AIKIDO
O és KARD
D (Nishio‐R
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Minden év júniusánaak utolsó hettében edzőtáábort tart Cssehországban
n Koji Yoshidda Sensei . Idén lehe‐
tőségem
m volt részt veenni az esem
ményen, ameely Horice vááros nemrég épült sportccsarnokában
n került
megrend
dezésre.
Az út mintegy 500 km
m, a helyszín
n tehát
nincs túll messze, GPS navigációvval egy‐
szerűen megtalálhattó. Kedden délután
m és este 8 óra után érkeztem a
indultam
helyszínrre – mivel azz utamat egyy, az
árvíz miaatt leszakadtt híd nehezíte
ette.
A sportccsarnok előttt soha nem
m látott
mennyisségű tatami volt
v felhalmo
ozva. A szőn yegek behorrdása ránk várt. Nem volltunk túl sokkan, talán
tízen. Mire minden tatami
t
a helyyére került (kkb. 600 nm), majdnem ké
éső este lett..
Az edzéssek minden nap
n 10 órako
or kezdődtekk 1 óra IAIDO
O gyakorlásssal, majd 11 órától 13 órráig és 17
órától 19
1 óráig AIKKIDO edzés követke‐
zett. A kétórás edzzések feléné
él tartot‐
p szüneteet. Az AIKIDO
O edzések
tunk 5 perc
felépítése jól tagolt volt, minden techni‐
kát bem
mutatott a meester:






szabadkézzeel
karddal (karrd a torinál)
bottal (bot a torinál)
kard kard el len
kard bot elleen (bot a torrinál)

akorlási form
ma jóval össze
etettebb,
Ez a gya
mint azz egyszerűenn csak szab
badkézzel
végzett edzés. Az első nap végé
én nagy káosszt éreztem a fejemben,, de bíztam benne, hogyy ez nem
d. Yoshida m
mester csak japánul besszélt. Tanítváánya, Takashi Kuroki
fokozódiik, inkább cssökken majd
mester ffordított anggolra és azt fordították ttovább más nyelvekre. A táborba m
mindenfelől érkeztek:
Franciao
országból, Németország
N
gból,
Svájcból, Lengyelorsszágból, Szlová‐
Koji Yoshid
da
kiából éss Ukrajnából.
Yoshida mester a gyakorlatokat
gyorsan,, határozottaan, nagy köríve‐
ken dolggozva mutatta be. Haggyott
időt a gyyakorlásra, közben
k
az ed
dzők
között sszemlélődve próbálta kiijaví‐

1951‐ben Toyama
T
tartom
mányban születe
ett
34 éven ke
eresztül Nishio SSensei közvetle
en tanítvá‐
nya volt. 7. dan Aikikai Aikkido, 6. dan
oshinden‐ryu) RRenshi , és 7. da
an Nishio‐
Iaido(Muso
ryu Iaido. Nishio
N
sensei kéérésére Ő képviselte ezt a
stílust az USA‐ban,
U
Franciaaországban és Ukrajná‐
ban. Tudássa teljes mértékkben lefedi a Niishio Budot
a szabadke
ezes technikáktóól kezdve azok végrehaj‐
tását kardd
dal és bottal. Kiiváló kalligráfia tanár.
2005‐ben meghívták
m
a Loss Angelesi Aiki Expora.

