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Sporttörténet 

30 éves  

a Magyarorsz{gi Ju Jitsu 

(kordokumentumok, személyes emlékek) 

Szacsky Mih{ly 

I. 

A modern kori sportokat az első újkori olimpia megrendezésétől sz{míthatjuk. 1896-

ban Pierre de Coubertin b{ró gondolata volt, hogy rendezzenek az ókori j{tékokhoz 

hasonlatosan újkori olimpi{kat. Az 1896-ban Athénban rendezett újkori, vagy 

ahogyan nevezték modernkori olimpiai j{tékokon még érezhető volt némi 

bizonytalans{g a sportokban, de szellemiségében m{r napjaink sport dinamizmusa  

volt fellelhető.  

Az első olimpi{n és még jó néh{ny azt követő rendezvényen a klasszikus elsősorban 

Európ{ban űzött sportok szerepeltek a versenyeken. Hosszú utat j{rt be a 

modernkori olimpia, napjainkban m{r egyre több nem klasszikus olimpiai sport{g is 

megrendezi versenyeit. 

 

 

 



 

 

 A Judo 1964-ben a tokiói ny{ri olimpi{n v{lt hivatalos olimpiai sz{mm{, 

ezzel kivívva mag{nak a budo sportok között a legmagasabb rangot. 

Napjainkban sz{mos küzdősport stílust lelhetünk fel. A küzdősport és 

harcművészeti iskol{k gomba módra szaporodnak, hol érthető, vagy ismert 

elnevezéssel, de tal{lkozhatunk különféle nyelven megfogalmazott stílusokkal is.  A 

küzdősportok története jól kutatható, kellő türelemmel a küzdősportokat és a 

harcművészeti ir{nyzatokat, iskol{kat jól megismerhetjük. 

Haz{nkban 45 éve, néh{ny fiatal arra adta a fejét, hogy megismerje az európai 

középkori lovagi torn{kat. A megismerésen túl arra is gondoltak, hogy a kor{bbi 

nagy lovagi torn{khoz és az újkori olimpiai j{tékokhoz hasonlatosan modernkori 

lovagi torn{kat rendezzenek.  

Az elméleti és gyakorlati kutat{sok és mozg{selemzések meghozt{k az eredményt, 

igaz nem a sportban, hanem a filmgy{rt{sban. A folyamatosan bővülő „Haditorna 

Klub” 1968-tól több mint harminc filmforgat{son vett részt. 

A bevezető gondolatok, melyek néhol szövevényesnek tűnhetnek, európai és {zsiai 

küzdősporti ir{nyzatok érthetetlen keveredését veti fel. Az ellentmond{sok egy sport 

és harc{szattörténeti kutat{si programban oldódhatnak fel. 

 

 



 

 

 

Európ{ban a XIII-XIV. Sz{zadtól kezdve, az uralkodóktól független életet élő 

v{rosokban, a lovagi torn{któl és a katonai kiképzések mellet a céhrendszeren belül, 

„Vívó Céhek” szerveződtek.  

                    

 

Ezekben, a vívó iskol{kban a v{rosok polg{rai, iparosai, mai szóhaszn{lattal élve 

harcművészetet tanulhattak. Az oktat{s szinte minden elemét, mozdulat{t lerajzolt{k 

és {ltal{ban könyv form{j{ba kiadt{k.  

Az eredeti dokumentumokat, kódexeket, vívó könyveket tanulm{nyozva meglepő 

meg{llapít{st lehetett tenni.  A középkori európai vívókönyvekben cselg{ncs (judo), 

dzsiu-dzsicu, karate stb. mozg{selemek  l{thatóak. 

