu
– Soke Vlado Schmidt, the founder of IKF, with 10 th dan
–	Soke Kozo Kuniba, who, representing Kunibakai, Japanese Budo International,
helped our ambition and work to make our school a separate ryu
My greeting can’t be finished without talking about my first students. They were the pioneers.
There are several names and memories in my head, so I’d like to mention only one, Kovács Attila,
the technical director of our association, who mostly learnt what I can call now “Kelemen ryu”.

OSU!
soshi soke Kelemen István 8th dan
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Kialakulás

Sasaki Kichisaburo

Sasaki Kichisaburo

Jigoro Kano, a judo megalapítója

Magyarországon ju jitsu-val a nagyközönség 1906-ban találkozhatott először. Ekkor érkezett hazánkba Sasaki Kichisaburo,
akit Jigoro Kano küldött azért, hogy népszerűsítse a judo-t
és a ju jitsu-t. Jigoro Kano a judo megalapítója magas fokozatú ju jitsu mester volt, aki felismerte, mennyire nagyszerű
eszköz a ju jitsu az ifjúság nevelésére és a sportra. Átalakította, a technikai repertoárból kivette a veszélyes technikákat,
szellemiségét kissé megváltoztatta. Ő csinált a jitsu-ból do-t.
A ju jitsu és a judo előtagja ’ju’ ugyanazt jelenti: lágy, engedő.
A második tagok, a jitsu és a do mindkettő módszert, utat jelent, amíg viszont a jitsu a technikai hatékonyságot, az ellenfél
legyőzését helyezi előtérbe, addig a do a személyiség-fejlesztést. Sasaki
Kichisaburo egy tanfolyamot tartott
Magyarországon, melyen a judo és
a ju jitsu technikáit tanította és írt
mellé egy könyvet, melyben ezeket
el is magyarázza. A judo hazánkban
fejlődésnek indult és ahogy a világban máshol is, eltérve Kano eredeti
céljától a versenyzés került előtérbe.
A technikák tovább szűkültek, jobbára csak a versenyen jól alkalmazhatókkal foglalkoztak. A korábbi szellemiség, a ju jitsu technikái a ’70-es
években bukkantak fel ismét.

Sasaki Kichisaburo könyvének címlapja
Illusztráció a könyvből

Illusztráció a könyvből
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On behalf of Jigoro Kano, Sasaki Kichisaburo came to Hungary in 1906 to popularize ju jitsu and judo.

Egy teljes technika Nicolaes Petter rajzain 1674-ből

Szacsky Mihály és a Történelmi Haditorna Klub
Kelemen István 1974-ben a Műegyetemen tartott judo edzésekkel kezdte
ismerkedését a harci művészetekkel. Ezután a Magyar Honvédelmi Szövetség
keretei között működő Zrínyi Miklós Történelmi Haditorna Klubban folytatta a pályafutását az európai önvédelem tanulmányozásával. Ennek a klubnak a vezetője volt Szacsky Mihály. Az európai önvédelem nagyon sok
technikája megtalálható a középkori metszeteken, némelyik ma is alkalmazott, tanítják a klubokban. A hagyományőrző végvári, lovagi stb. közösségek tovább folytatják a kutatást. A Haditorna Klub meghívására 1976‑ban
Bertoletti mester a Világszövetség igazgatója Magyarországon járt és bemutatót tartott, majd 1979‑ben a Világszövetség három vezető mestere
Robert Clark, Richard Morris és Tony Andropus bemutatója irányította a figyelmet a ju jitsu felé. 1982 márciusában szintén a Haditorna Klub szervezte
Richard Morris kurzusát, mely után véglegesen önállósodott a ju jitsu. Ekkor
Szacsky Mihálynak 2. dan fokozata, Kelemen Istvánnak, Preisz Györgynek és
Hidvégi Attilának 1. dan fokozata volt. Ők négyen voltak Magyarországon az
elsők, akik ju jitsu fekete övet kaptak. Szacsky Mihály ma elismert kutató,
szomatológus, vezetésével gyökeresen új diagnosztikai képalkotó módszert
fejlesztettek ki a Budapesti Műszaki Egyetemen.

Az első Ju Jitsu vizsga 1981
áprilisában – Kelemen István,
Szacsky Mihály, Hidvégi Attila

MHSZ Zrínyi Miklós Történelmi
Haditorna Klub könyv címlapja

Szacsky Mihály oktat
– uke Preisz György

Szacsky Mihály oktat

Szacsky Mihály oktat

Szacsky Mihály oktat

Szacsky Mihály tévéfelvételen
Feledy Péterrel

Szacsky Mihály was the leader of the Historical War-games Club, Kelemen István was a student in this club.
It was the first club to invite ju jitsu masters into Hungary.
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A Világszövetség mesterei
A magyarországi ju jitsu elindulásához kétségtelenül leginkább a Világ
szövetség mesterei járultak hozzá. 1976-ban Bertoletti mester,
1979‑ben Robert Clark, Richard Morris és Tony Andropus mesterek
jártak hazánkban. Erről a látogatásról a Magyar Televízió filmet forgatott, melyet be is mutatott „Három úr húsz dannal” címmel. 1982 márciusában Richard Morris tanfolyama adta meg a végső lökést a ju jitsu
önállósodásához. A Világszövetséget 1976-ban alapította Liverpool‑ban
Robert Clark WJJF (World Ju Jitsu Federation) néven. Kibővült
kobudo-val és ma WJJKO (World Ju Jitsu and Kobudo Organization)
a neve, elnöke Giacomo Spartaco Bertoletti. Richard Morris 1984-ben
új szervezetet hozott létre JJI (Jiu Jitsu International) néven. Bertoletti
mester az, aki azóta is rendszeresen Magyarországra látogat és figyelemmel kíséri a munkánkat.

Három úr húsz dannal – a Magyar Televízió filmje 1979-ből

Richard Morris oktat 1982 márciusában – uke Kelmen István
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In the late ‘70’s, early ‘80’s WJJF Masters – Giacomo Spartaco Bertoletti, Robert Clark, Richard Morris
and Tony Andropus – came to Hungary to acquaint the Hungarians with the ju jitsu.

Kelemen István
A Magyar Ju Jitsu Szövetség alapító elnöke, ma is a legmagasabb fokozatú jitsuka Magyarországon, a Dankollégium elnöke. Nélküle teljesen másképp alakult volna
a hazai ju jitsu története. Ő volt a kapocs, a szervező és
integráló személyiség, aki a garancia volt a magyar jitsukák, de a nemzetközi szervezetek számára is a ju jitsu
magas színvonalára, garancia a tökéletesre törekvésre.
Ma is sokan nem a nevén ismerik a Szövetségünket, hanem úgy, mint a Kelemen-féle szövetség. Kelemen István
taposta ki, rakta le azt az utat, melyen ma is járunk.
1974-ben a Műegyetemen tartott judo edzésekkel
kezdte ismerkedését a harci művészetekkel. Ezután
a Magyar Honvédelmi Szövetség keretei között működő
Haditorna Klubban Szacsky Mihálynál folytatta tovább
tanulmányait. A Magyarországra érkező ju jitsu mesterek a figyelmét, céljait a ju jitsu felé terelték.
1980-ban kezdődtek az első ju jitsu edzések Magyarországon. Ebben az évben alakultak meg azok a csoportok, amelyek csak ju jitsu-val foglalkoztak. 1981‑ben
három főt – köztük Kelemen Istvánt – vendégül láttak Angliában, ott került sor az első danvizsgákra is.
1982‑ben vált el véglegesen az európai önvédelem és
a ju jitsu gyakorlóinak tábora és jöttek létre az önálló
ju jitsu dojo-k. 1982 óta beszélhetünk tehát önálló magyarországi ju jitsu oktatásról, Kelemen István dojo-ja
a Madách téren is ekkor, 1982 őszén alakult.
Németországból Vlado Schmidt és Sieghard Weiss
mesterek jártak rendszeresen oktatni Magyarországra,
illetve a magyar jitsukák hozzájuk tanulni. 1984 februárjában vizsgázott le Kelemen István 2. danra Vlado Schmidt
mester előtt. A magyarországi ju jitsu erősödésének
a következménye lett a Magyar Ju Jitsu Szövetség megalapítása 1985 áprilisában. 23 dojo-vezető lépett be
a klubjával és Kelemen Istvánt választották elnöknek.

Edzésen 1983 márciusában

A Haditorna Klub bemutatója 1982-ben
a Filmmúzeumban

Kelemen István technikát mutat be 1984. június 2-án
a Miskolcon tartott bemutatón

A ju jitsu első mesterei 1983-ban: Hidvégi Attila,
Kelemen István, Preisz György, előttük a tanítványok

A Haditorna Klub bemutatója 1982-ben
a Filmmúzeumban

Kelemen István konferál a Keleti Napon tartott
ju jitsu bemutatón 1983. december 18-án

Kelemen István is the founding president of our Association and also the president of the Dan College.
It was his work that mostly contributed in spreading the ju jitsu in our country.
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A Madách téri dojo
A dojo ma már fogalom, többszörösen is meghatározó
a Szövetség elétében. Először is ez az a hely ahol a hazai
ju jitsu, a Kelemen Ryu megszületett, másodszor pedig
Kelemen István oktat a Madách téri dojo
a Szövetség megalakulása után itt voltak az edzői továbbnagytermében
képzések, a klubvezetők rendszeresen itt tanultak közvetlenül Kelemen Istvántól. A kemény VH (vért hányunk)
edzések mindenkinek emlékezetesek, a nedves és levegőtlen pincei
körülmények között Kelemen mester edzésein nevelkedett jitsukáknak nehéz volt máshol megterhelőbbet tapasztalni. Sokunknak emlékezetes a dojo az edzéseken kívül a vizsgákról is, többen itt tettük le
a kyu vizsgáink nagy részét. Rendszeresen jöttek nézni kívülállók az
edzéseket, sokan már a látványát sem bírták.
1982 őszén alapította Kelemen István a dojo-t és közel másfél évtizeden keresztül ez volt a ju jitsu képzés fellegvára, a Központi dojo.
A kisteremben vizsgázik Ceglédi Nándi
Megtiszteltetés volt a számunkra, hogy a birkózó olimpiai bajnok
1983. február 19-én
Növényi Norbert is látogatta edzéseinket.

Kelemen István és Növényi Norbert

Lendvai Pál a tatamit takaró ponyva
anyagával és illatával ismerkedik

A Madách téri dojo tagjainak bemutatója
Kurdi Gáborral együtt 1983-ban

2010 áprilisában egy találkozót szerveztünk, melyre eljött nagyon sok, egykor itt tanuló Kelemen
tanítvány. Ekkor egy kempo egyesület használta a kistermet, a nagyterem éppen felújítás alatt állt.

A kisterem 2010 áprilisában

14

A nagyterem 2010 áprilisában

The first dojo of Kelemen István was the Madách square dojo, founded in 1982,
it continued to operate for nearly 15 years.

A Mélyépterv SE pecsétje
és Gyebnár mester aláírása a vizsga diplomán

Gyebnár Ferenc és a Mélyépterv SE

Övvizsga Gyebnár mester előtt 1983. november 8-án.
A képen Kádár Miklós beszél, mellette Rokotonoarivo
Jean-Hugo Michel, középütt Gyebnár Ferenc,
mellette a jegyzőkönyvvezetők. Rokotonoarivo
Jean-Hugo Michel aikido-t tanított a klubban,
ő a „madagaszkári” Michel, akit méltatlanul
elfeledtek és meg sem említenek az aikidó hazai
történetében, pedig kezdetben ugyanolyan fontos
szerepe volt, mint a „kongói” Michel-nek.

Gyebnár Ferenc judo edző kiváló tanítványokat nevelt, a magyar harcművészeti élet több prominense is (pl. Kurdi Gábor
a Hayashi-ha Shito-ryu karate magyarországi stílusvezetője)
nála kezdte ismerkedését a Harci Művészetekkel. Különlegessége abban rejlett, hogy tudása és tanítása nem korlátozódott a versenyen használható technikákra, nagyon sok
olyan technika volt a repertoárján, amelyet ma ju jitsu vagy
aikido technikának mondunk. A Mélyépterv SE vezetőjeként
ő maga és tanítványai egyre szorosabb kapcsolatba kerültek
a közös rendezvények, az ismerkedés kapcsán a formálódó
hazai ju jitsu közösség tagjaival. Gyebnár mester a megalakult Magyar Ju Jitsu Szövetség Edzőbizottságának a vezetője
lett. Ahogy Kelemen István a köszöntőjében említette, tanítványai – Kádár Miklós, Mogyorós László, Szurkos Imre,
Várszegi Rudolf, majd Ónodi István, Berkes László – is meghatározó szerepet játszottak a hazai ju jitsu és a Szövetség
életében. A Képes Sport újság 1984. december 11-i számában összeállítást közöl a ju jitsu képviselőiről, így
Gyebnár Ferenc tanítványairól is.
A mester ma is aktív,
rendszeresen indul judo
masters versenyeken.

Szurkos Imre és Várszegi Rudolf a Képes Sport
1984. december 11-i számában

1984 júniusában Gyebnár Ferenc
fellépett a miskolci bemutatón

Gyebnár Ferenc és Mogyorós László
1985 júliusában a Pinkafeldi
edzőtáborban

Gyebnár Ferenc felszólal a Szövetség
első közgyűlésén

Kádár Miklós és Mogyorós László a Képes Sport
1984. december 11-i számában

Gyebnár Ferenc, mint szervező
a gyerekversenyen

An other important school that contributed to the development of ju jitsu was Mélyépterv SE,
of that leading Master was Gyebnár Ferenc.
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Kialakulás

Vlado Schmidt először Magyarországon
1984. február 11-12.

Dr. Kelemen István és fia várja a mestereket
a repülőtéren

Vlado Schmidt és Sieghardt Weiss megérkezik
Magyarországra

A külföldi mesterek közül Vlado Schmidt az, aki a három évtizedes magyar ju jitsu-ra legnagyobb hatással volt, illetve ma is van.
Sőt, a mester csak félig mondható külföldinek, hiszen több mint
egy évtizede Magyarországon él. A Szövetség megalakulása előtt
is már rendszeresen jött Magyarországra, első alkalommal
1984 februárjában. Kelemen István hívta meg és különleges
vendégnek kijáró tisztelettel fogadták. Az utazás megszervezésében és Vlado Schmidt szállásának, ellátásának biztosításában oroszlánrészt vállalt Kelemen mester édesapja
dr. Kelemen István. Az azóta már meghalt Pista bácsi fiához hasonlóan nagyon sokat tett a magyarországi ju jitsu
kialakításáért, megerősödéséért. Az Árpád híd pesti hídfőjénél az általános iskolában voltak az edzések, meghívták az akkor még laza kapcsolatban lévő egyéb klubokat is
a szemináriumra, így sokunknak már akkor lehetősége volt
találkozni Vlado Schmidttel.

Vlado mestert elkísérte
erre az útjára és a későbbiekben többször jött vele
Sieghardt Weiss mester
is. Kelemen István ezen
a szeminárium vizsgázott
le 2. dan fokozatra Vlado
Schmidt előtt.

A szeminárium résztvevői
Viszler József és Kelemen István
gyakorol

Vlado Schmidt technikát
mutat be Kelemen Istvánon

Köszönet Vlado mesternek a tanításért
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Vlado Schmidt had an important role in the development and the strengthening of Hungarian ju jitsu.
He came first to Hungary in February, 1984.

A Szövetség megalakulása
Budo Pass-ok változása az idők folyamán

A Szövetség 1985 áprilisában alakult a Lágymányosi Közösségi Házban, az első elnöke Kelemen István – akkor 2. danos
mester – lett. A Madách utcai dojo vezetőjeként vett részt az
alapító ülésen, csakúgy, mint a többi dojo vezető. Az alakuló
ülést Kádár Miklós, a Mélyépterv SE edzője hívta össze, ennek
ellenére – szerencsére – a résztvevők többsége Kelemen mestert választotta. Az 1986-ban megjelent Bo-jitsu című könyvének 40. oldalán felsorolja a Szövetség alapító klubjait. Az alapítók közül rajta kívül még öten aktívak és tagjai a Szövetségnek
ma is: Killer László, Ónodi István, Páll Tibor, Tóth Csaba és
Berkes László. További négy klub azóta is folyamatosan működik, de már újabb dojo-vezetőkkel: Salgótarján, Hódmezővásárhely, Lónyay dojo, Debrecen DRSE. A Szövetség, mint a Magyar
Karate, Taekwon-do, Kick-box és más Harcművészetek Szövetsége Ju Jitsu Szakbizottsága működött.
Kelemen István felszólal az első
közgyűlésen

Az induló vezetőség így nézett ki:
Szakbizottság vezető: Kelemen István ♦ Helyettes: Viszler József ♦ Társadalmi elnök: dr. Kökény László
♦ Titkár: dr. Kochner Irén ♦ Edzőbizottság vezetője: Gyebnár Ferenc ♦ Fegyelmi bizottság vezetője:
dr. Köller György ♦ Elnökségi tag: Korsós István ♦ Orvosi bizottság vezetője: dr. Orosz Zsolt ♦ Sajtó,
propaganda biz. vezetője: Gaál Zoltán ♦ Gazdasági bizottság vezetője: Réthiné Vidra Edit

dr. Kökény László felszólal az első közgyűlésen

A Ju Jitsu Szakbizottsághoz tartozó klubok

Viszler József felszólal az első közgyűlésen

The Hungarian Ju Jitsu Association was founded in April, 1985 with the participation of 23 clubs.
4 of these clubs still operate with the same leader, other 4 with new dojo-leaders.
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A moszkvai út 1985 augusztusában
Kelemen István meghívást kapott, hogy utazzon Moszkvába és a tartson bemutatót, a Szovjetunió
ban is népszerűsítse a ju jitsu-t. A bemutatóra Viszler Józseffel együtt utazott ki, korábbi tanítványa,
Béres László és kollégája már a Moszkvai Rendőrtiszti Akadémián tanultak. Edzéseket tartottak
és egy komplett oktató anyagot videóra vettek. Az utazás csúcspontjaként bemutatót tartottak.
A bemutató sikert aratott, a delegációt magas szinten fogadták.

Kelemen István, Viszler József és Béres László orosz főtisztek társaságában

A moszkvai bemutató résztvevői
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Kelemen István magyar és ju jitsu-s zászlót ad át
a meghívók képviselőjének

In August 1985 a two-men delegation went to Moscow lead by Kelemen István to popularize ju jitsu.
The delegation was received by high ranking Soviet military officers.

Külföldi kapcsolatok
Kelemen mester a ’80-as években bővítette a külföldi
kapcsolatokat. Ahogy Moszkvába, más országokba is
Belgium, Svájc, 1986. június
hívták, illetve a hazai táborokban is sok külföldi mestert ismerhettünk meg. Az ismerkedés már a Szövetség megalakulása előtt is jellemző volt, 1984‑ben
hazánkban járt Hans Günter Ebetshuber Ausztriából. Franz Strauss mesterrel szorosabbra fűztük
a kapcsolatot, már csak a földrajzi közelség miatt, ő is rendszeresen oktatott a magyar táborokban,
mi is rendszeresen jártunk Pinkafeldre. A Szövetség megalakulása után Kelemen István fontosnak
tartotta, hogy a hazai jitsukák sok külföldi mestert megismerjenek. Svájc és Belgium mestereivel is közelebbi
volt a kapcsolatunk, Hans Chesini, Johnny Vansimpsen
többször volt nálunk, illetve utazott hozzájuk
Kelemen István. Több éven keresztül újabb és újabb
mestereket ismertünk meg – jött Jonathan Stewart is
az USA-ból – azután kialakult a külföldi mesterek azon
köre, akik rendszeresen ellátogatnak hozzánk.

