
Számok:

Ichi – Egy

Ni – Kettő

San – Három

Shi – Négy

Go – Öt

Roku – Hat

Sichi – Hét

Hachi – Nyolc

Kyu – Kilenc

Ju – Tíz

  

Edzésen használt kifejezések, utasítások:

Rei! - Üdvözlés!

Shomen ni rei! - Oltár, szentély üdvözlése!

Otoga ni rei! - Egymás üdvözlése!

Sensei ni rei! - Mester üdvözlése! 
 
Sempai ni rei - Rangidős üdvözlése!

Osu - Megértés, tisztelet és megbecsülés megadása

Yoi! - Felkészülni!

Yame! - Állj!

Mukuso! - Meditáció, csukd be a szemed!

Mukuso yame! - Meditáció vége, nyisd ki a szemed!

Hajime! - Rajta, kezd el!

Mawate! - Fordulj!

Kamae! - Vedd fel a pozíciót, állást!

Seiza! - Térdelő, japán ülés



Hantai! - Ellentétes oldal, láb csere! 
 
 
Általános tudnivalók:
 
Karate szó jelentése - Üres, fegyvertelen kéz 
 
Do - út

Karate-Do - A Karate útja 
 
A modern karate megalapítója - Funakoshi Gichin mester 
 
Shotokan - Hajladozó fenyő (Funakoshi Gichin költői álneveből származik „Shoto” ) 
 
A shotokan karate jelképe - A shotokan Tigris  
 
Toranoko - Kis Tigris 
 
Bushido - A harcos útja (a harcosok kódexe volt a japán társadalomban)

Budo - A tradícionális japán küzdősportok összefoglaló neve

Dojo - Edzőterem, a gyakorlás helye 
 
Sensei - Mester 
 
Sempai - Rangidős, magasabb fokozatú 
 
Dohai - Azonos fokozatú 
 
Kohai - Alacsonyabb fokozatú 
 
Kyu - Tanuló fokozat (10. kyu - 1. Kyu) 
 
Dan - Mester fokozat (1.dan - 10. Dan)

Karate gi - Karate ruha

Obi - Öv

Kime - Erőösszpontosítás

Kiai - Életerő egyesítés (harci kiáltás, lélekkiáltás)

Kihon - Alaptechnikák 

Kata - Formagyakorlat (képzeletbeli ellenfél elleni küzdelem) 
 
Kumite - Küzdelem 
 
Hikite - Csípő mellé behúzott kéz



Tsuki - Ütés

Geri - Rúgás

Uchi - Csapás

Barai - Söprés

Uke - Védés / Védő

Tori - Támadó 
 
 
Övszínek vizsgák szerint:
  
10, 9 Kyu - fehér 
 
8. Kyu - citromsárga 
 
7. Kyu - narancssárga 
 
6. Kyu - zöld 
 
5. Kyu - kék 
 
4. Kyu - kék 
 
3. Kyu - barna 
 
2. Kyu - barna 
 
1. Kyu - barna 
 
1.Dan - 10.Dan - fekete 
 
 
 
Irányok:

Hidari - Bal oldal

Migi - Jobb oldal

Mae - Előre

Ushiro - Hátra

Oi - Azonos oldali, elülső oldali

Gyaku - Ellentétes oldali, hátulsó

Yoko - Oldalsó, oldalra



Mawashi - Köríves

Ura - Fordított oldali

Age - Emelő, felfelé irányuló 
 
 
Főbb testrészek:

Jodan - Nyaktól felfelé

Chudan - Az öv és a nyak közötti rész

Gedan - Az öv alatt rész

Atama - Fej

Ashi - Láb

Hiza - Térd

Kakato - Sarok

Haisoku - Lábfej
 
 

Főbb támadó felületek:

Seiken – Ököl, mutató és középső ujj bütyke 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Uraken – Ököl, (visszakézből) csapástechnika 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tettsui – Ököl kisujj felöli oldala (kalapács) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Shuto – Kéz él (a kisujj felöl) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haito – Kéz él (a hüvelykujj felől) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nukite – Ujjhegyek (lándzsa kéz) 
 
 
 
 
 
 

 

Empi – Könyök 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kakato - Sarok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koshi – Lábujjak alatti párna (mae geri) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Haisoku – Lábfej (mawashi geri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alapállások 
 Heisoku Dachi       Musubi Dachi  Heiko Dachi       Hachi-ji Dachi 
                              (Yoi Dachi)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Uchi-hachi-ji Dachi     Sanchin Dachi    Nekoashi-Dachi             Kosa-Dachi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Tsuru-ashi Dachi                 Zenkutsu Dachi                           Kokutsu Dachi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
        Kiba Dachi      Shiko Dachi



HEISOKU DACHI:
Párhuzamos állás. A lábfejek szorosan összezártak a térd laza és nem merev.
Súlyponti helyzete: 50-50%.