 

 

 

 



 

 

Milyen magyar{zatot tal{lunk a hasonlatoss{gokra, tal{n azt, hogy Nürnbergben 

Albrecht Dürer a XV.-XVI. sz{zad fordulój{n Jap{n mestereket fogadott, hogy 

mozg{sukat és küzdősporti technik{jukat csod{latos rajzaival a „Vívó könyvben” 

megörökítse. Vagy a kor nagy vívómesterei tal{n Kín{ban vagy Jap{nban tanult{k 

művészetüket.  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A v{lasz nagyon egyszerű. A történelmi és a modern sportok sportmozg{sait 

tanulm{nyozva arra kellet r{jönni, hogy a v{laszt mag{ban az emberi alkatban 

kereshetjük és tal{lhatjuk.  A „Soma” azaz a test biofizik{ja és biokémi{ja hat{rozza 

meg a racion{lis és optim{lis sport és minden egyéb mozg{sform{t. 

 

 

 

 A tudom{nyos elemzéseken túllépve és azokba nem belebonyolódva, a Haditorna 

Klub mozg{selemzéseire és a mozg{s rekonstrukciókra külföldön, Jap{nban is 

felfigyeltek. 

Az Európai történelemből merített és hiteles forr{sokból rekonstru{lt harcművészeti 

mozg{skultúr{t célszerű volt egy saj{tos névvel illetni. Dr. Borosi Andr{s kitűnő 

történész, aki szaktan{csaival sok segítséget nyújtott a kutat{s korai időszak{ban, 

egy alkalommal azt javasolta, hogy nevezzük el latinul az európai harc{szati, vívó 

stb. küzdelmeket. Javaslata alapj{n a történelmi európai „harcművészeti iskol{k” és 

stílusok gyűjtő fogalm{nak  a „lucta europea” nevet kapta. A két szóból {lló 

elnevezés rendkívül tal{ló volt, de a vil{gon mindenhol a népi, vagy harcművészeti 

ir{nyzatokat egy szóval nevezik ( pl.-karate, -judo, - schwingen, - sambo, - yagli,- 

kempo, - birkóz{s,- ökölvív{s stb.)  



 

 

 

 

Ezért a „lucta europea”-ból egy merész v{ltoztat{ssal gondoltuk ki az 

„EUROLUCTA” elnevezést. Az „EUROLUCTA” nem csak egy elnevezés volt, hanem 

mag{ba foglalta a történelmi hitelességet és a modern sporttudom{nyok egységét is. 

Nehéz feladat volt, hogy a korabeli képi {br{zol{sokat hogyan tudjuk megmozgatni, 

hogyan tudjuk dinamikuss{ és élővé tenni. Egy merész elképzeléstől vezérelve 

rajzfilmeseket kértem meg arra, hogy mozdíts{k meg a metszeteket, rajzokat.  Első 

lépésnek tökéletesen megfelelt ez a mozg{srekonstrukciós módszer. A folytat{s m{r 

gördülékenyen zajlott. Az életre kelt képek mozg{sait első lépésként leut{noztuk és 

természetesen korrig{ltuk és életszerűvé tettük.  

   

A bonyolult európai küzdőtechnik{k kutat{sa sokkal nehezebben mentek, mint 

Jap{nban Jigoro Kanonak a Judo aty{nak. 

 

 Kano ugyanis élő és oktatott ju-jutsu iskol{kban tanulta az akkoriban élő híres 

mesterektől a harcművészeteket.     

 

 

 

 

 



 

 

Az európai harcművészeti ir{nyzatok a fegyverek és védelmi rendszerek 

tökéletesedése miatt folyamatosan v{ltoztak. Európ{ban egyedül a népi birkóz{sok 

őrizték meg eredeti mozg{sform{t. 

  

Minél jobban belemerültünk a mozg{störténeti kutat{sokba ann{l több 

tudom{nyterületi ismeretekre volt szükség. A történelemtudom{nyi kutat{sokhoz 

közvetlenül kapcsolódtak az antropológiai tudom{ny{nak sz{mos szakterülete, mint 

pl. a paleo, biológiai, kultur{lis antropológia, valamint a sporttudom{nyok, 

élettudom{nyok stb. területei is. Átl{tva azt, hogy ezek a történelmi rekonstrukciós 

kutat{sok a hazai, európai és nemzetközi kultúra szerves részét képezik, biztosítani 

kellett azt, hogy a tudom{nyok szil{rd talaj{n {lljanak meg{llapít{saink. 