tani azok hibáit. Abb
ban a szeren
ncsében voltt részem, hogy tanítványya, Kuroki Seensei gyakran
n odajött
érdésemre tiszta,
t
egyérrtelmű magyyarázatot
hozzám és segített.. Kérdezhetttem tőle, éss minden ké
adott, nagyon baráttságosan. Minden magyaarázatában és mozdulattában bennee volt a kard
d. Itt vált
v
a kard és az AIKKIDO elválasszthatatlan kapcsolata. KKorábbiakban
n gyakran
számomra teljesen világossá
p
állítása erőlttetett. A kardra, mint
úgy érezztem, hogy a szabadkezes gyakorlatook és a kard párhuzamba
a gyakorrlatokkal járó
ó kellemetlenségre gonddoltam. Mostt inkább úgy tekintek rá,, mint segítségre: egy
eszköz m
melynek haszználatával to
ovább fejleszzthetem tudáásomat. Szívesen említennék konkrét példákat
–talán a kedves olvaasó ezt várná
á ‐ de azokatt részleteiben
n leírni megh
haladja a cikkk lehetősége
eit és írói
képességgeimet is. Akki mégis kon
nkrétumokat szeretne, ké
érem keresse
en telefononn, levélben vagy
v
láto‐
gasson eel weblapomra, ahol a ké
észített videóókból néhányy részlet meg
gtekinthető llesz.
Tak
kashi Kuroki
5.d
dan Nishio‐ryu IIai, 5. dan Nishiio‐ryu Jodo,
5.d
dan Nishio‐ryu TTaido, 4.dan Aikido Aikikai
Aikkido shidoin. 19970, február 19.‐én született. 19
1
éve
es korában kezddett Aikidozni a Kochi Egyetemen
Takkaichi Sayanagii shihannál. 199
95‐ben a Kyushu
Egyyetem kémia szzakán végzett és
é kezdett dolgo
ozni
egyy kémiai laborbban Takaoka városban. Koji
Yosshida shihanná l tanult Aikidott az Aikikai Taka
aoka
sze
ervezetben és eekkor kezdett gyyakorolni Nishio‐
ryu
u Iai‐t, tradicionnális Iaido‐t , Jodo‐t és Naginatta‐t
(Te
endo‐ryu) 1999 ‐ben Nishio sen
nsei Kievben tartott
sze
emináriumot, a hol mint uke ve
ett részt a mestter
és Yoshida meste r mellett. 2000 májusa óta
Kie
evben él és az oott élőknek taníítja szisztematik
ku‐
san
n a Nishio Budoo‐t. 2003‐ban lé
étrehozta a Kiev
v
Aikkido és Küzdőspport Szövetsége
et Ukrajnában.

A napi öt órra edzés
utáán mindenki szívesen
tért
rt vissza a szálláshe‐
s
lyé re vagy pihent
p
a
spoortcsarnokba
an,
az
inggyenes
szzállásként
ő tatami‐
igé nybe vehető
konn. A teljes edzés
e
díja
(neettó 23 óra) 60 euró
vol t.

Szoombaton, az utolsó
előőtti napon, az edző‐
ői számá‐
tábbor résztvevő
ra ismerkedési estet
tartottakk, az egyik veendéglő nagy hátsó udvaarán. Akinekk jutott hely, Yoshida meester köré gyyűlt, és őt
hallgattaa, habár a társaságból cssak 2‐3 embeer értett japánul. Egy má
ásik társaságg Kuroki messterrel ült
egy asztalnál, köztükk én is, és egy finom vaacsora mellettt tudtam ve
ele beszélgettni. Sok mindent el‐
ukan.com) éss az aikidoró l.
mondottt szervezetükkről, a Yufukkan‐ról (http:://www.yufu
Kértem, hogy beszééljen
S
tanítómeesterükről Shoji
Nishio sshihan‐ról, mire
m
azt váálaszolta, hogy
h
Yoshida shihan‐t kell
kérdezneem, mert ő az,
aki igazán ismerte,, hi‐
szen töb
bb mint 30 éven
é
keresztü
ül
gyakoro
oltak
együtt.