MUSUBI DACHI:
Üdvözlésnél használatos tisztelgő állás. A sarkak összeérnek, a lábfejek 45 fokban kifelé néznek. 
Súlyponti helyzet: 50-50 %

HEIKO DACHI:
A lábak csípő szélességben, a testsúly egyenletesen oszlik el a két lábon, a lábfejek párhuzamosak.  
A térd enyhén hajlított, a vállak lazák.
Súlyponti helyzete: 50-50%

HACHI-JI DACHI (YOI DACHI):
Felkészülő állás, laza ízületekkel és laza izmokkal álljunk. A lábfejek enyhén kifelé néznek, a két sarok csípő 
szélességnyire van egymástól. Minden irányba megfelelő mozgásteret kell, hogy biztosítson a gyakorló 
számára. 
Súlyponti helyzete: 50-50%

UCHI HACHI-JI DACHI
A lábak csípő szélességben, a lábfejek befelé néznek, a lábfejek meghosszabbított képzeletbeli vonala három-
szöget képez.
Súlyponti helyzete: 50-50%

SANCHIN DACHI: 
Háromszög állás, óra üveg állás. Több karate stílus igen gyakran használt állása (pl. goju-, wado-, shito ryu). 
A Shotokanban a nagyobb küzdő távolság miatt ritkán alkalmazzuk. A két lábfej egy képzeletbeli csípő szé-
lességnyi négyzet két átellenes sarkán helyezkedik el, a lábfejek befelé fordulnak. A testsúly középen van.  
A lábak meghosszabbított képzeletbeli vonala háromszöget képez.
Súlyponti helyzete: 50-50%

NEKO ASHI DACHI: 
Macskaállás: A két láb csípő szélességben, a lábfejek merőlegesek egymásra, a testsúly 90% -a hátsó lábon 
van, az első sarok felemelkedik a talajról. A csípő haladási irányban enyhén elfordul a lazaságtól függően. 
Súlyponti helyzete: 10-90%.

KOSA DACHI-KAKE DACHI:
A bal láb a jobb mögött helyezkedik el úgy, hogy a bal térd a jobb térdhajlatba illeszkedjen. A súly 90%-a  
a jobb , a 10%-a a bal lábra nehezedik. A jobb talp laposan a talajra támaszkodik, a bal lábnak csak a talppárná-
ja érintkezik a talajjal. Nagy szerepet kap az Achilles ín lazasága és a lábfejsípcsont találkozása mindkét láb 
esetében, mert ha ezek nem megfelelően lazák az állás nem lesz stabil. Stabilitás szempontjából megemlíthető 
a csípő lazasága, mert ha nem laza, akkor nem érjük el a megfelelő mélységet. Lehet a Kosa Dachi átmeneti 
állása a Kiba Dachi-nak, a Zenkutsu Dachi-nak és a Kokutsu Dachi-nak.

TSURU ASHI DACHI:
A Tsuru ashi Dachi felkészülési testhelyzet, amiből rúgunk, vagy mint két állás közeli átmeneti pozíciót 
használjuk. Az egyik láb felemelve kb. térd magasságig a lábfej sokuto tartásban van, de a lábat nem érinti.  
A láb sokuto oldala lefelé mutat.



ZENKUTSU DACHI:
A testsúly 70%-át a térdben kb. 100-110 fokban meghajlított elülső láb viseli. Az állás csípő szélességű, 
hossza kb. a szélesség háromszorosa. A sarkak valamint a talpak teljes egészükben a talajon vannak. A két láb-
fej megközelítően azonos irányba néz. Az elülső láb térdének függőleges vetülete a lábujjakra esik, a lábszár 
a talajra merőleges. A hátsó térd nyújtott, de nem feszes. A súlypont mélyen van. A gerincoszlop egyenes, a 
talajra merőleges. A törzs sem előre, sem hátra, sem oldalra nem dőlhet.
A csípő szemben (pl. tsuki waza) vagy 45 fokban kifordított helyzetben (pl. uke waza) van.

Típushibák: 

- Túl sok súly az elülső lábon ekkor felemelkedik a hátsó láb sarka.
 
- Túlságosan be van hajlítva az elülső láb térde, akkor az állás túl mély, nehézkes, lassú a lépés.
 
- A két lábfej egy vonalba esik, nincs köztük csípőszélesség, emiatt labilis, oldalirányból bizonytalan az állás.
 
- Az állás túl széles, szemből labilis.
 
- Az elülső lábfej kifelé, a hátulsó oldalra vagy hátrafelé mutat, bokánál gyenge az állás.
 
- A gerincoszlop ferde vagy görbe a test elhajlik a függőlegestől.
 
- A térd kifelé vagy befelé lóg.
 
- Túl magasan van a csípő, rövid az állás.

KOKUTSU DACHI: 
Hátsó lábas állás. Védekező állás. A testsúly 70%-át a térdben erősen meghajlított hátsó láb viseli. Az első láb 
enyhén hajlított, a térd és a lábfej előre néz. A két sarok egy vonalon helyezkedik el. A tartóláb térdét kifelé 
kell feszíteni. A csípő mélyen van, a gerinc egyenes, a farizmok megfeszülnek. A csípő oldalt fordul, nem a 
haladási irányba.
 
Típushibák:
 
- Széles állás. A két sarok egy egyenesen helyezkedjen el. 
 