Az 1980-as évek közepétől igényként vetődött fel, hogy egy egységes oktat{si 

rendszerbe foglaljuk az akkor m{r több mint 20 éves munk{nkat.  

A Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktov{bbképző Intézete megfelelő tantervek 

benyújt{sa ut{n 1987-ben indította útj{ra a Sport- Hadtörténeti és Sporttudom{nyi 

h{rom éves szakir{nyú szakképzését. Visszagondolva az akkori oktat{sra {llítható, 

hogy egy kivételes képzésbe részesülhettek az akkori nagysz{mú hallgatók.  

Kivételes és p{ratlan oktatók biztosított{k a magas szintű tudom{nyos színvonalat. 

Néh{ny oktató nevét célszerű megemlíteni. Prof. Dr. Gyenis Gyula antropológiai 

előad{sai legend{sak voltak, a Professzor Úr tanított meg minket az antropometria 

minden részletére. Dr. Temesv{ry Ferenc előad{sai (sz{mos megjelent könyvével 

kiegészítve) teljes r{l{t{st biztosított az európai fegyvertanra .  

 

 

 

 



 

 

 

Dr. Borosy Andr{s történész az európai középkori hadművészetről tartott 

előad{sokat. T{mogat{s{val kezdődött el Zsigmond Kir{ly kor{nak kutat{sa és a 

S{rk{nyos Lovagrend eszmeiségének felt{r{sa (2008. december 12. ünnepeltük a 

S{rk{nyos lovagrend alapít{s{nak 600. évfordulój{t, a S{rk{nyos Lovagrendet 

Zsigmond Kir{ly 1408. december 12. alapította). 

                                                                   

 Az EUROLUCTA emblém{j{ban a S{rk{nyos Lovagrend önmag{t fojtogató 

s{rk{nya jelenik meg. Az Ó-kori hadművészet történetről és az erődítések 

fejlődéséről Dr. Winkler Guszt{v tartott előad{sokat és készített jegyzeteket. Az 

élettudom{nyok és a sporttudom{nyok is fontos szerepet kaptak. Prof. Dr. N{dori 

L{szló a sportmozg{sok felkészüléseiről, az edzés elméletről és módszerekről tartott 

lebilincselő előad{sokat, a sporttudom{nyokról Dr. Hars{nyi L{szlótól lehetett 

előad{sokat hallgatni. Az élet és orvostudom{nyok t{rgyait Dr. Martos Mih{ly 

(sportorvosl{s), Dr. Kapus Andr{s (élettan), Dr. Cziffer Endre (baleseti sebészet, 

paleotraumatológia) adt{k elő. A sporttörténetet Dr. Kun L{szlótól lehetett hallgatni. 

A kurzus érdekessége volt, hogy vendég előadók is segítették az oktat{st. S{ra 

S{ndor a filmművészet és a történelmi hittelességének és megjelenítésének 

fontoss{g{ról tartott előad{st. 

Visszatérve a jeles évfordulóra, a Ju-Jitsu Magyarorsz{gi alapít{s{nak 30. 

évfordulój{hoz idézzük fel az 1980. év néh{ny eseményét. 

A Haditorna Klub tagjai egyre nagyobb élvezettel kutatt{k a közép és az újkor 

katonai és egyéb oktatott mozg{skultúr{kat.   Meglepetésünkre 1977-ben a Nihon 

Denpa News egy jeles operatőrje és szerkesztője Takasi Kono betoppant a szegényes 

edzőteremben. Az igazi meglepetés az volt, hogy nagyon felkészülten érkezett.  