Pinkafeld, 1989. július

Hans Günter Ebetshuber Magyarországon
1984 márciusában

Geislingen, 1985. március

Pinkafeld, 1985. július

Geislingen, 1985. március
Pinkafeld, 1985. július

In the first years of the Association many foreign master visited Hungary
and Kelemen István also went to several countries.
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Nyári Táborok a ’80-as években

Edzőtábori kép 1982-ből

A Nyári Táboroknak nagy hagyománya van a harci művészetek művelőinek körében, így volt ez már a Szövetség megalakulása előtt
is. 1985-től azonban minden évben nagyszabású Nyári Tábort rendezett Kelemen István és a Magyar Ju Jitsu Szövetség. Nagy jelentőségűek ezek a táborok, itt egy héten át folyamatosan tanulunk,
itt ismerkedünk meg új barátokkal, itt zajlanak a danvizsgák is.

Soponya, 1983. augusztus

1985. július 28-tól augusztus 2-ig Tatán rendeztük meg az első szövetségi Nyári Tábort. Tata ismerős helyszín volt az előző évből. Szeretünk jól bevált helyeken újra tábort tartani, erre a Szövetség
történetében később is adódott példa.

Tata, 1985. július

Tata, 1985. július

Ónodi István rendszeresen
szervezett és szervez ma is
nyári tábort, eleinte Szadán,
majd minden évben Eger mellett Tardoson.
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Szada, 1986. június

Zsámbék, 1986. július

Zsámbék, 1986. július

1986. július 28-tól augusztus 2-ig Zsámbékon
volt a Nyári Tábor. Több helyszínen, többek között a szabadban is folyt az oktatás. Zsámbék
szintén többször visszatérő ideális helyszín volt.
Killer László levizsgázott 1. dan fokozatra.
1987. július 26-tól augusztus 1-ig Debrecenben volt a Nyári Tábor. A tábort összekötöttük a ju jitsu
helyi népszerűsítésével. Nagy és emlékezetes hét volt.

Debrecen, 1987. július

Debrecen, 1987. július

1988. július 23-tól 29‑ig
ismét Zsámbékon volt
a Nyári Tábor. Szurkos
Imre 1. dan, Viszler József
2. dan fokozatra vizsgázott, Hidvégi Attilát
előléptették 2. dan fokozatra. A töki Patkó
Csárdában emlékezetes
bankettünk volt.
Zsámbék, 1988. július
Szurkos Imre és Viszler József
a dandiplomákkal

1989. július 16-tól 21-ig Debrecenben volt ismét a Nyári Tábor.
Summary of the 1980’s Summer Camps.
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A Mártélyi táborok
Magyarország déli részén, Csongrád megye középén, Hódmezővásárhely szomszédságában,
attól mintegy hat kilométerre fekszik a Tisza
holtág partján a festői szépségű kis falucska,
Mártély. A kis település neve igen sok oldalon
előtűnne ha, végiglapoznánk a Magyar Ju Jitsu
Szövetség képzeletbeli krónikáját. A szoros
kapcsolatot az itt megrendezett edzőtáborok
Csoportkép 1986 augusztusában
történetei adják, melyek közül már nem egy,
majdhogynem mítosszá, legendává változott, ami bizony sokszor előkerül a baráti összejövetelek
és beszélgetések alkalmával, biztosítva ezzel a jó hangulat fenntartását.
A táborok 1984 és 1998 közötti években kerültek megrendezésre. A szervezők a Hódmezővásárhelyi dojo vezetői Czeglédi Nándor, Meszlényi András majd Füvesi Sándor voltak. A tábor sajátos,
semmivel nem összehasonlítható hangulatát, a jurta sátrakban való elhelyezés, a vízpart közelsége és
szépsége, a kultúrházban való kemény edzések, az esti közös programok, az éjszakai harcászat, és
bizony a szúnyogok folyamatos jelenlétének összessége adta. A természetközeli nomád körülmények
az ehhez az életmódhoz hozzátartozó kemény edzések, vizsgák, valamint a sok‑sok közös élmény
nagyon sok barátságot, párkapcsolatot hívott életre és kovácsolt szorosabbra.

Edzés a jurták mellett
Edzés a jurták mellett

A Holt-Tisza partja
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A szemben lévők ma mindannyian fekete övesek;
Földházi Márta, Füvesi Sándor, Török Róbert

Csoportkép 1997 augusztusában

Several Years the National Camp was organized near Mártély, in the Tisza Riverside Camps.
In the beginnings these were as significant as the International Camp.

Nyári Táborok a ’90-es években

1991. július, Csopakon Kelemen István megnyitja a tábort

1990-ben július 27-től augusztus 1-ig, majd 1991-ben
július 28-tól augusztus 2-ig Csopakon volt a Nyári
Tábor. Csopak is kiváló helyszínnek bizonyult,
1993‑ban is visszajöttünk.

1992-ben július 27-től augusztus 1-ig Zsámbékon volt a Nyári
Tábor, ahol Szurkos Imre 2. dan, Kovács Attila, Berkes László
és Ónodi István 1. dan fokozatra vizsgázott.
1993-ban július 26-tól 31-ig ismét Csopakon volt a Nyári
Tábor, ahol Várszegi Rudolf 2. dan, Gál István 1. dan fokozatra vizsgázott le. Gál István később Finnországba költözött,
tovább folytatta a ju jitsu-t, erősítve a finn-magyar barátságot.
Oktatók 1992-ben Zsámbékon

Csoportkép az 1996-os Nyári Táborban
Balatonfenyvesen

1995-ben július 31-től augusztus 6-ig Balatonfenyvesen volt
a Jubileumi Nyári Tábor. Itt ünnepeltük a Szövetség fennállásának 10. évfordulóját. Kelemen István megkapta az
5. dan fokozatot és a shihan rangot. Várszegi Rudolf megkapta a 3. dan fokozatot. Kovács Attila és Berkes László
levizsgázott 2. dan fokozatra. Seres Károly, Tóth Csaba és
Plébán J. Kristóf levizsgázott 1. dan fokozatra.
1996-ban augusztus 5-től 10-ig ismét Balatonfenyvesen volt
a Nyári Tábor. Levizsgázott 1. dan fokozatra Kluka József,
Várkonyi Gábor és Kollerits Miklós.

1998. július 27-től augusztus 2-ig Tokajban volt a Nyári Tábor. Berkes László
levizsgázott 3. dan, Füvesi Sándor és Darányi József 1. dan fokozatra.
1999-ben július 26-tól augusztus 1-ig Alsóörsön volt a Nyári Tábor. Kovács Attila
levizsgázott 3. dan, Ónodi István és Kollerits Miklós 2. dan, Csicsmann Gábor,
Takács Gábor, Takács Tibor, Pintér Tamás és Szabó József 1. dan fokozatra.
Berkes László 3. danos vizsgája
1998‑ban Tokajban

A danvizsgák után 1999-ben Alsóörsön

1995-ben Balatonfenyvesen Kelemen István
megkapja az 5. dan fokozatot

Summary of the 1990’s Summer Camps.
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Nyári Táborok a 2000-es években
2000-ben július 23. és 29. között ismét Alsóörsön volt a Nyári Tábor.
1. dan fokozatra vizsgázott Lóki Sándor és Nikolics István.
Kelemen István egy japán kardot
ajándékoz Babus Lászlónak a Rendőr
Szakközépiskola parancsnokának
2002-ben

2001-ben július 30. és augusztus 5. között megint egy jól bevált helyszínen, Tokajban volt a Nyári Tábor, ahol fergeteges borünnepen vettünk részt. Seres Károly levizsgázott 2. dan fokozatra.
2002. július 21. és 27. között az első önálló ju jitsu dojo (Madách téri
dojo) megalapításának 20. évfordulója alkalmából Jubileumi Tábort
szerveztünk Budapesten a Rendőr Szakközépiskola laktanyájában.
Kovács Attila elnök közös programot szervezett a Rudas Fürdőbe és
a Dunakanyarba. Kelemen István megkapta a 6. dan fokozatot. Sikeresen vizsgázott 2. dan fokozatra Füvesi Sándor, Csicsmann Gábor,
Szabó József, Plébán J. Kristóf.

Kelemen István és Kovács Attila
2005‑ben Balatonalmádiban

2003. július 27. és augusztus 2. között Velencén rendeztük a Nyári
Tábort, ahol Szövetségünk elnöke, Kovács Attila megkapta 4. dan,
Páll Tibor 1. dan fokozatát. Kluka József levizsgázott 3. dan,
Mócza Lajos pedig 1. dan fokozatra.
2004. augusztus 1. és 7. között ismét Velence adott otthont a Nyári
Tábornak. Cseri József és Kubinyi Béla vizsgázott 1. dan fokozatra.

Bankett 2005-ben Balatonalmádiban

2005-ben öt év után újra a Balaton mellett volt a Nyári Tábor,
Balatonalmádiban július 17. és 23. között. Kelemen István megkapta
a 7. dan fokozatát. Kovács Attilát 5. dan fokozatra, Lendvai Pált
1. dan fokozatra léptették elő. Sikeresen vizsgázott 3. dan fokozatra
Füvesi Sándor.
2006. július 23-tól 29-ig ismét Balatonfenyvesen volt a Nyári Tábor.
Kollerits Miklós 3. dan fokozatra, Suhajda Éva, Galisz Péter és
Török Róbert 1. dan fokozatra vizsgázott. Ez volt az első női danvizsga.

Vízi edzés 2006-ban Balatonfenyvesen

2007. július 22. és 28. között ismét Balatonfenyvesen az Ifjúsági
Üdülőben illetve a Fekete István Általános Iskola tornacsarnokában
rendeztük meg a Nyári Tábort. Várkonyi Gábor 2. dan fokozatra,
Daru Éva, Papp Éva, Takács István, Szeifert Csaba és Tatai Krisztián
1. dan fokozatra vizsgázott.

Bankett 2007-ben Balatonfenyvesen
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Tábornyitás 2006-ban Balatonfenyvesen

Csoportkép 2002-ben Budapesten
Csoportkép 2003-ban Velencén

2008. július 27. és augusztus 2. között ismét Balatonfenyvesen, de már a Bungalow Parkban rendeztük a Nyári Tábort. Lóki Sándor 2. dan fokozatra, Dinnyés Tünde, Földházi Márta, Kluka Borbála,
Donáth Sándor és dr. Földházi Ferenc 1. dan fokozatra vizsgázott. Kovács Attila megkapta a 6. dan,
Ónodi Istvánt a 3. dan, dr. Béres László és Gyenes István az 1. dan fokozatot.
2009. július 26. és augusztus 1. között az előző évi helyszínen volt a Tábor. Kelemen István megkapta a soke címet. 2. dan fokozatra vizsgázott Galisz Péter, 1. dan fokozatra Szűcs Róbert. Soke
Kelemen István előléptette Berkes Lászlót 5. dan, Füvesi Sándort 4. dan, Seres Károlyt 3. dan,
Tóth Csabát 2. dan, Kovács Gábort 1. dan fokozatra.

Csoportkép 2004-ben Velencén

Kelemen István megkapta a soke címet
2009-ben Balatonfenyvesen

Csoportkép 2005-ben Balatonalmádiban

Csoportkép 2009-ben Balatonfenyvesen

Summary of the 2000’s Summer Camps.
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Vlado Schmidt
Ahogy a Kialakulás fejezetben már említettük, Vlado mesternek volt és van a legnagyobb hatása a magyarországi ju jitsu‑ra.
Vlado Schmidt és Sieghardt Weiss 1988-ban
Az elmúlt 26 évben folyamatos a kapcsolata a Szövet
a töki Patkó csárdában a Nyári Tábor bankettjén
ségünkkel, 1998 óta – amikor is Magyarországra költözött
a Balaton mellé – saját dojo-ja is van itt. Felesége Gertie Schmidt is magas fokozatú ju jitsu mester
és a ’80‑as években rendszeresen oktatott ő is minket. A Nyári Táborok mellett rendszeresen
tartott bo-jitsu és kobudo szemináriumokat. Vlado mester technikai értelemben vett örököse,
Günter Painter – aki az utóbbi években elkíséri oktatásaira – szintén tanít minket. Létrehozták az
IKF (International Kobudo Organization) szervezetet Vlado technikáinak megőrzésére.
Vlado Schmidt 1929. október 28-án született. Kalan
dos élete volt, gyermekkorában Németországból potyautasként hajóval Indiába szökött, ahol közel két évet
töltött el. Visszaküldték Németországba, később belépett az Idegenlégióba, ahol előbb egyszerű katona,
majd kiképző is volt. 1968 óta önvédelmi és harcművészeti oktatóként dolgozik. Sok országba hívják oktatni,
több országos Dankollégiumnak a tagja, speciális egységek kiképzője. Több stílusban 10. danos és közel harmincban rendelkezik danfokozattal. Köszönjük Vlado
és kívánunk aktív egészséges hosszú életet!
Gertie Schmidt oktat 1984-ben Tatán a Nyári Táborban

77. születésnapján Stuttgartban átveszi
a Szövetség ajándékát

Csoportkép a magyar jitsukákkal a 77. születésnapon
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Popper György ajándékot nyújt át Vlado mesternek
Csopakon 1991-ben a Nyári Táborban

2005 júliusában Balatonalmádiban
Günter Painter 5. danos vizsgája után

Vlado Schmidt has supported the Hungarian ju jitsucas’ work for 26 years. Amongst the foreigner masters
he had the greatest impact on the work of the Association. He lives in Hungary, at the Balaton since 1998.

Giacomo Spartaco Bertoletti
Ha azt mondtuk, hogy technikai értelemben a leg
nagyobb hatással ránk Vlado Schmidt mester volt,
akkor szervezeti értelemben ez az ember mindenképpen shike Giacomo Spartaco Bertoletti.
1976-ban ő volt az első, aki Magyarországra jött,
a Világszövetség elnökeként a megalakulás óta szenvedélyesen népszerűsíti a világban a ju jitsu-t. Az ő
G.S.B. Balatonfenyvesen oktat a 2006-os Nyári Táborban
javaslatára jöttek a Világszövetség mesterei Magyarországra, indult be a hazai ju jitsu. Szövetségünk folyamatosan tagja a Világszövetségnek, Giacomo
Spartaco Bertoletti mester segített minket a szervezeti fejlesztésben. Ez 2009-re a Kelemen
Ryu iskola formalizálásában teljesedett ki. Oroszlánrésze
volt az iskola engedélyének megszerzésében és a YUH
szimbólum létrejöttében, Kelemen István soke rangra
emelésében. Ő az összekötő kapocs a Kuniba Kai, Japan
Budo International, soke Kozo Kuniba és Kelemen István
valamint a Szövetség között. Köszönjük Bertoletti mesternek jóindulatát, amellyel szerető apaként segíti és
irányítja munkánkat! Ez egyébként egy másik párhuzam
Vlado mesterrel, mindketten élő példái a ju jitsu egészségmegőrző erejének, hiszen a hetedik évtizedben, illetve túl
a nyolcadikon is aktívan edzenek, tanítanak!

Kelemen István megkapja a soke címet 2009-ben

G.S.B. 1995-ben Balatonfenyvesen, mikor Kelemen István
megkapta az 5. dan fokozatot

Pisztolypárbaj Páll Tiborral 2003-ban Velencén

G.S.B. 1999-ben Izraelben Kovács Attilával
és Ónodi Istvánnal

G.S.B. 2002-ben Budapesten a Nyári Táborban
Hangay Boglárkával és Robert Clark-kal

Since its foundation the Association is member of the WJJKO. We received very much help from the WJJKO
President, Master Giacomo Spartaco Bertoletti. It was also he who helped the foundation of Kelemen Ryu.
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Auvo Niiniketo

Auvo Niiniketo megkapja a 9. dan fokozatot
Richard Morris-tól

2002 márciusában Finnországban a magyar
delegáció tagjaival

Sokan – jogosan – már hosszú idő óta összehasonlítják és
párhuzamot vonnak a finn és a magyar ju jitsu között. Valóban sok a hasonlóság a vezető mesterek habitusa, a két
ju jitsu technikái és a Szövetségek története között. A finn
ju jitsu 2007‑ben ünnepelte, a magyar ju jitsu most ünnepli
fennállásának 30 éves évfordulóját. Ez a pár éves ’előrébb
járás’ végig észrevehető a vezetők életútján is, danfokozataik
megszerzésében. Míg a korábban említett két idősebb mester ’atyai’ segítséget nyújt nekünk, addig Auvo Niiniketo-nak
és a finn ju jitsu-nak a ’nagyobb testvér’ szerepét osztotta
az élet. Folyamatosan jóindulatúan segítették a munkánkat.
Nyilvánvaló a párhuzam abban is, hogy Auvo Niiniketo és
Kelemen István is a Világszövetséggel szorosan együttműködve, de a saját útját járja. A Hokuto Ryu és a Kelemen Ryu
két önálló út, amely felfogásában, ’full contact’ szemléletében
mégis nagyon hasonló. Auvo Niiniketo az a mester, akinek
ju jitsu-ja nagyon közel áll a szívünkhöz! Köszönjük a barátságát! Köszönjük Neki és tanítványainak, Hristo Vantar-nak és
a többieknek az elmúlt időszakban nyújtott segítséget!

Finn és magyar jitsukák a 2003-as Nyári Táborban Velencén

1989-ben Auvo meghívására Kouvolában oktatott
Kelemen István
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2002 nyarán Budapesten a Nyári Táborban

1996 májusában Budapesten a Szövetség instruktoraival

Finnish ju jitsu and Auvo Niiniketo is our best friend. Many draw a parallel between the Finnish and
Hungarian concept, history of ju jitsu and the life of their leaders.

Az izraeli mesterek
Jó kapcsolat alakult ki az izraeli ju jitsu mesterekkel, aminek az lett az eredménye, hogy
2007‑ben az izraeli székhelyű IBA (International
Az izraeli mesterek Karival és G.S.B.-vel 2005-ben
Budo Academy) a Ju Jitsu szekciójának vezető
Balatonalmádiban
jévé választotta Kelemen Istvánt és 8. dant
adományozott neki. Rony Kluger (aki magyar származású) az akadémia vezetője nagyra becsüli
Kelemen mestert, jó az együttműködésük. Az izraeli mesterekkel kialakult kapcsolat több évtizedes, Kelemen Istvánt régen is és most is gyakran hívják tanítani (e sorok írásakor 2010 júniusában is
éppen ott van – a szerk.), ők pedig rendszeresen jöttek hozzánk. Amir Barnea korábban is többször
eljött a Nyári Táborunkba, a 2000-es években pedig Ronen Eliyahu és Eyal Cohen képviselték az
Izraeli Szövetséget. Rony Kluger mester is szívesen látott
vendég a Nyári Táborban, de tartott nekünk közös edzést
karate tanítványaival együtt az általa (is) támogatott kivételes szépségű harcművészeti központban, a Butokuganban 2007 decemberében.