Shoji Nishio (1927 Decemberr 5 – 2005 Márccius 15)
an szüle‐
8 danos Aikikaii shihan. Aomo ri prefektúrába
tett Japánban. 1951‐ben csatllakozott a Hom
mbu Dojo‐
örül kezdett okttatni. Morihei UESHIBA
U
hoz és 1955 kö
közvetlen taníttványa volt. Az AAikido tanulás előtt
foglalkozott má
ás harcművészeetekkel, mint ju
udo (6
dan), karate (Jinen‐ryu 5th daan), iaido (7 dan
n) és
jodo. Ezen tapa
asztalatait ötvöözve saját Aikido
o stílust
hozott létre, melyben
m
nagyonn fontosnak tarttotta a
bot és a kard használatának issmeretét. Nevé
éhez
fűződik az Aiki Toho Iaido ( Niishio‐ryu Iai) léttrehozása
is. 2003‐ban a Japán
J
Harcművvészeti Szövetsé
égtől
megkapta a "Budo Kyoryushoo" elismerést azz Aikido
népszerűsítésé
éért. Több mint 20 éven kereszztül
oktatott Aikido
ot észak Európáában és Ameriká
ában.

Kérdezteem a vizzsga‐
rendszerrről, mire eggy jó
nagy táb
blázatot mutatott 10 kyu‐tól 1 kyu‐ig . Természete
esen minden
n technika a már fent résszletezett
tematikáával van benne, és kerül számonkéréésre a vizsgázzótól.

Mivel elég sokat beeszélgettünk,, felmerült bbennem, hoggy megkérde
ezem, eljönnne‐e Magyarországra
ani a Magyaar aikidokák részére. Aztt felelte, nem
m látja akad
dályát, de
egy hétvvégi szeminááriumot tarta
természeetesen egyezztetnie kell Yoshida
Y
mestterrel.
Vasárnap csak 13 óráig tartott a gyakorlás, aaz edzés végé
én Jiri Marekk (4.dan Aikiiai) a Bohem
mia Aikikai
nte a mestereknek, hoggy eljöttek és elmondta,, hogy minddenkit szerettettel vár
vezetőjee megköszön
jövőre ugyanitt, ugyanekkor. Ezu
után nagy köözös tatami pakolás
p
köve
etkezett, amiiben mindké
ét vendég
mester rrészt vett! Mivel
M
nagyon
n sokat volttunk és szintte mindenki segített a ttatami kihorrdásában,
pillanato
ok alatt a terrem előtt álló
ó autón voltt a sok szőnyyeg. Nekem úgy
ú tűnt, ez a kis ceremó
ónia még
az edzéss része. Búcsúzáskor Kuro
oki mester jeelezte, hogy említette Yo
oshida mesteernek a kéré
ésemet és
Ő sem láátta akadályyát a magyarrországi edzőőtábornak. Megbeszéltü
M
k, hogy a réészleteket e‐‐mail‐ben
eggyeztetjük.
A hazafelé úto
on, új tapaszztalatokkal gazdagod‐
vaa, azon gond
dolkodtam, hhogyan tudnám meg‐
ossztani az itth
honi aikidot ggyakorlókkal a tábor‐
baan szerzett tapasztalataaimat és érzzéseimet.
Elhatároztam,, hogy ha leehetőségem
m lesz rá,
megszervezem
m
m az edzőtáábort. Bízom
m benne,
ho
ogy ‐ stílustó
ól függetlenüül – ott lesz aki
a tanul‐
nii szeretne.
Már
M másnap levelet váltot
ottam Kuroki mester‐
re
el, hogy adjo
on meg lehettséges időpo
ontokat a
szemináriumnak. Elkküldte a részlletes időbeoosztását, ame
elyből kiderül, hogy a maagyarországi szeminá‐
riumra o
október utolssó vagy nove
ember első hhétvégéjén kerülhet
k
sor. További résszletek, képe
ek, videók
a www.yurusuaikido
o.hu weblap
pon találhat ók. Kérdése
eket, észrevé
ételeket a fferi@yurusuaikido.hu
címre leh
het küldeni.

Köszöneet a családom
mnak, hogy részt vehetttem ezen a nagyszerű
n
esseményen, hha lehet jövő
őre is ott
leszek!
Budapesst, 2010 júliu
us 20.
Németh Ferenc