 

 

 



 

 

Pontos v{laszokat keresett arra vonatkozólag, hogy milyen dokumentumaink 

vannak, és mivel tudjuk bizonyítani, hogy pl. az 1200-as években, Európ{ban 

oktattak és alkalmaztak csípő, vagy v{lldob{sokat olyan precizit{ssal, mint 

napjainkban. 

    

 Örömmel és bar{ts{ggal mutattuk meg az akkora m{r több kötetnyi képi és 

szöveges gyűjteményünket, valamint kutat{saink eredményét.  L{togat{sa végén 

Takasi Kono azt mondta, hogy egy évvel később egy forgató csoporttal ismét 

visszajön forgatni. Szinte napra pontosan egy évre r{ ismét l{togat{st tett, hogy az új 

kutat{sainkról felvételeket készítsen.  

Haz{nkban, ezekben, az években egyre m{sra nyíltak a Judo és Karate klubok. A 

hazai küzdősport kiemelkedő szakembereivel való kapcsolatfelvételt követően, 

valamint a Testnevelési Főiskola kutatóintézetének segítségével az európai 

„harcművészeti” kutat{sok új lendületet vettek. Külön kiemelném Dr. Galla Ferenc 

munk{ss{g{t és a kiemelkedő sport és pedagógiai segítségét.   

Az események ezt követően gyorsan peregtek.  Giacomo Spartaco Bertoletti a WJJKO 

a vil{g ju-jitsu egyik kiemelkedő organiz{tora és mestere több l{togat{st tett 

Magyarorsz{gon. 

 

 L{togat{s{nak az volt a fő célja, hogy az akkor m{r a Műegyetemen tevékenykedő 

Haditorna Klub és a vil{gszövetség között aktív kapcsolat jöjjön létre. Elsőként a 

klub két tagja (a szerző és Hidvéghy Attila) meghív{st kapott Mil{nóba egy 

nemzetközi BUDO tal{lkozóra.  

 



 

 

 

A bemutatkoz{s jól sikerült és ennek eredménye képen 1980-ban h{rom úr érkezett 

haz{nkba Húsz Dannal. A l{togat{sról egy dokumentumfilm készült értelemszerűen 

„H{rom Úr húsz dannal” címmel, ami több sportfilmfesztiv{lon is díjat nyert. 

 

                                 

 

 Többször vetítették nagy sikerrel a Magyar televízióban is.  A h{rom l{togató 

Richard Morris, Robert Clark és Thoni Andropus Angol Úr volt. Tal{n nem túlz{s az, 

hogy haz{nkban ekkor alapozódott meg az, hogy a Ju Jitsu teret nyerjen. A forgat{st 

követően meghív{s érkezett, hogy a Ju Jitsu európai és vil{g központj{ban, 

Angli{ban tov{bb tanulm{nyozzuk egym{s munk{j{t és, hogy bepillanthassunk egy 

igazi küzdősport vil{gközpont életébe. A meghív{s h{rom fő részére érkezett, 

Kelemen Istv{nnal és Hidvéghy Attil{val h{rmasban utaztunk az egy hónapig tartó 

edzőt{boroz{sra. 

A tartalmas l{togat{s végén sok új élménnyel és tud{ssal gyarapodva tértünk vissza. 

Kelemen Istv{nban fogalmazódott meg az, hogy a Ju-Jitsu tradicion{lis Jap{n vonal{t 

a vil{gszövetség keretében folytatja tov{bb.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Természetesen említést kell tenni azokról a lelkes Műegyetemi Haditorna Klub 

tagokról is, akik különféle módon tov{bb vitték a történelmi Európai küzdősportokat 

és a Ju-Jitsu ir{nyzatait. A teljesség igénye nélkül említhetném  P{link{s G{bor, 

Lebek Péter, Szabó L{szló, Gazda Géza, Gazda G{bor, Tóth Árp{d, Vargha Tibor, 

Horv{th Lajos neveit. 