Kovács Attila és Ónodi István Izraelben
1999 áprilisában

Rony Kluger 2007 decemberében a Butokugan-ban

Amir Barnea (balról a második) 2002-ben
Budapesten a Nyári Táborban

Kelemen István megkapja a 8. dant az IBA-tól
2007-ben
Eyal Cohen és Ronen Eliyahu 2004-ben Velencén

Amir Barnea, Ronen Eliyahu, Eyal Cohen and Rony Kluger, namely the Israeli masters are our friends
for many years, and they help our work.

31

A Szövetség története

Instruktori továbbképzések
A Szövetség megalakulása után Kelemen István közzétette az egységes vizsgaszabályzatot és megkezdte az
instruktorok kiképzését. Havonta egy szombaton rendszeresen és folyamatosan zajlottak a Madách dojo‑ban
a képzések. Az intenzív korszak után kialakult rendszer szerint évente 3-4 alkalommal Instruktori gyűlést
tartunk, melynek célja a szakmai képzés, a Szövetséggel
kapcsolatos aktuális feladatok megbeszélése, és a teenKelemen István és Kovács Attila 2010 februárjában
dők megszervezése. Különleges alkalom volt 1996 mára Butokugan-ban
ciusában, amikor Auvo Niiniketo volt a továbbképzés oktatója. 12 év után, 1996 végén Kelemen István lemondott az elnöki pozíciójáról, utóda
Kovács Attila lett, akinek elnöksége idején is megmaradt a jól bevált rendszer. Így van ez ma is, amikor újabb 12 év után (2008 decembere óta) Berkes László lett a harmadik elnök. Célunk továbbra
is az, hogy az instruktorok képesek legyenek magas szakmai színvonalon bemutatni és továbbadni
a technikákat.

Instruktori gyűlés Nagykanizsán 1994 júliusában
A Szövetség instruktorai a Világszövetség mestereivel
a 2004-es Nyári Táborban Velencén

Instruktori gyűlés Nagykanizsán 1994 júliusában
Kelemen István oktat 2009 decemberében
Kecskeméten az Instruktori gyűlésen
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In order to keep the high standard of professional work, Kelemen István regularly holds
instructor trainings since the foundation of the Association.

Kovács Attila
Kovács Attila Technikai Igazgató az, aki Kelemen István
mellett a legfőbb őre a Szövetség szakmai színvonalának. 12 évig volt a Szövetség elnöke, két éve a Technikai
Rony Kluger és Kovács Attila 2007 decemberében
Igazgató. Kovács Attila először Killer László tanítványa
a Butokugan-ban
volt, majd a Madách dojo-ban Kelemen Istvántól tanult.
A Madách téri dojo vezető instruktora lett, majd a Központi dojo vezetője. 1992-ben vizsgázott
1. dan, 1995-ben 2. majd 1999-ben 3. dan fokozatra. Kelemen István 2003-ban 4. dan, 2005-ben
5. dan, 2008-ban 6. dan fokozatra léptette elő.
Kovács Attila Technikai Igazgatói posztjának megfelelően képviseli a Szövetséget, távollétében helyettesíti a Dankollégium elnökét, Danvizsgákra
felkészíti a jelölteket, a Kyu vizsgákon elnököl, versenyek főbírája, instruktori továbbképzéseken és táborokban oktat és sok egyéb feladatot
ellát. A dojo-k rendszeresen hívják oktatni, ő értelmezi a vizsgaanyagot
és javasolja a módosítását. 2008-ban Ónodi Istvánnal közösen kiadta
a Szövetség vizsgarendszerét tartalmazó könyvet. Shihan Kovács Attila
nagy tudású, elismert és karizmatikus mestere a Szövetségnek, aki meghatározza a Szövetség technikai irányvonalát.

Kecskeméten a Bányai dojo-ban
oktat 2010 februárjában

A Hódmezővásárhelyi klub 25 éves évfordulóján
diplomát ad át Meszlényi Andrásnak

A IV. Földharc Verseny főbírája 2009 októberében

Instruktori továbbképzésen oktat
2009 szeptemberében

A XV. Kecskemét Kupa főbírája
2009 novemberében

Kovács Attila is the Technical Leader of our Association, first student of Kelemen István.
High technical level of the Association is the fruit of his work.
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Versenyeink
A Szövetség versenyeket ugyan nem rendez, de támogatja a klubjait a rendezésben, tagjait pedig a versenyzésben. Álláspontunk szerint a felkészülésünknek nem célja
a sikeres versenyzés, de hajlandóak vagyunk megmérettetni magunkat és bizonyítani a ju jitsu hatékonyságát.
Kelemen István díjat ad át 1986. december 5-én
a gyerekversenyen
Hol lehetne ezt legjobban bizonyítani máshol, mint egy
kemény versenyen? Ezenkívül a versenyek motiváló tényezője sem elhanyagolható. Indulunk kempo, bjj, K-3, ketrecharc, judo, grappling versenyeken és
a klubjaink rendeznek is ilyeneket. Ez egyidős a Szövetséggel, Ónodi István már 1986-ban rendezett gyermekversenyt. Egyik legemlékezetesebb verseny talán 1998-ból a Magyar – Német párbaj
ötfős csapatokkal oda és visszavágóval a két országban. Volt egy kirándulásunk a JJIF versenyrendszerébe 1991-ben a Spanyol EB-n, de rá kellett jönnünk, ez nem a mi műfajunk. Berkes László
1995 óta folyamatosan szervezi az év legnagyobb versenyét az év végén, idén lesz a 16. alkalommal
Kecskeméten. 2008-ban Ónodi István és Kovács Attila beindította a Földharc Versenyeket, melynek nagy a népszerűsége a Szövetségen kívül is. Bekapcsolódtunk a FILA-Grappling versenyrendszerébe, ennek nagy a jövője, esélye van arra, hogy olimpiai szám legyen. A Fekete Sándor vezette
csapat 2010-ben II. helyezett lett a Csapatbajnokságon. Kiss Dávid elindult a K-3 bajnokságban és
egészen a rangos It’s Showtime Gáláig jutott. A fejlődés nem áll meg, a legújabb kezdeményezés
Ónodi István és Kolárik József ketrecben rendezett Ju Jitsu Fight rendszere.

1988. április 9., Magyar –Német verseny
A magyar válogatott 1991. november 23-án
Spanyolországban az EB-n

2010. május 8., a Tatami Centrum II. helyezet
a FILA‑Grappling Csapatbajnokságon
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2001. november, a VII Kecskemét Kupa megnyitója

2008. június 7., az I. Földharc verseny versenyzői és bírái

2009. április 4., Kiss Dávid győz a K-3 bajnokság
1. fordulójában a Spartacus-ban

2010. június 12., Szűcs Kristóf megnyerte kategóriáját
az I. Ju Jitsu Fight versenyen

2008. június 7., az I. Földharc verseny szervezői

2010. április 17-én Kiss Dávid – Bagdi Tamás mérkőzés
az It’s Showtime Gálán

2010. június 12., Kiss Dávid megnyerte kategóriáját
az I. Ju Jitsu Fight versenyen

Kelemen Ryu has a ‘full contact’ approach. We like entering competitions – where we used to be successful –
so as to prove the efficiency of ju jitsu. Our clubs regularly organize tournaments, also.
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Hivatalos adatok
Név:

Magyar Ju Jitsu Szövetség

Alapítva:

1985. április

Sorszám:

Fővárosi Bíróság 3049.

Bejegyzés:

6.PK. 63861/2.

Székhely:

6000 Kecskemét, Sétatér u. 13/A IV/13.

Telefon, fax:

(36-1) 329-9046; 329-9047 (Testőr Kft.)

Web:

www.jujitsu.hu, www.hunjitsu.com

E-mail:

jujitsu@jujitsu.hu

A világszövetség mesterei és az elnökség tagjai
2009-ben a Nyári Táborban
Hátsó sor balról jobbra: Berkes László,
Giacomo Spartaco Bertoletti, Roberto de Ronzi,
Páll Tibor. Elöl: Ónodi István és Kovács Attila.

Vezetőség:
Dankollégium elnöke:

Kelemen István

Elnök:

Berkes László

Technikai igazgató:

Kovács Attila

Elnökhelyettes:

Füvesi Sándor

Elnökhelyettes:

Páll Tibor

Szövetségi kapitány:

Seres Károly

Gazdasági vezető:

Papp Éva

Titkár:

Matykó József

Tanácsadó:

Ónodi István

Számvizsgáló Bizottság vezetője:

Csicsmann Gábor

Etikai Bizottság vezetője:

dr. Takács István

A Számvizsgáló Bizottság tagjai:

Kelemen István előléptette Füvesi Sándort 4. dan
fokozatra a 2009-es Nyári Táborban

Mócza Lajos
Kovács Gábor

Az Etikai Bizottság tagjai:

Suhajda Éva
Lóki Sándor
Seres Károly és Suhajda Éva
2009-ben a Nyári Táborban
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Official data of the Association

A Szövetség mesterei
8. dan

6. dan

5. dan

4. dan

4. dan

soke Kelemen István

shihan Kovács Attila

shihan Berkes László

sensei Kluka József

sensei Füvesi Sándor

3. dan

3. dan

3. dan

3. dan

2. dan

sensei Várszegi Rudolf

sensei Kollerits Miklós

sensei Ónodi István

sensei Seres Károly

sensei Hidvégi Attila

2. dan

sensei Szurkos Imre

sensei Viszler József

sensei Csicsmann Gábor

sensei Szabó József

sensei Plébán J. Kristóf

sensei Várkonyi Gábor

sensei Lóki Sándor

sensei Killer László

sensei Tóth Csaba

sensei Galisz Péter
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1. dan
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sensei Preisz György

sensei Gál István

sensei Takács Tibor

sensei Takács Gábor

sensei Nikolics István

sensei Darányi József

sensei Pintér Tamás

sensei Mócza Lajos

sensei Páll Tibor

sensei Cseri József

sensei Kubinyi Béla

sensei Lendvai Pál

sensei Suhajda Éva

sensei Török Róbert

sensei Daru Éva

sensei Papp Éva

sensei dr. Takács István

sensei Tatai Krisztián

sensei Szeifert Csaba

sensei Dinnyés Tünde

sensei Földházi Márta

sensei Kluka Borbála

sensei Donáth Sándor

sensei dr. Földházi Ferenc

sensei dr. Béres László

sensei Gyenes István

sensei Kovács Gábor

sensei Szűcs Róbert

sensei Meszlényi András

sensei Czeglédi Nándor

Today the Association has 50 masters.
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A szövetség klubjai
A Szövetségnek a Jubileum időpontjában
24 dojo-ja van, ahol kb. 600-an edzenek.

Dojo neve:

Dojo vezető:

Főnix dojo

sensei Várkonyi Gábor 2. dan

Kék Farkas dojo

sensei Tóth Csaba 2. dan

Lónyay dojo

Budapest

sensei Szabó József 2. dan

Savoya dojo

sensei Ónodi István 3. dan

Szui Ryú dojo

sensei Seres Károly 3. dan

DRSE dojo
Sakura Kyokai dojo

Debrecen

sensei Plébán J. Kristóf 2. dan
sensei Kubinyi Béla 1. dan

Győri dojo

sensei Csicsmann Gábor 2. dan

Hatvani dojo

sensei Kovács Gábor 1. dan

Hetényegyházi dojo

sensei Papp Éva 1. dan

Hódmezővásárhelyi dojo

sensei Füvesi Sándor 4. dan

Kaposvári I. dojo

sensei Lóki Sándor 2. dan

Kaposvári II. dojo

sensei Nikolics István 1. dan

Bányai dojo
Hakkoda dojo
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Település

Kecskemét

shihan Berkes László 5. dan
sensei Mócza Lajos 1. dan

Kiskunhalasi dojo

senpai Beck József 2. kyu

Monorierdő dojo

sensei Füzesi Péterné 1. dan

Nyíregyházi dojo

senpai Bélteczki Csaba 1. kyu

Orgoványi dojo

sensei Cseri József 1. dan

Salgótarjáni dojo

senpai Kovács István 2. kyu

Soproni dojo

sensei dr. Takács István 1. dan

Szentendre dojo

sensei Kluka József 4. dan

Tápiószelei dojo

sensei Papp Éva 1. dan

Zalahalápi dojo

sensei Killer László 2. dan

Today the Association has 24 dojo.

Honlapjaink

Our websites
www.jujitsu.hu, www.hunjitsu.com

A Szövetség hivatalos honlapja elérhető
a www.jujitsu.hu címen, angol verziója
pedig a www.hunjitsu.com címen, de az
országzászlókra kattintva is van átjárás
közöttük. A honlapok feltöltés alatt
vannak, a magyar oldalon folyamatosan
frissítjük a híreket. Dojo‑ink címe, térképe, honlapjának címe, instruktoraink
telefonszáma, e-mail címe, a jelentkezési és információs lehetőségek mindig
teljeskörűek és naprakészek a honlapunkon.

Official website of the Association can
be reached at www.jujitsu.hu; English
version at www.hunjitsu.com, but
there is a cross-link by clicking on the
national flag. Our websites are regularly
refreshed, news are constantly updated
on the Hungarian website. The address
of our dojos, their maps, homepage
addresses, telephone numbers of the
instructors, email addresses, application
possibilities and information are always
comprehensive and up to date on our
web site.
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Főnix Ju jitsu dojo
Alapítva:
Tagok száma:
Dojo vezető:

1999. május
20 fő
sensei Várkonyi Gábor 2. dan

Instruktorok:

sensei Dinnyés Tünde 1. dan
sensei Donáth Sándor 1. dan
senpai Tálos Lajos 1. kyu
senpai Hangay-Tímár Boglárka 2. kyu
senpai Szilágyi Dávid 2. kyu
senpai Hegyi Ede 3. kyu

Csoportkép a 2007-es Nyári Táborban Kluka Józseffel

Várkonyi Gábor:
1984. február 20-án vettem részt ez első ju jitsu
edzésemen a Madách utcai Központi dojoban. Kiegészítő sportként néhány évig ejtőernyőztem, később
az ott szerzett tapasztalatok is nagyon hasznosnak
bizonyultak. 1996-ban vizsgáztam 1. dan, 2007-ben
2. dan fokozatra. Önálló dojo megnyitására 1999 májusában kaptam engedélyt shihan Kelemen Istvántól,
a Magyar Ju Jitsu Szövetség Dankollégiumának elnökétől. Az edzések helyileg az egykori Spartacus Judo
Klubtól bérelt teremben voltak a Szentkirályi utcá2007. július 25., Várkonyi Gábor 2. danos vizsgája
ban, heti 2x2 órában. Két-három hónap telt el, mire
összeállt egy kis kezdő csapat, és beindult a munka.
2000 júliusában a Spartacus Judo Klub megszűnt, és Józsefvárosi Diáksport Egyesület néven
egy új egyesület jött létre, termei a Somogyi Béla utcában lettek kialakítva. Szeptemberben mi is
átköltöztünk, és azóta folyamatosan ezen a helyszínen tartjuk az edzéseket.
2002 óta rendszeresen résztveszünk a Magyar Ju Jitsu Szövetség által szervezett rendezvényeken (edzőtáborok, bemutatók, vizsgák).
Az elmúlt 10 évben tanítványaim több mint 50 alkalommal vizsgáztak sikeresen a Magyar Ju Jitsu
Szövetség vizsgaanyaga szerint különböző fokozatokra fehértől fekete övig. Sikertelen próbálkozás
nem történt.

2010. júniusában kirándulás a budai hegyekben
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Alkalmanként szervezünk közös programokat
(kirándulás, bográcsolás), és látogatjuk más dojok
edzéseit is.
2008 év végére erős igényként jelentkezett,
hogy dojonknak nevet válasszunk. Egy rövid belső
pályáztatás után a Főnix Ju Jitsu Dojo név mellett
döntöttünk: a hamvaiból újjászülető Főnix az élet
körforgását, az állandó megújulást és újrakezdést
jelképezi. Ezek számunkra a folyamatos gyakorlást, képességeink fejlesztésére való törekvést, és
a csak ezek által elérhető fejlődést és továbblépést jelentik.

2008. július 29., Donáth Sándor
1. danos vizsgája

2008. július 30., Dinnyés Tünde
1. danos vizsgája

2010. február 13-án Hatvanban Max Carvalho szemináriumán

2009. április 26., Hegyi Ede 3. kyu-s vizsgája

2006. novemberében kirándulás
a Rám-szakadéknál

2007. július 25., Várkonyi Gábor
2. danos vizsgája

2005. április 30., bemutató Szentendrén a Szentendre dojoval

2005. november 19., Hangai-Tímár
Boglárka 2. kyu-s vizsgája

2009. május 23., a földharcversenyen
Dinnyés Tünde 1. helyezést ért el

2009. április 26., Tálos Lajos
1. kyu-s vizsgája

2010. április 17., Szilágyi Dávid 2. kyu-s vizsgája

Főnix Ju jitsu dojo • Nº of members: 20 pers. • Dojo leader: sensei Várkonyi Gábor 2nd dan
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SZUI RYÚ dojo
Alapítva:
Tagok száma:
Dojo vezető:

1998. március
50 fő
sensei Seres Károly 3. dan

Instruktorok:

sensei Suhajda Éva 1. dan
senpai Matykó József 1. kyu

Dojo csoportkép

Seres Károly dojo vezető:
1986-ban, 16 évesen kezdtem a ju jitsuval foglalkozni Tóth Csaba irányításával, majd 1988-ban kerültem az azóta már legendássá vált Madách utcai dojo-ba, és sensei Kelemen István tanítványaként
ismerkedhettem meg az általa oktatott jitsu keménységével, hatékonyságával és a végtelen technikai
repertoár lehetőségével. Több éves angliai tartózkodásom alatt aktívan foglalkoztam Tang-Soo-Doval. 3. danos ju jitsu mesteri övfokozatomat 2009-ben szereztem meg.
Hiszem, hogy a harcművészet gyakorlása a mozgáskultúra és az állóképesség fejlesztésén túl önfegyelemre nevel, az életben bekövetkező
váratlan döntési helyzetekhez magabiztosságot ad, segít a belső harmónia
megteremtésében. Alkalmazkodik a jelenkor emberének megváltozott
világához, mozgásához, hasznosítja a modern ismereteket, vívmányokat,
és mindezeket ötvözi a tradicionális formákkal, technikákkal.
Technikai igazítás

SZUI RYÚ Dojo, az általam irányított ju jitsu klub
SZUI: eredeti jelentése víz. Japánban elterjedt szokás, hogy ju-jitsu klubok a víz kanjiját használják
nevükben, hiszen a stílusra jellemző mozgáselemek akár a víz; alaktalanok, állandóan változtatják
formáikat, a technikák a víz lágyságával folynak egymásba az ellenfél lendületével, elvezetik, meg
törik azt, hogy végül a zuhatag erejével megsemmisítsék a támadót.
RYÚ: eredeti jelentése sárkány. A sárkány európai írásjeggyel írt formája jelzi, hogy iskolánk
a tradíciókat tisztelve, de a mai európai elvárásoknak megfelelve kíván működni. Összegezve, amit
jelvényünk kék sárkányával is szimbolikusan ki szeretnénk fejezni az-az, hogy a víz lágyságával,
egyben elsöprő erejével is jellemezhető harcművészeti irányzatunkat Magyarországon, közelebbről
a Duna mellett, Budapesten gyakoroljuk.