    

Az Egyesületi kutatómunk{t nagyban segítette, hogy Svédorsz{gban 

megismerkedtünk Győrbíró Zsolt kempó mesterrel és sz{mos Svéd klub munk{j{val. 

A közös edzések és tapasztalatcserék nagyban segítették az igényes  kutatói és 

sportszakmai munk{nkat. 

 

 



 

 

 

   

 

A kutatómunka megkövetelte, hogy az európai kultúrkörbe tartozó minden 

ir{nyzatot, ami meghat{rozza, az európai hadművészeti ir{nyzatokat programunkba 

feldolgozzuk és illesszük.   

A hazai ju-jitsu jó kezekbe került és büszkék lehetünk arra, hogy a vil{gszövetségben 

is magas szinten képviselni tudj{k orsz{gunkat. 

Ismert, hogy a Magyar harcművészet elsősorban a lovass{gra épült. A Haditorna 

Klub kiemelkedő figyelmet fordított a harcművészeti kutat{sok alatt a Magyar 

lovass{g meghat{rozó történelmi időszakaira A kutat{sok a honfoglal{stól kezdve, 

Zsigmond Kir{ly telekkatonas{g{n {tívelve, M{ty{s Kir{ly nehézvértesein keresztül 

a vil{ghírű husz{rs{gig tanulm{nyozta hadtörténelmünket. 

       

 



 

 

A Magyar lovass{g történelmi hagyom{nyai ir{nt nagy érdeklődét mutatott sz{mos 

európai orsz{g. Szerény kutat{saink eredményeire felfigyeltek többek között a Svéd 

Kir{lyi G{rd{n{l, valamint az bécsi székhelyű Európai Történelmi Katonai 

Hagyom{nyőrző Szövetségnél. Ismét lendületet kapott az akkora m{r Műegyetemivé 

v{lt,  haditorna egyesület. A teljeség igénye nélkül méltó módon képviseltük nemes 

katonai hagyom{nyainkat két stockholmi kir{lyi g{rdatal{lkozón, a haz{nkban 

megrendezett első történelmi katonai lovas tal{lkozón és sz{mos rendezvényen.  

 

 

 

Ausztri{ban meghív{st kaptunk a „Vil{g Mese Fesztiv{lj{ra”.  A steyeri 

rendezvényen élvezhettük,  a lovagvil{g nagy intézményét, a lovagi torn{t. 

 

 

 

 



 

 

 Salzburgban megrendezett 4. dragonyos svadron őszi manőverén, valamint a Bécs-

Melk közötti Katonai lovas versenyen a Patrulien Ritt versenyen a husz{rs{got 

képviseltük. A Budai V{rban rendezett husz{r őrségv{lt{s és a „Nyolcvan Husz{r” 

című filmben való részvételünk megalapozta a lovass{g emlékeinek tov{bb 

folytat{s{t. 

 

Visszatekintve a maroknyi lelkes amatőrnek az idők folyam{n sikerült a 

tudom{nyok segítségével professzion{lis sporttörténeti kutatókk{ v{lniuk. Az 

eredmény nem maradt el, a hazai katonai hagyom{nyőrző szervezeteknél is érezhető 

volt, hogy f{radoz{sunk nem volt eredmény nélküli. Igaz sok esetben vadhajt{sok is 

előfordulnak, amikor a katonai hagyom{nyokat sértő módon sajn{latosan lej{ratj{k. 

A ju-jitsu Magyarorsz{gi és nemzetközi szervezete, melyet 

 Kelemen Istv{n  

értő módon ir{nyít, és szakmailag vezet igazi sikertörténetnek 

mondható. Gratul{lunk a kiemelkedő szakmais{ghoz és a sikerekhez, 

tov{bbi jó erőt és egészséget kív{nunk a következő harminc év 

munk{j{hoz. 

 

 

 

 

 



Képt{r és dokumentumt{r 

                     

 

              

 

              

 

 



                            

              

                 

 



                 

        

  