Gyerekek akcióban
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Seres Károly oktat instruktori továbbképzésen

Gyerekcsoport
Közös program a dojo-n kívül

Suhajda Éva az 1. danos vizsgája végén

Büszke vagyok tanítványaimra, akik példás hozzáállással
sajátítják el az általam oktatott ju jitsu szellemiségét és
technikai repertoárját. Elsőszámú tanítványom Suhajda Éva,
aki szövetségünkben elsőként szerezte meg a mester
fokozatot a „gyengébb” nem képviselőjeként. A Magyar
Ju Jitsu Szövetség életében aktívan részt veszünk, amit jól
mutat, hogy 2007-2009 között alelnökként, 2009 óta pedig
Szövetségi Kapitányként dolgozom, tanítványaim közül
sensei Suhajda Éva a szövetségi Etikai Bizottság tagja, senpai
Matykó József a szövetség elnökségének titkára, illetve mindketten versenyeken bíráskodnak. Ami pedig tanítványaimmal
együtt mindannyiunkra elmondható, rendszeresen országszerte bemutatókon népszerűsítjük soke Kelemen István
által létrehozott ju jitsu-t.
Nálunk a tatamin túl is van közös élet, kikapcsolódásnak
programokat, összejöveteleket szervezünk, igazi közösségként örülünk egymás sikerének, és segítő kezet nyújtunk
egymásnak probléma esetén. Mert kell egy csapat!

Szigeti Sportvarázs 2010

Suhajda Éva és Seres Károly az RTL Klub műsorán
Seres Károly 3. danos vizsgaanyaga

SZUI RYÚ dojo • Nº of members: 50 pers. • Dojo leader: sensei Seres Károly 3rd dan
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Savoya (Lágymányosi) dojo
Alapítva:
Tagok száma:
Dojo vezető:

1981. szeptember
60 fő
sensei Ónodi István 3. dan

Instruktorok:

sensei Páll Tibor 1. dan
sensei Pintér Tamás 1. dan
senpai Tóth György 1. kyu
senpai Kiss Olivér 2. kyu
senpai Kiss Dávid 2. kyu
senpai Hiripi Gábor 2. kyu
senpai Kertész Attila 3. kyu

Keleti nap meghívója 1983-ból

A dojo eredetileg Gyebnár Ferenc iskolájának, a Mélyépterv SE-nek a része volt Japán Harci
Játékok klubja néven, a Lágymányosi Közösségi Házban. Első vezetője Kádár Miklós volt.
1982 szeptemberétől Ónodi István vette át és vezeti ma is. 2008 szeptemberétől a XI. kerületi
Savoya Fittnes teremben alakítottak ki egy 72 m2-es edzőtermet, ahol azóta is edzenek. A dojo
több tekintetben is élenjáró.
A Lágymányosi Közösségi Ház épületében alakult meg a Magyar Ju Jitsu Szövetség, hiszen az
alakuló ülést a dojo akkori vezetője hívta össze. A dojo rendezte az első gyerek verseny és az első
gyerek vizsgát is. 1983. december 18-án megrendezte a Keleti Napot, ez volt az első rendezvény,
melyen a Szacsky-Kelemen féle vonal és a Gyebnár Ferenc képviselte vonal közösen részt vett, ezt
követte 1984 februárjában Vlado Schmidt, majd márciusban Hans Günter Ebetshuber szemináriuma és beindult az együttműködés. A dojo tagja volt a 2005-ben elhunyt Verebics Antal és a lányai
is. Ő később csak aikido-val foglalkozott.
Ónodi István a Szövetség alapító tagja és végig meghatározó szerepet játszott, több mint másfél
évtizedig volt elnökhelyettes, gazdasági vezető Kelemen István és Kovács Attila mellett. 1985-től
Kelemen István tanítványa, a Madách utcai dojoban több mint egy évig gyerekcsoportot vezetett.
Nyári Táboraink, versenyeink állandó szervezője, az utóbbi években bevezette a Földharc és
a Ju Jitsu Fight versenyeket.
1986. január 27-én vizsgáztak első „külsősként” Berkes Lászlóval együtt fehér, sárga és zöld öv
fokozatra a szövetség előírásának megfelelően. A felkészülésüket Killer László segítette. 1992-ben
vizsgázott le 1. dan fokozatra, majd 1999-ben 2. dan fokozatra. 2008-ban Kelemen István előléptette 3. danra. Ma is tagja az elnökségnek, aktivitása töretlen és folyamatosan számítunk rá. A bo jitsu
jeles képviselője 2. dan fokozattal rendelkezik, rendszeresen szervez szemináriumokat.
Tanítványa, Pintér Tamás 1999-ben vizsgázott le 1. dan fokozatra.
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Lágymányosi dojo csoportkép 1984. november

2005. április 23., VI. Heténykupa Csapat I. II. Összetett Egyéni 1-6

1984. Gyerekedzés Verebics Antallal
a Lágymányosi dojo-ban

Kelemen István és Ónodi István
az első gyerekvizsgán

A Tardosi Táborban vizsgaértékelés
2009 júliusában

Ónodi Istvánon mutat be technikát
Kelemen István 1989 márciusában,
Finnországban a Kouvolai edzőtáborban

2005. június 24-től július 2-ig Tardosi Edzőtábor,
szalonna sütés és bográcsozás

1986. december 15., az első hivatalos gyerek vizsga
a Lágymányosi dojo-ban

Vlado Schmidt technikát mutat be
Ónodi Istvánon 2002 novemberében
a bo jitsu szemináriumon

K-3 versenyen győztes tanítványával,
Kiss Dáviddal 2009 áprilisában

Bo jitsu 2. danos vizsgáján 2005 novemberében
a Lágymányosi dojo-ban

Savoya (Lágymányosi) dojo • Nº of members: 60 pers. • Dojo leader: sensei Ónodi István 3rd dan
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Kék Farkas Ju Jitsu Klub
Alapítva:
Tagok száma:
Dojo vezető:

1999. szeptember
20 fő
sensei Tóth Csaba 2. dan

Instruktor:

senpai Egyed Éva 3. kyu

A Csapat

A klub Angyalföld szívében, a Madarász Viktor utcában kezdte meg működését külön óvodás,
gyerek és felnőtt csoporttal, összesen heti nyolc edzéssel. A klub vezető instruktora, Tóth Csaba
ju jitsu mester irányításának és lelkes munkájának eredményeként sok ifjú és idősebb harcos ismer
hette meg a ju jitsu technikák szépségét és hatékonyságát. A tanítványok övvizsgákon és versenyeken kipróbálva tudásukat, szép sikereket értek el mind saját maguk, mind pedig a Kék Farkas
Ju Jitsu Klub számára. Rengeteg érem, kupa és oklevél büszke tulajdonosaiként, önbizalommal és
bátorsággal nézhettek szembe a hétköznapok nehézségeivel.

Edzés

Seikenem

Bemutató
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Oktatás

Jelenleg a XV. Kerületi Pozsony utcában heti háromszor két órában zajlanak az edzések egy összevont csoportban, ahol 10 évestől 50 éves korig minden korosztály megtalálható. Az edzések
embert próbálóak, kemények, de családias, jó hangulatban folynak. Az elmúlt évek során összejött társaság célja a ju jitsu harcművészetének és szellemiségének minél mélyebb megismerése.
A tanulás és a testmozgás igazi közösségben zajlik, az együtt végzett edzésmunka összehozta az embereket. A csapat minden hónapban valamilyen közösségi programot szervez, ahol a klub
tagjai nem mint jitsuka-k, hanem mint barátok vesznek részt.
A program harcművészeti bemutatók nézése, dunai evezés,
falmászás, kirándulás, nyáron strandolás, de nem ritkák a házibulik, vagy egymás segítésére szervezett programok sem.
A Kék Farkas Ju Jitsu Klub családcentrikus és nyitott az új
tagok felé. Szeretettel vár mindenkit, aki érdeklődik a ju jitsu,
a harcművészetek iránt, szeret mozogni, és szívesen tartozna
egy jó közösségbe.

Kék Farkas Ju Jitsu Klub • Nº of members: 20 pers. • Dojo leader: sensei Tóth Csaba 2nd dan

Lónyay dojo
Alapítva:
Tagok száma:
Dojo vezető:

1975
10 fő
sensei Szabó József 2. dan

Instruktor:

senpai Hegedűs Szilvia 2. kyu

Vlado Schmidt technikát mutat be Szabó Józsefen

A klub 1975-től működik ezen a címen. Az ősidőkben még Gyebnár Ferenc és Várszegi Rudolf mesterek is tartottak itt edzéseket. 1978-tól Szurkos Imre (FLSC dojo néven) tartotta az edzéseket
1998-ig. Ezt követően Szabó József a Lónyay dojo vezetője. A küzdősportokkal 1982-től foglalkozik. Mogyorós László edzésein kezdett a ju jitsu-val foglalkozni, majd ezt követően Szurkos Imre
mesternél folytatta az edzéseket. 2002-ben vizsgázott le 2. dan fokozatra.
A maguk idejében meghatározó
instruktorai voltak a klubnak:
Mészáros István 2. kyu,
Bende Gusztáv 2. kyu,
Szűcs Zoltán 2. kyu,
Karminás Zoltán 2. kyu,
Schalinger Richárd 2. kyu,
László Andrea 2. kyu.
Szabó József a III. Hetény Kupa bírái
között 2002 tavaszán

Szabó József 2. danos vizsgája 2002-ben
a Nyári Táborban

Győri dojo
Alapítva:
Tagok száma:
Dojo vezető:

1992. december
30 fő
sensei Csicsmann Gábor 2. dan
Csicsmann Gábor
1. danos vizsgája után
1999-ban Alsóörsön

Bemelegítés a 2006-os
Nyári Táborban

Csicsmann Gábor:
1992 végén eljöttek Győrbe a barátaim a Központi dojo-ból és tartottunk egy bemutatót.
Meggyőződésem volt, hogy amint meglátják a Jitsu-t, rögtön mindenki elkezdi gyakorolni.
Népes tábor alakult. A legtöbben mégis inkább a fejben Jitsu-t választották.
Magas volt a követelmény.
Kezdetben többnyire érdeklődő judosokból és szimpatizánsokból állt a klub.
Aki viszont maradt, bevéste a nevét a dojo történetbe.
Számtalan budo-kát tudnék ide vezetni az elmúlt 18 évből, akik megmutatták, mi lakozik bennük a harcosból. Látom a tüzet a szemekben, érzem a tettre készséget és már indulhat is a pokoljárás.
Pulzus az egekben, lapát a kezedben és dobálod ki magadból a tűzre, amit csak találsz. Kong az ürességtől a bőrzsák. Megteremtetted
a helyet az újnak, és az feltölt. Minden porcikádban kicserélődtél.
Ennyi. Se több se kevesebb a győri dojo.

Vezetőbíró a XI. Kecskemét
Kupán 2005 novemberében

Lónyay dojo • Nº of members: 10 pers. • Dojo leader: sensei Szabó József 2nd dan
Győri dojo • Nº of members: 30 pers. • Dojo leader: sensei Csicsmann Gábor 2nd dan
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DRSE dojo
Alapítva:
Tagok száma:
Dojo vezető:

1986. január
30 fő
sensei Plébán J. Kristóf 2. dan

Instruktor:

senpai Gyüre László 1. kyu

Kelemen István és Sipos Gyula a tanítványokkal
1986 márciusában

A debreceni ju jitsu klubot Sipos Gyula alapította 1986-ban. Ő volt a dojo vezetője 1989-ig, majd
Takács Tibor 1998-ig. Plébán J. Kristóf 1998-ban vette át a dojo vezetését Gyüre Lászlóval, aki
azóta is segítője az oktatásban. 1993 óta edzenek a Rendőrségi Kiképző Központban, és alapítói
lettek 1994‑ben a DRSE-nek (Debreceni Rendőr Sportegyesület). A dojo-ban az elmúlt 20 év alatt
több mint 900 ember tanulta a ju jitsu művészetét, közülük többen – kamatoztatva az itt megtanult
életmódot – a mindennapi élet számos területén értek el jelentős sikereket. A tanítványok közül
több magas fokozatú ju jistu-s került ki, s az itt tanultak további, egykori tanítvány által megnyitott
dojon keresztül segíthetik Debrecenben a ju jitsu értékének elterjesztését.
Plébán J. Kristóf 1995-ben vizsgázott 1. dan, 2002-ben 2. dan
fokozatra. Tanítványa Kubinyi Béla Debrecenben önálló
dojo-t nyitott. Gyüre László 2010-ben kapta meg az 1. kyu
fokozatot.

Kubinyi Béla, Berkes László és
Plébán J. Kristóf a DRSE dojo-ban

Takács Tibor és Kari Lehtonen
2004‑ben Velencén a Nyári Táborban

Plébán J. Kristóf 2. danos vizsgája
2002-ben a Nyári Táborban
Gyüre László bot formagyakorlatot
mutat be a Butokugan-ban

DRSE dojo 2009 novemberében
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Kelemen István és Sipos Gyula
2010 áprilisában a Madách dojo-ban

DRSE dojo • Nº of members: 30 pers. • Dojo leader: sensei Plébán J. Kristóf 2nd dan

Sakura Kyokai dojo
Alapítva:
Tagok száma:
Dojo vezető:

2008. március
30 fő
sensei Kubinyi Béla 1. dan
Csoportkép az első edzés után

Kubinyi Béla:
1992-ben ismerkedtem meg a Ju Jitsu-val. 2008. március 3-án alapítottam meg a Sakura Kyokai dojo-t.
Edzéseimre gyerekek és felnőttek egyaránt járnak. Meg vagyok róla győződve, hogy a Ju Jitsu, amit
évek óta edzésről edzésre gyakorlok, megfelel a mai kor kihívásainak. Edzéseim hitem szerint felkészítenek testileg és lelkileg is a „napi küzdelmek” megvívására.
Az út, amin járok nem könnyű, edzéseim megterhelőek,
„izzadság szagúak”, de ha meg akarod ismerni korlátaid, képességeid határát csatlakozz hozzám, hozzánk, hisz a Magyar Ju Jitsu
Szövetség tagjaként nem egyedül járom ezt az utat.
Szövetségünkben 24 Dojo működik országszerte. Mestereink
magas színvonalon és meggyőződéssel oktatnak azon az úton
járva, amit a szövetség alapítója, soke Kelemen István 8. dan-os
mester elkezdett. Ez az út jó, életünk részévé vált.
„Ju Jitsu-zni csak jól, vagy sehogy sem érdemes…”

Kubinyi Bélát születésnapján őt magát formázó
tortával lepték meg

Csapatépítő túra 2008 szeptemberében

Ünnepség 2009. márciusban a dojo 1 éves
születésnapján

Kubinyi Béla 1. danos vizsgája 2004‑ben
Velencén, uke Plébán J. Kristóf

Első edzés a dojo-ban

Gyerekvizsga után Kubinyi Béla átadja az öveket
2008. szeptemberben

Sakura Kyokai dojo • Nº of members: 30 pers. • Dojo leader: sensei Kubinyi Béla 1st dan
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Hatvani dojo
Alapítva:
Tagok száma:
Dojo vezető:

1995. április
40 fő
sensei Kovács Gábor 1. dan

Instruktor:

Sáfár József 3. kyu.

A klub vezetője Kovács Gábor Salgótarjánban
Botár Bélánál kezdte az edzéseket 1986‑ban.
1995‑ben többek kezdeményezésére sárga övvel
elvállalta egy kezdő csoport vezetését, amire így
emlékszik vissza:

A hatvani dojo

„A hatvani könyvtárban alakultunk meg, mintegy 46 fővel. Az új hatvani 2sz. általános iskolában
kezdtük az edzéseket. Akkor úgy alakult, hogy a csapat fele leány volt, ami igen ritka a ju jitsu-ban.
Kettő évig tartottak az edzések itt, majd a körülmények változtak és másik helyszínen, a most is
bérelt Lesznai Anna tagiskolában mennek a tréningek.
Több éven keresztül nehezen alakult a taglétszám, szinte csak pár fővel edzettünk, de az utóbbi
kettő évben közel megint negyven fő a taglétszám. Napjainkra már 30 km-es körzetből járnak be,
ami nagy megtiszteltetés számunkra, és ez a jövőben a Szövetség bővülését is segítheti.
A klub sok programot valósít meg; hétvégi szemináriumok, syllabus edzések vasárnaponként,
csapatépítő összejövetelek, sütésfőzés stb. Versenyek, szemináriumok, táborok látogatása a fejlődés egyik kulcsfontosságú része számunkra. Ezt meghívott oktatóink hétről hétre segítik.”

Max Carvalho Hatvanban 2010 februárjában

Csoportkép
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Kelemen István felköti Kovács Gábornak
a fekete övet

Halmi Viktor oktat a dojo-ban

Bográcsozás utáni ebéd

Hatvani dojo • Nº of members: 40 pers. • Dojo leader: sensei Kovács Gábor 1st dan

Hódmezővásárhelyi dojo
Alapítva:
Tagok száma:
Dojo vezető:

1984. szeptember
20 fő
sensei Füvesi Sándor 4. dan

Instruktorok:

sensei Galisz Péter 2. dan
sensei Földházi Márta 1. dan
sensei Daru Éva 1. dan
sensei Török Róbert 1. dan
sensei Földházi Ferenc 1. dan

Czeglédi Nándor vizsgázik
1983-ban

A klub életre hívása sensei Czeglédi Nándor nevéhez kötődik.
1984‑ben kezdődött meg az oktatás Hódmezővásárhelyen. Czeglédi
sensei Budapesten soke Kelemen István tanítványaként kapott lehetőséget a dojo megnyitására, Hódmezővásárhelyen. A nyolcvanas években élték a virágkorukat a „karatés, kungfus, nindzsás, szamurájos” filmek, aminek hatására sokan elmentek megismerkedni a ju jitsu-val is.
A klub mindig fontosnak tartotta a működőképesség és a hatékonyság
előtérbe helyezését az oktatás és a gyakorlás során egyaránt. A nyolcvanas évek végén Czeglédi sensei tanítványa, sensei Meszlényi András
a meglévő mellet új csoportot indított és vezetett. Már a két csoport között is meglátszott a ju jitsu sokszínűsége, mivel a két sensei
bár ugyanazt a rendszert oktatta, mégis a hangsúlyok máshol voltak
a módszertanban, így mindenki megtalálhatta a habitusának leginkább
megfelelő tréninget. Az elmúlt 25 évben Czeglédi és Meszlényi sensei
után hatan érdemelték ki a Magyar Ju Jitsu Szövetség Dankollégiumi
tagságát. Jellemzően minden vizsgázó 10‑12 év edzésmunka után kapott lehetőséget tudásának bizonyítására. Mindkét csoportból nagyszerű emberek és jitsuka-k, kerültek ki, közülük az egyik legígéretesebb tehetség, a fiatalon tragikus hirtelenséggel elhunyt Hegyi Gabi
volt. Czeglédi és Meszlényi sensei munkahelyi elfoglaltságaik miatt
a klub vezetését 1994-ben Füvesi Sándorra bízták, aki napjainkban is
a dojo vezetője. A klub jó kapcsolatot ápol a régió más stílusirányzatot
képviselő szervezeteivel, rendszeresek a közös tréningek, rendezvények, ahol jó hangulatú beszélgetések zárják az edzésmunkát.

Füvesi Sándor 3. danos vizsgája
2005‑ben Balatonalmádiban

Edzés a Hódmezővásárhelyi dojo-ban
1994-ben

Czeglédi Nándor edzésen 1984-ben

Czeglédi Nándor 1985-ben
Pinkafelden edzőtáborban
Jobbján Szurkos Imre. Hátsó sor
balról jobbra: Cseh Ignác, Tokodi Tibor,
Gyebnár Ferenc, Árva Ferenc.
Vizsga 2007 decemberében
a Hódmezővásárhelyi dojo-ban

Füvesi Sándor edzése a 2009-es
Nyári Táborban

Hódmezővásárhelyi dojo • Nº of members: 20 pers. • Dojo leader: sensei Füvesi Sándor 4 th dan
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Tatami Centrum
Alapítva:
Tagok száma:
Dojo vezető:

1987. október
60 fő
shihan Berkes László 5. dan

Instruktor:

senpai Fekete Sándor 1. kyu

A dojo-k megkapják a zászlóikat a klub 20 éves
évfordulóján 2007 novemberében

A kecskeméti dojo-t Berkes László alapította 1987. október 25-i tagtoborzó bemutató után.
A bemutatót a Magyar Ju Jitsu Szövetség vezető mesterei tartották, köztük Kelemen István,
Viszler József, Várszegi Rudolf. Berkes László előzőleg 1979-től Kecskeméten judo-t tanult, majd
1982‑től Budapesten a Lágymányosi dojo-ba járt, később a Baranyi úti Általános Iskolában tartott önálló edzéseket. Berkes László a Szövetség alapító tagja. A kecskeméti dojo eredetileg
a Kecskeméti Ju Jitsu Klub nevet viselte, 1996-ban kapta a Tatami Centrum nevet. Első instruktorai Berkes László mellett Szabó Tibor és Csaplár Gyula volt. Edzéseket tartottak Helvécián
és Méntelken is. A klub 23 éves történelme során több másik edzőterme is volt, amely ma már
nincs meg; ilyen a Tatami Centrum eredeti épülete, a Zrínyi Iskolai, a Kereskedelmi Középiskolai, a Rákóczi úti, a Szegletkő, a budapesti Hűvösvölgyi dojo. Ma a központi terme Kecskeméten
a Bányai dojo, e mellet négy másik is van, amelyeket a következő oldalakon bemutatunk. Közel
kétezren fordultak meg az edzőtermekben.

Polyák József Kecskeméten 1988 őszén

Berkes László 1982-ben edzésen
a Lágymányosi dojo-ban
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Kelemen István és Viszler József kötöző technikája
1987. október 25-én Kecskeméten a dojo-nyitó
bemutatón

Helvéciai szüreti bemutató előtt 1992 őszén

Tatami Centrum embléma

Kelemen István felköti a piros-fehér övet
Berkes Lászlónak 2009 decemberében

Balogh Andrea, Fekete Sándor és
Kelemen Attila 2010 márciusában
Lengyelországban a Grappling VB-n

A kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium tornatermébe 1988 szeptemberében költöztek az edzések és
azóta is ott vannak. A dojo kezdettől fogva nagy létszámú volt, szerencsére Kecskeméten sokan érdeklődtek a ju jitsu iránt. A Kelemen István vezette Testőr Kft. kecskeméti kirendeltsége vagyonőr
tanfolyamokat szervezett, melynek gyakorlati oktatását kilenc alkalommal Berkes László tartotta
a Bányai dojo-ban. 1995 óta minden év végén megrendezik az országos ju jitsu versenyt. Három
tanítvány, Mócza Lajos 2003-ban, Cseri József 2004-ben, Papp Éva 2007-ben levizsgázott 1. dan fokozatra, Fekete Sándor pedig a mostani táborban készül letenni azt. 2003 ősze óta minden félévben
közös edzést rendeznek az összes dojo-nak. Fekete Sándor vezetésével az utóbbi években kialakult
egy versenyzői mag, akik sikerrel indulnak Földharc, Grappling, újabban MMA versenyeken. Rendszeresek az edzéseken kívüli közös programok, mint a farsangi buli, vagy a nyár eleji piknik.

Tatami Centrum piknik 2009. június

2010. május 1., a Gracie Barra Hungary által
szevezett V. Submission Grappling Verseny után
Lakatos Sándor, Max Carvalho, Fekete Sándor és
Tóth Zoltán

Csoportkép 2000 novemberében

VII. Demonstrációs Edzés 2006 novemberében

Tatami Centrum • Nº of members: 60 pers. • Dojo leader: shihan Berkes László 5th dan
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Hetényi dojo
Alapítva:
Tagok száma:
Dojo vezető:

1999. október
30 fő
sensei Papp Éva 1. dan

Instruktor:

senpai Hegedűs Éva 3. kyu

Papp Évának felköti a fekete övet
Kelemen István

A Hetényi dojo tagjai
a III. Drogellenes Napon
a kecskeméti Csúszdaparkban
2005 júniusában

Bemutató a Hetényi Általános Iskolában
2008 szeptemberében
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Papp Éva és a Tatami Centrum instruktorai
2004 tavaszán kempo versenyen

A Hetényi dojo-t 1999 októberében Farkas Zoltán alapította, ő viszont két évvel később már nem bírta vállalni, így került
Papp Éva a dojo-vezetői szerepkörbe kétévnyi ju jitsu tanulmányokkal. Kiváló választás volt, tökéletesen és a tanítványok, illetve
a Szövetség vezetőinek megelégedésére vezeti a dojo-t. 2007-ben
vizsgázott le 1. dan fokozatra, idén próbálkozik a 2. danos vizsgával
a Nyári Táborban. Papp Éva 2008 óta a Tápiószelei dojo-t is viszi,
sőt 2009-ben a közgyűlés a Szövetség Gazdasági Vezetőjének
választotta. 2000 óta minden tavasszal megrendeztük a Hetény
Kupát, mely a Szövetség tagjainak egy zárt, bevezető verseny. Akik
először indulnak versenyen, azoknak javasoljuk, hogy itt tegyék.

A három danos Évi 2007-ben
a Nyári Táborban: Papp Évi,
Suhajda Évi, Daru Évi

Pillanatkép a III. Hetény Kupáról
2002 májusában

A Hetényi dojo gyerekcsoportjának a tagjai 2008-ban

Hetényi dojo • Nº of members: 30 pers. • Dojo leader: sensei Papp Éva 1st dan

Orgoványi dojo
Alapítva:
Tagok száma:
Dojo vezető:

2004. szeptember
30 fő
sensei Cseri József 1. dan

Instruktor:

senpai Tóth Zoltán 4. kyu

A Tatami Centrum VI. Demonstrációs
edzése 2006 áprilisában
az Orgoványi dojo-ban

Az Orgoványi dojo csapata a II. Monorierdő Barátság
Kupán 2009 márciusában

Miután 2004-ben Velencén a Nyári Táborban levizsgázott
1. dan fokozatra, Cseri József 2004 szeptemberében megalapította az Orgoványi dojo-t. Cseri sensei a településen született,
itt élt, elfogadták és örömmel járnak hozzá, viszik a gyerekeket. Karizmatikus edző, aki egyesíti a technikát és a harcot,
gyakorlati tapasztalata is van, és jól oktat. Rendszeresen versenyez, legjobb eredménye Kempo VB-n bronzérem (2005‑ben
Light Contact 3. helyezés). Tanítványai követik a példáját, kiváló eredményeket érnek el a ju jitsu, kempo, grappling versenyeken. Helyettese, Tóth Zoltán szintén ugyanezt a hozzáállást képviseli, megtestesíti
a gyakorlat és az elmélet egységét. 2005 óta négy alkalommal rendeztük meg az
Orgovány Kupa Csapat
versenyt. A Tatami Centrum
közös Demonstrációs Edzése több alkalommal is az
Orgoványi dojo-ban volt.

Cseri József 1. danos vizsgája 2004-ben
Velencén a Nyári Táborban,
uke Mócza Lajos.

Pillanatkép a II. Orgovány Kupán
2006 májusában

A dojo bemutatója 2007-ben
az Orgoványi Falunapon

Cseri József formagyakorlata
a dojo-nyitó bemutatón
2005 szeptemberében

Cseri József Kempo VB bronzérmes
Lovász Gáborral és Berkes Lászlóval
2005 májusában

Orgoványi dojo • Nº of members: 30 pers. • Dojo leader: sensei Cseri József 1st dan
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Tápiószelei dojo
Alapítva:
Tagok száma:
Dojo vezető:

2008. szeptember
10 fő
sensei Papp Éva 1. dan
’Mama szenszei’ első edzése 2008 szeptemberében Tápiószelén

A Tápiószelei dojo kívülről

2008 nyarán egy fiatalember jelentkezett a Tatami Centrum
honlapján, Bakó Kálmán Tápiószeléről. Szerette volna, ha a településén is elindulna a ju jitsu oktatás és kérdezte, hogyan
valósulhatna ez meg. Mint a mesében, lett hely, oktató és minden szükséges körülmény, felszerelés. Köszönhető ez neki magának és sensei Papp Évának, aki vállalta a heti kétszeri utazást
és oktatást. Bakó Kálmán megszervezte 2008 szeptemberében
a bemutatót, ennek eredményeképpen még abban a hónapban
be is indultak az edzések. 2009 elején tatamik is lettek, így teljesülhetett az álom, 2009 júniusában a Tatami Centrum klubvizsgáján két tápiószelei fiatalember levizsgázott fehér öv sárga
csík fokozatra. A következő szeptemberi bemutatón már ők
is felléptek, és az Emlékkönyv összeállításának időpontjában
2010. június végén levizsgáztak sárga övre, miközben egy társuk fehérre. Csak így tovább!

A Tápiószelei dojo belülről

Dojo-nyitó bemutató 2008 szeptemberében Tápiószelén
Az első tatamis edzés 2009 elején

A dojo három vizsgázója a vizsgáztatókkal 2010 júniusában
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A 2. bemutató 2009 szeptemberében, melyen a dojo
tagjai, Bakó Kálmán és Lenkei Ferenc is felléptek

Tápiószelei dojo • Nº of members: 10 pers. • Dojo leader: sensei Papp Éva 1st dan

Hakkoda dojo
Alapítva:
Tagok száma:
Dojo vezető:

2009. május
20 fő
sensei Mócza Lajos 1. dan

Instruktorok:
senpai Fekete Sándor 1. kyu
		shihan Berkes László 5. dan

A Hakkoda dojo belülről

Kecskeméten a különböző stílusok együttműködésének több
évtizedes hagyománya van. Az eredeti Tatami Centrum épületében, a Halasi úton is együtt dolgozott az aikido, nanbudo,
ju jitsu, boksz szakosztály 1996 szeptemberétől 2000 februárjáig, a dojo bezárásáig. 2005 szeptemberében a Magyar
Nanbudo Szövetség elnöke, Király József a Rákóczi úton bérelt helyen újra megnyitott egy edzőtermet, a Nanbudokan-t,
ahol az aikido, a nanbudo és a ju jitsu újra együtt volt. Mikor
a bérletet felmondták, az egészet átköltöztette egy önálló
helyre, ez a Hakkoda dojo. Király József a japán-magyar kapcsolatok jeles személyisége, a Kecskemét-Aomori Baráti kör
elnöke. Kiváló összeköttetésekkel rendelkezik, ezért el tudta
érni, hogy 2009 májusában őfelsége Akisino herceg és felesége
Kiko hercegnő magyarországi látogatásának egyik eseménye
legyen az, hogy megnyitja a dojo-t. Itt a három harcművészet
ismét együtt van.
Már a Rákóczi úti dojo-ban is Mócza Lajos tartotta az edzéseket, így itt is ő folytatta, később Fekete Sándor vette át tőle.
Mócza Lajos sensei 2003-ban vizsgázott le 1. dan fokozatra.
Mindig is a kemény, harcos ju jitsu-t képviselte, tanította. Ma is
a Hakkoda dojo-ban küzdő edzések folynak, melyek a ju jitsu
vizsga és verseny küzdelmekre készítenek fel. A Tatami Centrum Manócska edzései is itt folynak, ezek még 2005-ben kezdődtek a Rákóczi úton.

Halmi Viktor edzése a Hakkoda dojo-ban
2010 februárjában

Tagtoborzó bemutató a Hakkoda
dojo-ban 2009 szeptemberében

Őfelsége Akisino herceg felavatja
a Hakkoda dojo-t

Mócza Lajos 1. danos vizsgája 2003-ban
Velencén

Mócza Lajos a X. Nemzetközi
Harcművészeti Bemutatón
2010 februárjában

Hakkoda dojo • Nº of members: 20 pers. • Dojo leader: sensei Mócza Lajos 1st dan
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Kaposvári dojo-k
Alapítva:

1994. január

BUSHIDO Kaposvár
Tagok száma:
Dojo vezető:

20 fő
sensei Lóki Sándor 2. dan

Instruktor:

senpai Pánovics Imre 1. kyu

A Kaposvári dojo tagjai 2001-ben a Tokaji Nyári
Táborban, balról jobbra: Varga Gábor, Pánovics Imre,
Nikolics István, Bertalan Gábor, Pető Zoltán.

Kinizsi csarnok
Tagok száma:
Dojo vezető:

10 fő
sensei Nikolics István 1. dan

1993 tavaszán a Nagykanizsáról Kaposvárra költöző Mislai István látogatást tett és rendszeresen
tréningezett a Kaposvári Budo SE. Kyokushin Karate szakosztályánál, melynek vezetőjével, a judo-s
múlttal rendelkező Lóki Sándorral megkezdték a Ju Jitsu technikáinak gyakorlását és oktatását.
1993 augusztusában a Hetesen rendezett edzőtáborban Lóki Sándor 5.kyu fokozatra vizsgázhatott
Kelemen István sensei előtt, melynek hozományaként a Ju Jitsu az egyesület tevékenységi körét
gazdagította. Mislai István kezdeményezésére csatlakozott a csapathoz tanítványaival az addig Kung Fut
gyakorló Nikolics István is, így a létrejövő ju jitsu klub két forrásból is táplálkozott. 1994 januárjában
a klub alapításakor Mislai István kék, Lóki Sándor és Nikolics István zöld öv fokozattal rendelkezett.
Nagyon sok tanítvány tanult és tett sikeres vizsgát az évek során. Mislai István 1996 szeptemberében
átadta a Kaposvári II. dojo vezetését Nikolics Istvánnak. A Kaposvári I. dojo Lóki Sándor vezetésével
működött tovább és versenyzői (Birics Tamás, Gulyás Gábor, Klenovics Péter, Karalyos Róbert)
1997-1999-ig az un. Chikara Kurabe szabályrendszerben szervezett ju jitsu versenyeken több
elsőséget valamint dobogós helyezést értek el. A dojo vezetők
2000-ben Alsóörsön sikeres 1. dan vizsgát tettek, Lóki Sándor
2008-ban Balatonfenyvesen a 2. dan követelményét is teljesítette.
A kezdetektől jelenlévő tanítványok közül Pánovics Imre ezévben
készül letenni 1. danos vizsgáját a Jubileumi Táborban. Mindenkit
szeretettel várnak, aki érdeklődéssel és a tanulás igényével
fordul egy hatékony, a mai kor
emberéhez igazodó önvédelmi
forma felé.

Lóki Sándor

A Kinizsi csarnok kívülről

Kaposvári instruktorok
instruktori továbbképzésen
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Kaposvári dojos:

Kaposvári dojo 1994. január; középütt
Mislai István két oldalán Lóki Sándor
és Nikolics István

A Kinizsi csarnok belülről

Dózsa csarnok • Nº of members: 20 pers. • Dojo leader: sensei Lóki Sándor 2nd dan
Kinizsi csarnok • Nº of members: 10 pers. • Dojo leader: sensei Nikolics István 1st dan

Kiskunhalasi dojo
Alapítva:
Tagok száma:
Dojo vezető:

1989. szeptember
50 fő
senpai Beck József 2. kyu

Instruktorok:
sensei Szűcs Róbert 1. dan
		senpai Meszes Éva 1. kyu
		senpai Szilner Csaba 2. kyu
Bemutató

Darányi József (elöl)
a VII. Kecskemét Kupa
bírái között 2001-ben

Beck József a tanítványának
magyaráz a XI. Hírös Kupán

Beck József:
Kiskunhalason 1989-től működnek ju jitsu iskolák. Dojo vezetők:
dr. Székelyhidi István 1989-1992, Makai Zsolt 1992-1996, Orbán Sándor
1996-2000, rr. Darányi József 1992-2006.
Dr. Székelyhidi István hőr.alez. 1989-ben indította útjára Kiskunhalason
a Ju jitsu-t. Személyes példamutatásával, keménységével, barátságos
személyiségével magával ragadta az edzésre betévedőket. Magam is
1992 elején nála kezdtem el a ju jitsut tanulni. Amikor munkája Budapestre
szólította, Makai Zsoltnak adta át a dojo vezetését. 1995-től Darányi József
keze alatt edzettem tovább, akitől 2004-ben átvettem a felnőtt edzés
vezetését, majd 2006-ban a gyermek csoportot is.
Igaz, hogy 1992-ben nem egészen magamtól kezdtem el ju jitsu-t tanulni,
mivel akkori munkahelyemet a Secab biztonsági cég vette át, amelynek
a vezetője dr. Székelyhidi István volt. Az ő kérése volt, hogy minden
beosztottja kezdjen el valamilyen küzdősporttal foglalkozni. Örülök, hogy
az ő edzéseire kezdtem el járni. Később határőrként szinte mindegyik
beosztásomhoz valamilyen szinten kapcsolódott a ju jitsu. Az első szolgálati
helyemre az akkori parancsnok azért hívott, mert ismertük egymást az
edzésekről. Munkaköri leírásomban szerepelt az állomány közelharc képzése
is. Később a Bevetési alosztályhoz is a 2. kyu-s vizsgám kapcsán kerültem,
mint szolgálati csoportvezető. Ebben a beosztásban szintén foglalkoztam
állomány közelharc valamint intézkedéstaktikai képzésével. Több esetben
szerveztünk az akkori parancsnokommal együtt (aki a kyokushinkai karate
elkötelezett híve és gyakorlója) a Határőrség keretein belül országos
közelharc és intézkedéstaktikai továbbképzést, melyen oktatóként is részt
vettünk. Számomra a ju jitsu az örök tanulás, mivel tanulhatok a mesterektől,
a tanítványoktól, és a jobbaktól tanulni nem szégyen!

Szűcs Róbert danvizsgája 2009-ben

Beck József és Szilner Csaba

A Kiskunhalasi dojo instruktorai

Kiskunhalasi dojo • Nº of members: 50 pers. • Dojo leader: senpai Beck József 2nd kyu
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Nyíregyházi dojo
Alapítva:
Tagok száma:
Dojo vezető:

1990
40 fő
senpai Bélteczki Csaba 1. kyu

Instruktor:

senpai Veres Zsolt 2. kyu

Edzésen

A klub az 1990-es évek legelején alakult. Az akkor kisszámú lelkes csapatot Takács Gábor (1. dan)
tanítgatta, irányította. Tőle később Veres Zsolt, majd Bélteczki Csaba vette át a dojo vezetést.
Kezdetekben az edzések egy magánlakásban zajlottak. Amikor a csapat kinőtte a szoba méretét,
szükségessé vált egy nagyobb helyiség bérlése. Ekkor költözött a klub először egy nagyobb helyiségbe, egy tornaterembe. A ju jitsu híre gyorsan terjedt. Ezekben az években nagyon nagy divat
volt ’arcművészkedni’ így elég sokan jártak edzésekre. Az edzést látogató fiatalok száma egyre csak
nőtt és már alig fértek be egy tornaterembe. Közben zajlottak a sikeres övvizsgák. Mind a mester,
mind pedig az edzést látogatók keményen megdolgoztak a tudásért. Az országos edzőtáborokban
a nyíregyházi klubnak igen jó hírneve volt. Mindenki tudta, hogy tisztelettudásban ’dojo etikett’
tudásban, erőnlétben a klub élen jár. Ez köszönhető volt annak, hogy a csapat mestere és az első
tanítványok is mind megjárták már a budo útját és tanúbizonyságot tettek már tudásukról, kitartásukról más stílusokban is. Ez a felhalmozott tudás is segítette a dojo előrejutását.
Az idő sajnos nagyot fordult. Időről időre csökken az érdeklődés a harcművészetek iránt. A klub
létszáma lassacskán lecsökkent. A munkahelyi problémák tovább sújtották a dojo-t. Volt egy átmeneti időszak, amikor a létszám a minimális 2 főre – mester és tanítvány – csökkent.
Szerencsére most úgy néz ki, hogy a klub újra éled és tagjainak száma növekszik. A 2009-es évet
egy új, nagyobb dojo-ban kezdték. A 2010-es Nyári Táborban készül letenni Bélteczki Csaba az
1. danos vizsgáját.

Takács Gábor (középen)
instruktori továbbképzésen
1994-ben

Bemutató

A jövő reménységei

Közös erőnlét
Földharc versenyen
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Dietz Gusztáv földharc szemináriuma

Nyíregyházi dojo • Nº of members: 40 pers. • Dojo leader: senpai Bélteczki Csaba 1st kyu

Salgótarjáni dojo
Alapítva:		1983. szeptember
Tagok száma:
30 fő
Dojo vezető:
senpai Kovács István 2. kyu
Instruktor:

senpai Havasi János 2. kyu

Csoportkép

A ju jitsu Salgótarjánban Botár Béla vezetésével indult a 80-as évek elején. Kovács István jelenlegi
dojo vezető 1986-ban csatlakozott hozzá 2 év kyokushin karate után.
Így emlékezik vissza: Hosszú évekig dolgoztunk együtt. Vizsgáim után foglalkoztunk biztonságőr
képzéssel, valamint rendőrök is jártak edzeni hozzánk. Későbbiekben alakult egy másik klub
Zagyva Mihály vezetésével, eleinte jól működött az egyesület, ami ÖNVÉDELMI ÉS LÖVÉSZ
TÖMEGSPORT EGYESÜLET néven működött. Ebben az időben megszaporodott Béla dolga,
kevés ideje maradt az edzésekre. Ekkor jött a hír, hogy a másik klub feloszlóban van, nem tart
senki edzést és Zagyva Misi is elköltözött. Megkerestem az akkori klubelnököt, hogy szívesen
átvenném a klubbot, ha van rá mód. Összehívták a közgyűlésüket, majd egyhangúan elfogadták
a változásokat. Ettől kezdve miénk volt az egyesület. Enyém lett az elnöki megbízás, Havasi Jani
lett a helyettes. 2002-ben saját vállalkozásba kezdtem és lemondtam a klub elnökségéről, de senki
nem vállalta el helyettem, így még 3 évig vittem a vezetést. Nagy bánatomra a harmadik év után
meg kellett szüntetni az egyesületet. Nagyon sok adminisztráció, és felelősség már nem fért el az
időmben. Ennek már két éve. Az edzések folyamatosan folytak, igaz nagyon kevés emberrel. De
újraszerveződtünk, és most szerencsére fejlődik a csapat. A Szövetségtől kapott szőnyeg sokat
segített, természetesen pályázni fogunk a jövőben is.

Színes övesek

Bemelegítés

Technika gyakorlás

Továbbképzésen (a háttérben)

Salgótarjáni dojo • Nº of members: 30 pers. • Dojo leader: senpai Kovács István 2nd kyu
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Soproni dojo
Alapítva:
Tagok száma:
Dojo vezető:

1995. szeptember
24 fő
sensei Takács István 1. dan

Instruktor:

senpai Döngölő Róbert 2. kyu

Csoportkép

Mottó: A Ju Jitsu egyszerre önmagad és minden, ami körül vesz – talán maga az élet.
Dr. Takács István: edzői hitvallásomat József Attila szavai fejezik ki:
„Tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat.
Légy, ami lennél: férfi.
A fű kinő utánad.”

dr. Takács István

Kelemen István felköti a fekete övet
Takács István derekára

A 2007-es danvizsgázók, köztük
Takács István a mesterekkel
és a tábor többi résztvevőjével

Nekem ezek a sorok azt jelentik, hogy a tévedéseidet, sikereidet
magadnak kell megélned, hiszen ez is a fejlődésed része. Nem lehet
mindig elölről kezdeni, a harcodat magadnak kell megvívni és a legtöbb, amit kaphatsz az, hogy teljes életet éltél és az álmaidat valaki
majd tovább viszi: a fű kinő utánad!
A tanítás éppen ezért fontos a számomra. Hiszen az öncélú tudás
soha nem vezet sehova, lehetsz a legnagyobb harcművész, ha nem
adod át a tudásodat, veled együtt száll a sírba. Kell, aki tovább viszi
azt az utat, amit valaki után folytattál és hozzáteszi a saját álmait,
akaratát.
A tanítványaimtól ugyanezt a hozzáállást várom el. Szerencsés vagyok, mert tanítványaim egyben barátaim is. Hosszú, rögös út volt az
a 15 év amióta elindult az első soproni edzés: siker és küzdelem, de
főleg akarat, ami összekovácsolta az embereket. Akár edzenek, akár
nem, a lélek mindannyiunkban egyforma, hiszen bármire szükség van,
mindig számíthatunk egymásra a dojo-n kívül is.
A dojo folyamatosan fejlődik és bővül. Jelenleg 12 felnőtt és 12 gyermek jár az edzésekre. Külön tisztelet Döngölő Róbert 2 kyu-s, és
Zámbó Zoltán 3 kyu-s segítőimnek, akik nélkül már nehéz lenne az
edzéseket megtartani.
Minden jitsuka-nak, így a saját tanítványaimnak is csak azt kívánom,
hogy sohase adják fel az álmaikat, küzdjenek a céljaikért és tanulva
a mi hibáinkból, még jobbak és ügyesebbek legyenek nálunk. A küzdelem a létünk eleme, nem élhetünk nélküle, ahogy víz és levegő nélkül
sem. A Ju Jitsu nem csak harc, de maga az életünk, hiszen a napi küzdelmekben kitartást és taktika művészetét ugyanúgy kell alkalmaznunk, mit a dojo-ban küzdelemkor. Ezeken felül pedig olyan ma mármár kihaló belső tartást és tulajdonságokat ad, mint az önzetlenség,
tisztesség, barátság, becsület. Ahhoz pedig, hogy emberként éljünk,
szükségünk van ezekre a belső tartást és erőt adó érzésekre.
A Soproni dojo instruktorai Kelemen István edzésén
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Soproni dojo • Nº of members: 24 pers. • Dojo leader: sensei Takács István 1st dan

Szentendre dojo
Alapítva:
Tagok száma:
Dojo vezető:

1994. szeptember
70
sensei Kluka József 4. dan

Instruktorok:
sensei Kluka Borbála 1. dan
		sensei Szeifert Csaba 1. dan
		sensei Tatai Krisztián 1. dan

A felnőtt csoport 2007 őszén

Kluka József:
A dojo szó szerinti fordítása: a hely, ahol készülünk. 1994-ben
Budakalászon nyílt meg az első dojo-nk, de 1997-ben váltanunk
kellett. Szentendrén, a Szent András Katolikus Általános Iskolában
leltünk új otthonra. Az iskola tornatermében rendezkedtünk be,
és azóta is itt gyakorolunk. Heti három felnőtt és két gyerekedzést
tartunk.
Itt nevelődött ki egy összetartó, egymást segítő csapat,
valamint három fiatal első danos mester. Nagy hangsúlyt
fektetünk a hagyományok ápolására, valamint a családias hangulat
megteremtésére. A tanítványok között keresem azokat, akik
majd átveszik és tovább viszik a dojo-t, mivel hosszú távú terveink
vannak. Nem készülünk versenyekre, de részt veszünk azokon.
A budo gyakorlását tartjuk fontosnak, edzéseinken komoly
hangsúlyt fektetünk a fegyveres képzésre. Dojo-nk specialitásának
szánom a karddal és íjjal való gyakorlást. Ezekhez az eszközökhöz
kapcsolható a zen szellemisége, amely segít a való világ kizárásában.

Kluka Borbála 1. danos vizsgája 2008-ban
Balatonfenyvesen, uke Mészáros Ferenc

A Szentendre dojo tagjai felléptek
a kecskeméti Budo Gálán 2009-ben

Szeifert Csabának és Tatai Krisztiánnak felköti Kelemen István a fekete övet

Apa és leánya I.
Éremeső a X. Hetény Kupán

Apa és leánya II.

Szentendre dojo • Nº of members: 70 pers. • Dojo leader: sensei Kluka József 4 th dan
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Zalahalápi dojo
Alapítva:
Tagok száma:
Dojo vezető:

2008
10 fő
sensei Killer László 2. dan
Killer László

Killer László 1983-ban

Killer László 2009-ben

Killer László Kelemen István első számú tanítványa volt,
a Madách dojo instruktora. A tanítványok közül ő vizsgázott le először feket övre. Nem sokkal utána azonban
Killer László kilépett a Szövetségből és csak 2008-ban kérte
újra a felvételét. A Szövetség közgyűlése visszavette és az
időközben megszerzett 2. dan fokozatát is megtarthatta.

Monorierdő dojo
Alapítva:
Tagok száma:
Dojo vezető:

2002. április
40 fő
sensei Füzesi Péterné 1. dan

Füzesi Péterné az általa vezetett Monorierdő dojoval együtt 2009-ben kérte felvételét a Magyar Ju Jitsu
Szövetségbe. A felvételhez a Szövetség 2009-es közgyűlése hozzájárult azzal a kitétellel, az összes felnőtt
fokozatra vizsgáznia kell kivárási idő nélkül shihan
Kovács Attila Technikai Igazgatónál. A 2011-es Nyári
Táborig a máshol elért fokozatát használhatja, akkortól azonban már csak a Szövetségben elért fokozatot.

A III. Monorierdő Barátság Kupa résztvevői

Edzés a Monorierdő dojo-ban
A Monorierdő dojo csapata a IV. Orgovány Kupán
2009-ben
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Zalahalápi dojo • Nº of members: 10 pers. • Dojo leader: sensei Killer László 2nd dan
Monorierdő dojo • Nº of members: 40 pers. • Dojo leader: sensei Füzesi Péterné 1st dan

In memoriam
Tribuszer József
1962-1998
Tribuszer József 1988‑ban
alapította meg a kazincbarcikai, majd 1989‑ben
a miskolci dojo-t.
Tanítványai közül kerültek
ki többek között a 2. danos
sensei Plébán J. Kristóf, és az időközben a Szövetségből kivált 1. danos sensei Halasi László is.
Rendőri közelharc oktatóként 1998-ban bekövetkezett tragikus haláláig meghatározó alakja
volt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei ju jitsu és
közelharc oktatásának.

Leheti Attila
Több éven keresztül a Madách
dojo tagja volt, Kelemen István az
ő segítségével került kapcsolatba
a bolgár ju jitsu-val.

Hegyi Gábor
1974-2006
Sensei Meszlényi András csoportjában ismerkedett meg a ju jitsu alapjaival az 1980‑as évek
végén, és a sensei irányításával vált a későbbiekben rangidős tanítvánnyá. Megalkuvást nem
ismerő rettenthetetlen küzdőszelleme, mozgásának dinamikája sok akkori kezdő számára
jelentett követendő példát. Barátságos, mindig
vidám személyisége a társaság középpontjába
helyezte, így adott volt a mindenkori jó hangulat. Nem múlik el úgy a „régi” jitsukák közötti
összejövetel, hogy valamilyen történet folytán
ne kerülne elő Gabi emléke. Tisztelettel és barátsággal gondolunk rá, nem feledve az együtt
töltött időszak szép emlékeit.

dr. Kelemen István
1922-2000
Szövetségünk alapítójának édesapja tevékenyen
és sokrétűen segítette
a ju jitsu meghonosodását és megerősödését.

Pécsi Tibor
1963-2003
Tibor 1999 szeptemberétől a Tatami Centrum
tagja és a közösség motorja volt. Sokat tanultunk tőle, halála után díjat neveztünk el
róla, a közösségért legtöbbet tevőket jutalmazzuk évente egyszer a Pécsi Díjjal.

Verebics Antal
1956-2005
Tóni bácsi a Lágymányosi
dojo-ban edzett gyermekeivel együtt. Később
aikido-val foglalkozott,
a hazai aikido meghatározó személyisége
lett. Sok szeretettel emlékezünk mi is rá.

Villási László
1965-1998
Villási Lacival együtt kezdtünk ju jitsu-zni, nem lépett be a Szövetségbe,
önállósodott és megalapította a klubot Dunakeszin.
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A Kelemen Ryu története
A Kelemen Ryu kialakulásának okát Kelemen mester már az
1996‑os Népszabadságban megjelent cikkben is összefoglalta.
A továbbiakban részleteket közlünk a cikkből:

Először piros-fehér övvel 1995-ben
Balatonfenyvesen

„1980-ban megtartottuk az első ju jitsu edzést. Nem
volt szükség különösebb hírverésre, a jelentkezőket
sorba kellett állítani. Az első években hat-nyolc hónapot várt a sorára az, aki hozzánk akart edzésre járni,
a csoportokba csak akkor kerülhetett új ember, ha
megüresedett egy hely. … Az első két-három évben
nem sokat értem rá gondolkodni. Napi négy edzést
tartottam, volt, amikor ötöt, és minden csoporttal
végigcsináltam a teljes edzést. Ha azt mondtam, száz
fekvőtámasz, nem a sorok között sétálgatva számoltam, hanem abban az ütemben, ahogy én csináltam…
Közben láttam, milyen edzéseket tartanak a karatékák. Jóval keményebbet, mint mi.

1986-ban az első gyerekversenyen

Kelemen István oktat 2007-ben a finn ju jitsu
30 éves évfordulóján

Komolyan bántott, mert az ő edzéseik tényleg mások
voltak. Tetszett a kyo rendszere, keménysége, de ahogyan a gyerekét nem cserélgeti az ember, úgy nem tehettem meg, hogy átnyergelek, s holnaptól karatézom.
Inkább megpróbáltam felzárkózni. Többen szóvá tették, hogy micsoda gyilkolás folyik az edzéseken, volt,
amikor én is a nyelvemre tapostam, mire a zuhanyozóba értem. Ezzel gyakorlatilag be is fellegzett nekem,
mint a haditornaklub oktatójának. Felmondtak, eljöttem. Az egyik tanítványom azt mondta, tud egy pincét
a Madách téren, át lehetne alakítani edzőteremmé.
A pincében kialakított dojót 1982 őszén
nyitottuk meg. … Az egyik csoport a másik
után alakult, rövid idő után kora délutántól késő estig minden időpontban telt ház
volt. A két edzőtermet, az öltözőket és az
irodát négyszer újítottuk fel a tanítványaimmal, hétvégéiket, éjszakáikat töltötték
velem, amikor sikerült összekuporgatni
a festék árát.

Kelemen István 40. születésnapja
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Négy ponton láttam lehetőséget a kitörésre. A világszövetség tananyagának technikái túlságosan statikusnak tűntek, meghatározták, honnan, milyen irányból
érkezzen a támadás majd leírták, hogyan kell azt kivédeni. Kérdés, mennyit ér az a technika, amellyel
mindig csak ugyanazt a támadást tudom hárítani? Megpróbáltam dinamikussá tenni a fogásokat, több irányból, kötetlen mozgásból végrehajtani a technikákat.
A következő lépésben az addig jobbkezesekre írott
tananyagot mintegy letükröztem, a dobásokat, rúgásokat, hárításokat az ellenkező oldalra is begyakoroltattam a tanítványaimmal. A küzdőedzések közben
egyre keményebbek lettek, küzdelemben bevezettem
a full kontakt módszert. A negyedik kitörési pont annak felismerése volt, hogy csak a tökéletesen végrehajtott technika működik. A felismerés azonban nem
villámként cikázott át a fejemen, hosszú évek kemény
kísérletezései és kudarcai érlelték meg.
Évek teltek el, mire a több mint ötszáz fogás esetében
megtaláltam, melyek a kritikus pontok, mire az addig
nyögvenyelő technikák ellenfélre tekintet nélkül sikerültek. … Azt azonban senki nem bizonyította be
hogy amit csinálok, az nem jó. A nemzetközi edzőtáborok tapasztalatai rendre engem igazoltak. Kiderült, a magyar ju jitsu keményebb és jóval hatékonyabb
a legtöbb országban tanított ju jitsunál. Módszereimet
több különleges alakulat kiképzésénél is igénybe vették, a ju jitsu technikák ugyanis a közelharc lehető leghatékonyabb fogásai közé tartoznak. Csak be kellett
végre mutatni, hogyan is működik ez a harcművészet,
ha valaki tényleg komolyan csinálja.”

2002-ben Kelemen István megkapja
a 6. dan fokozatot

Magyarázat 1991-ben a Csopaki Nyári Táborban

Danvizsga kiértékelés

Magyarázat 2005-ben Balatonalmádiban
2005-ben oktat Balatonalmádiban
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Ugyanezeket a kérdéseket feszegette a szerkesztő a 21 szamuráj című
kiadványban is, mely 2009‑ben jelent meg és 21 vezető magyarországi
mestert mutat be. Részletek a könyvből:

„Nagyon hamar rá kellett döbbennem, hogy a tanult ju jitsu
technikák nem működnek. Ez a felismerés pedig súlyos dilemmák elé állított. A kérdések nagyon egyszerűek voltak: én
vagyok a gyenge, vagy a ju jitsu, amely felett elszállt az idő?
Vagy a kettő kombinációja okozta ezt? Vagy esetleg van egy
harmadik ok, amelyet nem ismerek? Sokat meditáltam ezeken
a kérdéseken. És hiába néztem szét, érdekes módon, az akkori
mesterek nagy ívben kerülték a válaszokat ezekre a kérdésekre. Persze ott volt a nagy kérdőjel bennem, vajon miért?
Azután valahogy beértek a meditálásaim, és rájöttem: ezek
a technikák jók, sőt kiválóak, de egyszerűen rosszul vannak
megcsinálva. Felületesen, nem precízen. A ju jitsu legnagyobb
hátránya ugyanis az, hogy nincs 90%-osan kivitelezett technika. Ugyanis az nem működik. Az csak úgy néz ki, mintha
működne.
Folyamatosan ezzel foglalkoztam. Egyfajta elmebetegségben
szenvedtem, egész éjszaka csapkodtam, forgolódtam. Nagyon
fiatal voltam, elvártam a tökéletességet, és azt akartam,
hogy működjenek a technikák akárhány kilós az ellenfelem
és akármit csinál! Volt olyan technika, amin több mint egy
évet dolgoztam. Ez így utólag nevetségesen hangozhat. Mert
ugye lemegy az ember, és megmutatja a tanítványnak, aki öt
perc alatt megtanulja, és meg sem fordul a fejében, micsoda
mennyiségű munka van abban a mozdulatban. Az én ju jitsu-m
arról híres, hogy borzasztóan precíz és hatékony. Ezt a munkát nem lehetett volna megspórolni.
Hiszen természetes, hogy egy olyan helyzetben, ahol használnom kellene a tudásomat, ott nem a látványról beszélnek,
nem magas fokú mozgáskultúráról, szépségről és esztétikáról,
hanem nagy H-val a Hatékonyságról. Sokat jártam külföldre
oktatni. Olyan helyeken, ahol el sem tudom képzelni, hogy
lágy himbi-limbit egyáltalán lehetett volna oktatni. Például
a Szovjetunióban is oktattam ju jitsu-t, méghozzá fegyveres
testületeknél. Vagy Finnországban, ahol a finn férfiak jól megnőttek, és kegyetlen mennyiséget bírnak vedelni, ám ugyanennyit tudnak edzeni is. Ott helytállni, és megcsinálni a saját
ju jitsu-t, azért az nem könnyű feladat.”

A 21 szamuráj című könyv

Állandó ukéja és legfőbb segítője Kovács Attila

Az ATV műsorában

Az RTL Klub műsorában

Kollerits Miklós, Kovács Attila, Kelemen István,
Seres Károly, Suhajda Éva és Páll Tibor
az ATV felvételén.
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The story of Kelemen Ryu
“We held our first ju jitsu training in 1980. We didn’t need too much advertising, we had to line up the applicants. Those
who wanted to come to our trainings had to wait six-eight months in the first years; new person could have come only
if a place went vacant. … I didn’t have too much time to think in the first two-three years. I held four trainings per day,
sometimes five, and I did the full training with all the groups. When I said hundred pushups, I didn’t count it walking along
the lines, but in the rhythm I did it … Meanwhile I saw the trainings held by the karatekas. Much more tough than ours.
It really hurt me, because their trainings were different indeed. I liked the system of kyo, its toughness, but as you don’t
change your child, so I couldn’t switch over and do karate from tomorrow. Rather I tried to close up. Some mentioned
that there is killing pace in the trainings, there were times when I stepped on my tongue until I reached the shower. That
also ended my career as instructor in the war-game club, I quit that job. One of my students told me, he knows a cellar
on the Madách square, that could be turned into a training facility.
The dojo made in the cellar was opened in the autumn of 1982. … One group formed after another, after a short while
we had full house from early afternoon till late evening. The two training halls, changing-room and office was renovated
four times with my students, they spent their weekends, nights with me, when we could gather the price of the paint.
I saw four breakout points. The techniques of curriculum of the world association seemed too static for me, they defined
the origination point and the direction of an attack, and then they described how to defend it. Question is, what is that
technique worth, that lets you defend only the very same attack. I tried to make the grips more dynamic, execute the
techniques from more direction, unbound movement. As next step, I simply mirrored the then right-handed curriculum
and I trained my students all the throws, kicks, parries to the opposite side. Contact trainings became more and more
tough; I introduced the full contact approach in the fight. Fourth breakout point was the recognition that only the
perfectly executed technique will work. However, this was not a revelation like thunder striking through my head, but the
fruit of hard experience and failures of long years.
Years gone by, until I found the critical points for more than five hundred grips, so as the then clumsy techniques
became efficient regardless of the opponent. … Yet, no one had proved that what I did was wrong. Experiences of the
International Training Camps proved me right all the times. Hungarian ju jitsu turned out to be tougher and more efficient
than the ju jitsu taught in more other countries. My methods were accepted by several special operation troops, since
ju jitsu techniques are amongst the most effective methods of full contact fight. We only had to show, how it is working,
when someone does it really seriously.”

Same issues were treated by the editor in the 21 Samurai, which was published in 2009 and introduces 21 leading
Hungarian master. Excerpts from the book:
“Very soon I had to realize that the learned ju jitsu techniques don’t work. The questions were simple: Am I weak or it
is the ju jitsu that became obsolete? Or it is the combination of this two? Or there may be a third reason, unknown to
me yet? I meditated over this questions a lot of time. And I looked around in vain, the masters of that time avoided these
questions far away, how interesting. Yet I had the big question mark in me: Why? Then my meditations bore fruit and I
realized that the techniques are good, even outstanding, only they are put together badly. Neglectfully, not precisely. For
ju jitsu’s greatest disadvantage is that there no such thing as 90% technique. It simply doesn’t work. It just looks like it
was working.
I was concerned with this all the time. I had some kind of a mental disorder, I slashed, tumbled all the night. I was so young,
I wanted perfection, I wanted my techniques to work against any opponent, regardless of their weight or what they do!
There were techniques that I worked over a year with. It may sound ridiculous afterwards. Just because when you go
down and show it to a student, some will learn it in five minutes, and it will never cross their mind, how much work is in
that simple move. My ju jitsu is famous of its precision and efficiency. This work couldn’t have been spared.
Isn’t it natural that in a situation where I have to use my knowledge, we don’t speak about sight, nor about high level of
eurhythmics, beauty or aesthetics, but efficiency with capital E. I spent a lot of time abroad teaching. In such places, where
I can hardly imagine a gentle dingle-dangle to be taught. For example I taught ju jitsu in the Soviet Union, for military
officers. Or in Finland, where the Finnish men are overgrown, they can drink vast amount s, but they can train the same
way. There to stand your ground, there to make your own ju jitsu, no, it is not an easy task.”
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Hangari Ju Jitsu Kelemen Ryu
A Szövetség elnöksége 2009. április 26-i ülésén a következőket
határozta el:
a.	A közel harminc éve létező Kelemen féle ju jitsu-t
formálisan is Ryu-ként bejegyeztetjük.
b.	Az új Ryu hosszú neve: Hangari Ju Jitsu Kelemen Ryu,
ami a magyar eredetre utal.
c.	Az új Ryu rövid neve: Kelemen Ryu.
d.	A bejegyeztetés Japánban lesz, melynek lebonyolítására
felkérjük G. S. Bertoletti mestert.
e.	Bertoletti mester Kozo Kuniba mesternél, a Kunibakai
Japan Budo International szervezetnél jegyezteti be.

A hivatalos bejegyzés Kozo Kunibától

Mindez a Nyári Táborig meg is történt és G. S. Bertoletti
mester elhozta a bejegyzési iratokat és soke Kozo Kuniba
levelét Kelemen Istvánnak.

Bertoletti mester Kozo Kuniba levelével

A bejegyzési iratok bemutatása 2009-ben a Nyári Táborban

The Presidium of the Association concluded to the following decision on its April 26, 2009 session:
a.	After nearly 30 years of existence of the Kelemen-art ju jitsu, we intend to formally register
it as Ryu.
b.	Long name of the new Ryu: Hangari Ju Jitsu Kelemen Ryu, that shows the Hungarian origin.
c.	Short name of the new Ryu: Kelemen Ryu.
d.	Registry takes place in Japan, G. S. Bertoletti master shall be called upon to organize the
registration.
e.	The new Ryu shall be registered by Master Bertoletti at Master Kozo Kuniba of Kunibakai
Japan Budo International.
All this happened until the Summer Camp and Master G. S. Bertoletti brought the registry documents
and the letter of soke Kozo Kuniba to Kelemen István.
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A YUH szimbólum

Kelemen István és a YUH szimbólum

Japánban az új Ryu megalapításakor az a szokás, hogy a bejegyző
szervezethez tartozó templomban a főpap napokon át meditál
és a meditáció végén egy lendülettel lerajzolja a fejében összeállt
kanjit, szimbólumot. Ehhez szüksége van bizonyos információkra
arról az iskoláról, amelyet be fognak jegyezni. Ezt az információt
Bertoletti mester közölte vele, hiszen ő több mint 30 éve ismer
minket. Ennek a meditációnak a végén készült a YUH szimbólum.
Ez szimbolizálja a Kelemen Ryu-t, benne van minden emblémájában,
egyedi és más által nem használható.

Jelentése: öröm/türelem
Fontos, hogy képes legyél életed minden
pillanatát élvezni, meglátni benne a jót.
Amit teszel, azt tedd teljes odafigyeléssel,
éld az életed türelemmel, alázattal és találd
meg minden pillanatában a szépet, a jót.
Hidd, hogy az az út, amit jársz az egyetlen
igaz út, ez a hit tesz Téged erőssé és bölccsé!
A YUH szimbólum

The YUH symbol
It is a tradition in Japan that at the foundation of a new
Ryu the high priest of the registrating organization
shall meditate in their shrine for days and at the end
of the long meditation he will draw the kanji, the
symbol that filled his mind with one vigorous move.
For that he needs information about the school
that is about to be registered. This information was
Own Way
delivered by Master Bertoletti, since he knows us for
more than 30 years. At the end of this meditation the YUH symbol was made. This is symbolizing
the Kelemen Ryu, all of its emblems contain it, it is unique and can’t be used by others.
It’s meaning: pleasure/tolerance
It is necessary to have tolerance and ability to find out pleasure at every moment in our life.
Whatever you do, do it with full awareness, live your life with patience and humility, find the
beauty and good in every moment.
Believing your own way as only true way shall lead you to great strength and wisdom.
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Kelemen István megkapta a soke címet
2009-ben a Nyári Táborban Balatonfenyvesen a Világszövetség
elnöke shike Giacomo Spartaco Bertoletti vette át a szót és elkezdte a címátadó ceremóniáját. A résztvevőket előzőleg négyzet alakban ültette le, szertartásosan ünnepi kimonóba öltözött,
ezzel is emelve a pillanat fényét. Shike Bertoletti elmondta,
hogy tájékoztatta soke Kozo Kunibát és a japán mestereket
Soke Kozo Kuniba jókívánságai
a Magyarországon folyó magas színvonalú ju jitsu munkáról,
Kelemen István közel 30 éves oktatói tevékenységéről. A munka elismeréseképpen szövetségünk alapítója megkapta a soshi soke címet és az egyik templomban
több napon át imádkoztak, meditáltak a magyarokért, majd a templom főpapja egy jelet rajzolt,
mely jel jelképezi a magyar ju jitsu-t. Soke Bertoletti elmondása szerint ez az általában szokásos
eljárás a Ryu bejegyzésekor és a soke cím odaítélésekor. A cím mellé mindenki kap egy kalligráfiát, melynek speciális a jelentése. A Kelemen Istvánnak küldöttnek a jelentése: öröm és türelem.
Fontos, hogy türelmesek legyünk és képesek legyünk életünk minden pillanatában megtalálni az
örömöt.
Shike Bertoletti elmondta, hogy a hivatalos papírokon szerepel még az ő és még három ember
aláírása, tanúsítványa, ők kezességet vállalnak
és igazolják az itt folyó munkát. Közülük egyiknek az új soke első tanítványának kell lennie, így
a három tanú jelen esetben soke Vlado Schmidt,
shihan Günter Painter és shihan Kovács Attila
voltak.
Soke Kelemen István válaszában megköszönte
a megtiszteltetést és kiemelte, hogy ennek részesei a tanítványok is, ezt nem tudta volna véghez
vinni, ha nem lennének ilyen kiváló tanítványai.

A tanusítók

Shike Bertoletti elkezdi a ceremóniát
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Az új soke ünneplése

Kelemen István received the soke title
In 2009, in the Summer Camp in Balatonfenyves, the President
of the World Ju-Jitsu Kobudo Organisation, shike Giacomo
Spartaco Bertoletti took word and began the title-giving
ceremony. The participants were seated in square, he wore
ceremonial kimono to enlighten moments of the celebration.
Shike Bertoletti told that he informed soke Kozo Kuniba and
the other Japanese masters of the high level ju jitsu work
in Hungary, the almost 30 years long teaching activities of
Kelemen István. As of acknowledgement of this work, the
founder of our association received the soshi soke title and
they prayed for the Hungarians in one of their shrines for more
days. Then the high priest of the shrine drew a symbol that
represents the Hungarian ju jitsu. As soke Bertoletti told us, it
is the traditional way of registering a Ryu and awarding the soke
title. Together with the title everyone receives a calligraphy
that has a special meaning. The one sent to Kelemen István has
the meaning of pleasure and tolerance. It is necessary to have
tolerance and ability to find out pleasure at every moment in
our life.

A dokumentumok átadása

Shike Bertoletti also told us, that the official documents bear
his and three other persons signature, they attest to and certify
the work here. One of these persons must be the first student
of the new soke, therefore the three witnesses were soke
Vlado Schmidt, shihan Günter Painter and shihan Kovács Attila.
Soke Kelemen István thanked this honor and emphasized that
the students share this honor, since he couldn’t have done all
of this, hadn’t he had such outstanding students.

Shike Bertoletti gratulál

A tábor és a ceremónia résztvevői
Kelemen István megköszöni a megtiszteltetést
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Kozo Kuniba
Kuniba Kai embléma

Kozo Kuniba

Kozo Kuniba 2010. június 8-án ünnepelte 50. születésnapját,
ezúton kívánunk neki jó egészséget és hosszú életet mi is.
Életének főbb állomásai:
Kozo Kuniba
1960. június 8-án született Kayo és Kosho (Shogo) Kuniba fiaként
1965-ben kezdi karate tanulmányait Masao Tateishi iskolájában
1972-ben 1. dan, 1974-ben 2. dan fokozatot kap a Seishin Kai szervezettől
1978-ban 3. dan fokozatot kap a Seishin Kai szervezettől, melyet a JKF is igazol
1988-ban JKF Kata Világbajnok Párizsban
1989-ben 4. dan, 1991-ben 5. dan fokozatot kap Shogo Kuniba-tól
1996-ban 6. dan fokozatot kap Kunio Tatsuno-tól
1999-ben megalakítja a Nihon Karate-do Kuniba Kai szervezetet
1999-ben 7. dan, 2009-ben 8. dan fokozatot kap a Nihon Karate-do Kuniba Kai szervezettől
2010-ben a Sosai címet kapja a Kuniba Kai International szervezettől
Soke Kozo Kuniba a harmadik generációt képviseli családjában a harcművészetek terén. Nagyapja Kosei Kokuba és apja Kosho (Shogo)
Kuniba a Ryukyu Karate-Do Motobu-Ha és a Shito-Ryu Karate‑Do
vezető mesterei voltak. Apja alapította a Seishin Kai szervezetet
1947‑ben. Soke Kozo Kuniba az egész világon tisztelt és elismert
mester, a karate és a budo karizmatikus nagykövete. G. S. Bertoletti
a Kuniba Kai International tiszteletbeli alelnöke.

Kozo Kuniba
akcióban

Soke Kozo Kuniba oktat

Kozo Kuniba celebrated his 50 th birthday on June 8, 2010.
Let us wish him good health and long life!
Most important moments of his life:
Born, June 8, 1960 to Kayo and Kosho (Shogo) Kuniba;
Began training under Masao Tateishi in 1965
Promoted to Shodan by Seishin Kai 1972
Promoted to Nidan by Seishin Kai 1974
Promoted to Sandan by Seishin Kai & JKF Certified 1978
World Kata Champion (JKF, Paris), 1988
Promoted to Yondan by Shogo Kuniba 1989
Promoted to Godan by Shogo Kuniba in 1991
Promoted to Rokudan by Kunio Tatsuno in 1996
Founded Nihon Karate-do Kuniba Kai in 1999
Awarded Nanadan by Nihon Karate-do Kuniba Kai 1999
Awarded Hachidan by Nihon Karate-do Kuniba Kai 2009
Assumed title of Sosai, Kuniba Kai International (2010)
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Kozo Kuniba és G.S.B. olasz mesterekkel

Kozo Kuniba édesapja
Shogo Kuniba

Soke Kozo Kuniba represents the third generation of martial arts in his family. His grandfather Kosei Kokuba
and his father Kosho (Shogo) Kuniba were the leading masters of Ryukyu Karate-Do Motobu-Ha and the
Shito-Ryu Karate-Do. The Seishin Kai organization was founded by his father in 1974. Soke Kozo Kuniba is
a world-wide honored and respected master, he is charismatic ambassador of karate and budo. G. S. Bertoletti
is the honorable vice-president of Kuniba Kai International.

A Kelemen Ryu emblémái
A Kelemen Ryu emblémái a 2010-es Nyári tábortól hivatalosak és ekkortól kezdve az új edzőruhákat már így emblémázzuk. Természetesen a korábbi emblémás ruhák továbbra is használhatók.
Az új emblémázási rendszerben az edzőruhán három Kelemen Ryu embléma van és egy szövetségi,
alatta a dojo nevével. Más embléma az edzőruhán nem használható.
Kerek embléma a bal mellen: Az egymásba fonódó piros-fehér-zöld sávok
kifejezik a Ryu magyar eredetét és dinamizmusát. Ugyancsak a dinamikus
jelleget erősíti a fekete szín, az embléma szinte leugrik a fehér kabátról.
A középső YUH szimbólum pedig igazán egyedivé teszi, hangsúlyozza, hogy
a Kelemen István által vezetett iskoláról van szó. Büszkék vagyunk a hagyományainkra, ezért hangsúlyozzuk, hogy 1980 óta alakul, fejlődik a Ryu.
Téglalap embléma a háton: a fekete alapszín ugyanaz, mint
a kerek emblémánál, az egységesség és a dinamizmus érde
kében. A világ hol kerek, hol szögletes, ellentétek egysége.
A YUH szimbólum itt a legnagyobb, a vörös színnel (ami a vér,
a tűz és a szenvedély színe) még jobban hangsúlyozzuk.
A nadrág emblémák háromfélék, harmonizálnak a nadrág és
az öv színével és összhangban vannak a többi emblémával:
a tanulóknál fehér alapon fekete, a mestereknél 1-4. danig
fekete alapon fehér, 5. dantól fekete alapon piros. Bal nadrágszár aljára kívülre varrjuk fel.
A bal karon van a szövetségi embléma, alatta a dojo neve felhímezve.

Kar embléma
Mell embléma

Nadrág embléma
Hát embléma

Emblems of Kelemen Ryu
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Fegyveres testületek
A ju jitsu – különösen a Kelemen Ryu – kiválóan
alkalmas rendvédelmi szervek-, fegyveres testületek tagjainak kiképzésére. Mindig is fontos volt ez
a kapcsolat mind a két félnek. Minderről részletesebben olvashatunk a SWATPORTAL.HU Kelemen
Istvánnal készített interjújában:
„Kelemen István 8. danos Ju Jitsu mester sosem volt tagja fegyveres testületnek, mégis sok éven át
a különleges szolgálatok közelharc kiképzőjeként tevékenykedett.
A Ju Jitsu Szövetség alapítója vagy, sokat tudsz a közelharcról. Hogyan kapcsolódott össze a keleti harcművészet a fegyveres testületek munkájával? Mesélj az indulásról!
A hetvenes évek közepéig Magyarországon a távol-keleti harcművészetek közül egyedül a Judót oktatták, ami még fegyveres testületeknél is csak bizonyos ellenállások árán verhetett gyökeret, mert
fehér „fagylaltos ruhájával” osztályidegennek számított; de mégis sikerült teret nyernie. Számos
nagyon kiváló mester próbálta a Judo önvédelmi részét valahogyan integrálni a rendőri kiképzésbe,
s ahogy nőttek a kor követelményei, úgy kellett emelni a kiképzés színvonalát is, mert az egyre
kevésbé felelt meg – főleg egy különleges szolgálat esetében – a bővülő igényeknek. …
A Ju Jitsu lett a közelharc kiképzések alapja. Mennyiben más ez, mint a többi küzdősport?
A Ju Jitsu hihetetlen rugalmassága miatt a világon mindenhol szerves része a fegyveres testületek kiképzésének, mert nem egy kész rendszer, mint a „do” végű harcművészeti ágak (Karatedo, Aikido,
Kendo, Judo), amelyek általában egy ember nevéhez fűződő iskolák, és amelyek módszereit á-tól
z-ig rendszerbe foglalták. A Ju Jitsu kicsit olyan, mint a népköltészet, mindenki hozzátesz és el is
vesz belőle. A Ju Jitsu rendszeréből nagyon sok mindent tud egy rendőr használni. A jól felépített Ju
Jitsu technikai rendszere olyan, mint amikor két fogaskerék találkozik egymással: pontosan beleillik
egyik fog a másikba, így következik egyik technikából a másik. Nem csak mozgásanyagában, hanem
logikájában és felfogásában is. A Ju Jitsu felöleli az eszközös és pusztakezes önvédelmet is. Az
kizárólag az oktató képességétől és döntésétől függ, hogy mikortól önvédelem valami és mikortól
közelharc.
Mikor és hogyan kerültél a különleges szolgálatok közelébe?
1979 táján. Előtte az MHSZ Zrínyi Miklós Történelmi Haditorna Klubban tanultunk Szacsky Mihály
elképzeléseinek megfelelően európai önvédelmet. Később, amint megismertem az angol Ju Jitsu-t,
rögtön tudtam, hogy nekem találták ki, és akkor kettévált az utunk. Én a Ju Jitsu-t erőltettem, az akkori
főnökök pedig az európai önvédelmet. Misinek ismerőse volt az akkori Rendőri Ezrednél Simkó Imre,
ő vetette föl először, hogy meg kellene az Ezrednek
nézni, hogy tudják-e használni azt, amit mi csinálunk.
Először Misi ment el hozzájuk az önvédelmi technikákkal. Eltelt egy kis idő, és erősítésnek magával vitt
engem is. De én akkor már a Ju Jitsu technikákat csináltam….
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Kaptál visszaigazolást arról, hogy jó úton jártok?
Hogyne, például amikor az idősebb Bush itt volt
Magyarországon. Előtte Lengyelországban járt,
a Delta Force kísérte mindenhová. Jó pár nappal
azelőtt, hogy ide érkezett, a biztosításáért felelős
emberek közül néhányan eljöttek megnézni, hogy
milyen feltételekkel és hogyan zajlik majd itt az elnök biztosítása. Kíváncsiak voltak a Bush közvetlen
közelében levő speciálisan felkészített rendőrök
kiképzettség szintjére. Kijelöltek néhány embert
a biztosítási feladatra, és három Mercedes-szel kimentünk a Hungaroringre egy pár formációt begyakorolni, amiket utána bemutattunk az amerikai
aknak. Annyira jól sikerült, hogy végül nem kellett a Delta Force-nak Magyarországra jönnie. Azt
hiszem, ez elég elismerés volt. Persze ez nyilvánvalóan nem az én egyéni érdemem, az is közrejátszott benne, hogy akik csinálták, azok szerették ezt csinálni. Sikerült valamit összeraknunk, ami
profi volt….
Neked volt valami specialitásod?
Az én kedvenc területem a késtechnika. Ezt is oktattam a különleges szolgálatnak. Talán dicsekedhetem azzal, hogy Európában elsőként kezdtem el ezzel foglalkozni, és a legjobbak között tartottak
számon. Ez a kifejezetten támadó késtechnika nyilvánvalóan nem abból áll, hogy fogom és szíven
szúrom a másikat, hanem például hogyan lehet késsel egy elvezető technikát megcsinálni, vagy késsel védekezni ütések, rúgások, fojtások ellen.
Számos bemutatót tartottatok akkoriban…
Rengeteg bemutatót csináltunk a csapattal a szocialista tábor országainak hazánkba látogató rendőri
vezetőinek, belügyminisztereinek. Néhány bemutató elég kemény volt. Az 1979‑80‑as évek körül
járt itt egy kubai delegáció olyan figurákkal, akikhez az ember szeme akkoriban nem volt hozzá
szokva. Tíz kétméteres, barna bőrű, harmincöt év körüli, nagyon kigyúrt legény, a legújabb divat szerinti amerikai bőrdzsekiben, Ray‑Ban nap
szemüvegben. Kiderült, hogy már harcoltak
Angolában, Chilében a Pinochet‑puccs idején embereket hoztak ki a stadionból. Igazi
puskaport szagolt fickók voltak, ők kevésbé
hittek a látványban. Tehát benne volt a pakliban, hogy valamelyikük kilép a sorból és
azt mondja: rajtam is mutasd meg! Járt
itt egy belügyminiszter is – borítsa fátyol,
hogy melyik országból –, aki odalépett hozzám, hogy na, ő ezt nem hiszi. Az akkori
parancsnok a háttérben rázta a fejét, hogy
ne, ne, és remegett az ér a nyakán. Mindkettőnket látta életünk végéig a hűvösön
rothadni. Igazán nagyot persze ő kockáztatott, hiszen én civil voltam.”

Ju jitsu – especially the Kelemen Ryu – is highly efficient
in the training of the members of police and military forces.
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A cikkek megtalálóhatók honlapunkon.
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Záró gondolatok

Záró gondolatok

Tudjuk, hogy a harmadik évezred az erkölcs és az értékrend válságának a jegyében köszöntött
ránk. A kérdést feltenni kötelező akkor is, ha kényelmetlen, hogy a válság milyen hatást gyakorol
a ju jitsu-ra? A „szamuráj szellem”, a „bushido” nem volt idegen az európai harcosoktól – még
akkor sem, ha nem hallottak róla –, mert írott történelmünk és hagyományaink számtalan példával
szolgálnak mindennapi létezésükről.
A tökéletesség, a hűség, a bátorság, a lovagiasság, a közösséghez tartozás, mind olyan tulajdonság,
mely mélyen bennünk rejlő igényként, képként jelenik meg a lelkünkben és kohézióként szolgál,
amikor az utunkat keresve rátalálunk a ju jitsu-ra. Ideáink megvalósulásának a terepét keressük
akkor – lehet kevésbé fennkölt fogalmazásban –, amikor erőssekké, ügyesekké, bátrakká,
elszántakká akarunk válni a harcművészetek által. Következésképpen magas igényekkel érkezünk
a „kapuba” azon a napon, mikor először lépjük át a dojo küszöbét.
Az, hogy kit, milyen iskolába (ryu-ba), milyen mesterhez sodorja az élet, sok esetben csak szerencse
kérdése. A harcművészeteket is emberek művelik, ezért előfordul (nem ritkán), hogy a „mester”
alkalmatlan a szerepére. Például szélhámos, szemfényvesztő. Az archaikus, vagy a prehisztorikus
időkben (talán utána is egy rövid ideig) még a „gúla” a talpán állt, tehát nem volt káosz, a vezető
vezetett, a katona katona volt, a tábornok meg tábornok. Nem volt szerepcsere és szerepzavar, így
a tanítvány keresett mestert és nem fordítva. A történetet helyhiány miatt lerövidítem, így elérkezve a média világának és a pénz korlátlan hatalmának, valamint a „percembereknek” az idejéhez.
Egyszerűbben a napjainkhoz. Ebben a környezetben kell pozícionálnunk a ju jitsu-nkat és annak
a jövőjét.
Részünkről (Magyar Ju Jitsu Szövetség) igényt tartunk a múlt hagyományaira, de nem annak kiüresedett, csak a külsőségeiben megjelenő formáira. Modernizációs törekvésünk csak a kor kihívásai
hoz való alkalmazkodást jeleníti meg technikai és módszertani értelemben, de nem érinti a klas�szikus erkölcsi, szellemi, lelki kapcsolódásunkat az ősihez. (Legyen az európai vagy ázsiai eredetű.)
Az önálló ryu-nkat nem a hiúság és a „halhatatlanság” utáni vágy hozta létre. Tragédia a ma egzisztáló harcművészetek számára, hogy mennyi önjelölt, majd később az önjelöltekből egymást jelölgető „vezető”, „mester” áll a tanítványai előtt. Tehát előálló, vagy elöljáró, ahogy a kifejező nyelvünk
szinte fényképként mutatja a helyzetet. Sok ember elöljárójává válik (válhat) a sensei, a shihan,
hatalmas felelősségével a vállán. Ismét sokan nem érzik át ezt a felelősséget képességek, vagy csak
pusztán erkölcsi okokból. (Van egy mondás, mely szerint «Van, akinek már egy szék is magas, ha
rááll.») A tanítvány a helyzetéből adódóan issza mestere minden szavát, lesi minden mozdulatát.
Tanítani felelősség, hasonlóan a tanuláshoz. (Lehetséges, hogy ezért van a fele a szó elején. A tanító
az egyik „fele”, a tanuló a másik „fele”, osztozva a felelősségen és így lesz az egy az egész.) Hatalmas
szerencse és egyben lehetőség, ha a mester és a tanítvány megtalálja egymást.
Az utamat a ju jitsu-ban az élet úgy alakította, hogy bár voltak benne segítő kezek, és nem kevés
technikát kaptam indításként, de a legfontosabb kimaradt belőle. A MESTER. Felfogásom szerint
a mester magasabb fokú spiritualitással és karizmával rendelkezik, mint a tanító. Lénye sokban az én
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lényem előképe, az előttem járó ember. Tapasztalatát, bölcsességét a ju jitsu-n keresztül átadja úgy,
hogy iránytű lehet a harcművészeten átnyúlva az egész létezésben. A tanuló–tanító–mester lehet
a megkerülhetetlen sorrend, hasonlóan az élet előrehaladtával való változásokhoz, nevezetesen
a gyerekkor–felnőttkor–öregkor megmásíthatatlanságához.
Hitem töretlen abban, hogy a ryu-nkhoz tartozók, legyenek azok bármilyen fokozatúak vagy
viseljenek bármilyen magas tisztséget, ryu-nkban megtalálják mindazt, amit keresnek az életben.
A megvalósulásához evidenciaként kell, aki tanul, és aki tanít. Két ember már egy közösség magja,
a továbbiak forrása. (Tanító–tanuló, férj–feleség, stb.) Alakítják egymást, mert nem tagadható,
hogy tanítva lehet a legjobban tanulni.
A kis hógolyóból így lesz hatalmas hólabda, ahol az egyes hókristályok láthatatlan módon, de rettenetes erővel tapadnak egymáshoz. Képben, vagy hasonlatban így fest az ideánk egyik részlete.
Az erő megjelenik a kohézió erejében. A hűség abban, hogy egy kis hókristály önmagában egy
szép, de jelentéktelen természeti jelenség, viszont összekapaszkodva, összetapadva bármivé válhat.
Hógolyóvá, hólabdává, sőt lavinává is.
Az ego félelmetes egyeduralmát szeretnénk csökkenteni szerény eszközeinkkel a ju jitsu által. Bár
a „sportágunk” (természetesen nem sport!), egyéni „sport” az általa kapott technikák, erő, állóképesség, rettenthetetlenség, a taktikával kiegészítve már a harcosok klubját alkotja. Más néven csapatot, katonai értelemben és helyzetben hadsereget jelentve. A Marathóni csatát a görög seregek
nem nyerhették volna meg a rettegett perzsa seregekkel szemben ezen erények nélkül. (Kétszáz
görög katona esett el dicsőségben hatezer perzsa halálát okozva.) Tudjuk, hogy nincsen háború,
hál’Istennek, így példánk csak a jelképesség jegyében született.
A gondolat, a szó, és a tett egysége nélkül nincsen morál és erkölcs. A technika, az erő, és a hűség
nélkül nincs ju jitsu. A felsoroltak részleges vagy teljes hiánya napjainkban szinte kötelező tulajdonságként jelenik meg a harcművészetekben. Ideáink mellett ez is indukálta a saját ryu életre keltését.
A magunk erejéből próbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy a ju jitsu ne váljon baletté, néhány ember
magamutogató színházává, esetleg modernkori gladiátorképzővé a harmadik évezredben.
Legyen a ju jitsu pillére a nevelésnek, a tanításnak az által a kihívás által, amit a mi ryu-nk elsajátításának nehézsége jelent! Mutassunk példát kitartásból, hűségből, szorgalomból, bátorságból,
önzetlenségből a ju jitsu gyakorlása által! Legyen a ju jitsu a híd a múlt és a jövő között!
Kívánok mindenkinek erőt, kitartást, sikereket, örömöket a harcművészetek további gyakorlása
során!

OSU!
soshi soke Kelemen István 8. dan
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Closing thoughts

As we know, the turning of the third millennium found us in complete moral and value crisis. The
question may be uncomfortable, yet it must be asked: What impacts the crisis had on the ju jitsu?
The “samurai spirit”, the “busido” wasn’t alien for the European warriors – even if they have never
heard of it – because our written history and traditions show countless examples of its very
existence.
Perfection, fidelity, courage, gallantry, liability to a community, all these are such characteristics
that appear in our soul as a picture, a deep desire and serves as cohesion when searching for our
way we find ju jitsu. We are looking for the field where our ideas realize – perhaps a little less
elevated style – when we want to turn ourselves into strong, agile, brave and resolute through
martial arts. Therefore we have high expectations when we reach the “gate”, the day when we first
enter the dojo.
It is mere luck, coincidence, where the currents of life will throw us, to which Ryu, to which
master. Martial arts are performed by men, therefore it occurs (quite often, indeed) that the
“master” can’t fulfill his role. He may be impostor, a charlatan. In the archaic, prehistoric time
(a little longer, perhaps) the pyramid stood on its bottom, there was no chaos, the leader led, the
soldier was soldier, the general was general. No changes in roles, no misunderstanding of roles
existed, the student looked for his master and not in the other way. To summarize the story, we
reached the world of the infinite power of media and money, the time of “minute-men”. Simply put,
our days. In these times we have to make a standing for ju jitsu and its future.
We (the Hungarian Ju Jitsu Association) want to uphold the traditions of the past, but not its
emptied forms that manifest themselves only in externals. Our modernization affects only the
technical and methodological accommodation to the contemporary challenges, yet it shall not
effect the classic moral, spiritual bounds to our ancestors. (Let it be Asian or European origin.)
Our independent ryu was not founded on vanity or desire for “immortality”. It is a tragedy for
the living martial artists to see the would-be leaders, assigned by other would-be “leaders” and
“masters” in so great numbers to stand in front of their students. Standing in front or superior,
as it is pictured very good in our language. Many will (may) become superior bearing the giant
responsibilities of the sensei and shinan. Others will never feel this responsibility, perhaps due
to their capabilities or simply for moral reasons. (We have a saying: For some even the chair
will be too high, if stands on it …) The student according to his role will drink the words of his
master, follow his every move. Teaching is a great responsibility, just as to be taught. (Perhaps
this is why the Hungarian words share the same root. Teacher is one part, student – the one
to be taught – is the other half, sharing responsibilities, that makes it whole again.) It is a great
fortune and possibility if the teacher and student find each other. My way in ju jitsu was formed
by life in a curious way, I had helping hands and a lot of technique as starting, yet I lacked the most
important. The MASTER. In my mind, the master has a higher level of spirituality and charisma
than the teacher. His existence is the precognition of my existence, the man walking ahead of me.
His experience, wisdom will be transferred by ju jitsu in such way, that it can be compass for the
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whole life trough martial arts. Student–teacher–master may be the unavoidable order, just like
the unalterable order of life: childhood–adulthood–oldness. My faith is unbroken, that anyone
connected to our ryu – let them be of any level or hold any title – will find anything that they might
seek in their life for. To its evident realization there need to be someone who learns and someone
who teaches. Two person is the core of a community, source of others that be. (Teacher-student,
husband and wife etc.) They shape each other, because it is undeniable that you can learn best
when you teach it. It will make a handful of snow to a great snowball, where the tiny littly snowcrystals stick invisibly to each other, but with enormous power. It would be the first half of our
idea. Strength is materializing in the strength of cohesion. Fidelity in the very fact that a simple
snow-crystal is beautiful, but insignificant in its sole existence, yet it may become anything when
it connects. It may be snowball, even a snow-slide. We intend to lessen the fearful domination of
the ego with our humble methods through ju jitsu. Although or “sport” (of course it is not just
a sport!) is solo “sport”, together with the techniques, the strength, endurance, boldness and
tactics it will form the club of fighters. In other words, a group, army, in its military meaning. The
Marathon Battle couldn’t have been won by the Greek armies against the dreadful Persian warriors
without these virtues. (Two hundred Greek soldier fell in glory causing the death of six thousand
Persian.) Thank God, there is no war – we know –, so our example is just a symbolic one.
Without the unity of thought, word and act, there is no morality, no virtues. Without technique,
strength and fidelity, there is no ju jitsu. Complete or partial absence of the abovementioned
characteristics are almost compulsory in the contemporary martial arts. Besides our ideas it was
the starting point of the foundation of our ryu. We tried to contribute with all of our strength, to
avoid that the ju jitsu became ballet, exhibitionist theater of a couple men, or modern gladiator
school of the third millennium. Let ju jitsu the pillar of education and teaching through the challenge,
that the difficulty of learning our ryu means! Let us show a good example of endurance, fidelity,
studiousness, courage and selflessness through ju jitsu! Let ju jitsu be a bridge between past and
future
I wish everybody strength, persistence and joy while practicing martial arts.

OSU!
soshi soke Kelemen István 8th dan
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