- Helytelen lábfejtartás. Az elülső előre, a hátsó derékszögben oldalra néz.
 
- A csípő előre fordul
 
- Rövid az állás, túl magasan van a csípő, közel vannak egymáshoz a lábak.
 
- Hátradől a felsőtest. A súlypontot (csípőt) hátra kell vinni, vagyis „rá kell ülni” a hátsó lábra, de nem szabad 
a függőleges testtartástól eltérni, a gerincet a talajra merőlegesen kell tartani.

KIBA DACHI: 
Lovagló állás. A két láb két csípő szélességnyire vannak egymástól, a lábfejek párhuzamosak. A két lábfej 
egyvonalban van. A lábszárak függőlegesek, a combok a vízszinteshez közelítenek. A testsúly középen van, a 
felsőtest egyenes.
Súlyponti helyzete:50-50%.
 
A Kiba Dachi átmeneti állása a Kosa Dachi. A térdek iránya az állás hossztengelyének megfelelően kifelé néz, 
külső kupola alakú energia jellemzi, ahol belülről és kívülről egyenlő tartást kell biztosítania valamint kellő 



rugalmasságot és hajlékonyságot a törzs keresztirányú mozgathatóságára. Függőben nézve a térd a nagylábujj 
fölött helyezkedik el. Az állást semmilyen irányban nem lehet túlfeszíteni.
 
Pozíció felvétele:
Két csípő szélességű nagy terpeszbe állunk, elöl tenyerünkkel törzsünket behajlítva, nyújtott térdekkel a talajt 
megérintjük, majd térdünket behajlítva a függőleges síkig törzsünkkel felegyenesedünk. A térdek behajlítása 
minden állásnál testre szabottan optimális legyen!
 
Típushibák:
 
- Hátrafelé kitolt fenék, gerinc homorítása. A farizmot meg kell feszíteni, a gerincet egyenesen kell tartani.
 
- A test eltér a függőlegestől. Előre, hátra vagy oldalra dőlés egyaránt hibának számít.
 
- Túl közel vannak egymáshoz a lábak. A magas súlypont labilis álláshoz vezet.
 
- Túl széles állás nehézkessé teszi a mozgást. Normál szélesség mellett minél mélyebb csípőtartásra kell 
törekedni.
 
- Rozoga állás. A lábszár, a comb és a farizmok feszesek legyenek.

SIKO DACHI:
A Sumo által gyakorolt legismertebb alapállás, de számos ismert és ismeretlen karate irányzat is alkalmazza. 
Főbb irányait tekintve a Kiba Dachi testvér állása. A lábfejek helyzetében, erővonalak irányában, stabilitásá-
ban különbözik.

TOVÁBBI ÁLLÁSOK:

HANGETSU DACHI:
A paramétereit tekintve csaknem 100%-ban megegyezik a Sanchin Dachival viszont a távolság leküzdése 
miatt egy láblej hosszúsággal hosszabb. 
Súlyponti helyzete: 50-50%

FUDO DACHI:
Két csípő hosszú egy csípő széles állás, mely más néven stabil állás, küzdő állás. 
Súlyponti helyzete: 50-50%
A Fudo Dachi a szabad küzdelem során használatos kötetlen állás, melyet mindenki saját testméretei, küzdő 
felfogása szerint alakít ki. Alapvető elv, hogy az állás mozgékony, de stabil legyen. A hátsó láb térdben hajlított 
ez által erőt, robbanékonyságot biztosít a hirtelen gyors megindításhoz. Az állás magasabb a megszokottnál, 
de megbízható alátámasztást biztosít.

RENOI ASHI DACHI:
Csaknem a T-állással azonos állás, viszont statikailag egészen más vonatkozású L lábhelyzetű, sarkait tekintve 
merőleges állás, ahol a lábak kiindulási pontja a két sarok összeérintésével érhető el (pl. Heian 5 katában ta-
lálkozhatunk vele).



UKE WAZA
UKE WAZA (Védések) 

Alap védések fajtái:

-  Age uke
-  Gedan barai
-  Soto uke
-  Uchi uke
-  Shuto uke

AGE UKE
Az arcra irányuló támadás az alkar felemelésével védhető. A kar a testhez közel, egyenesen felfelé mozog, 
a legrövidebb úton. A védekezésnél az alkar kb. 30 fokos szögben ferdén áll, az ököl magasabban van, mint 
a könyök. Az alkar és a homlok között kb. 10 cm-es távolság legyen. A könyök derékszögben behajlított, 
a csukló egyenes. Az ököl mozgás közben 270 fokos tengely körüli forgást végez a kiinduló ( csípő mel-
lett) helyzettől a befejezésig. A két kar egymást és a test középvonalát kb. az áll magasságában keresztezi.  
A visszacsapódó kar van a testhez közelebb, s mozgása a könyök „leejtésével” , az alkar függőlegesre állí-
tásával, tehát a könyök mellhez húzásával kezdődik. A blokk befejezett helyzetében a váll lefeszített helyzet-
ben van (a hátizom visszahúzza). A védekezést a kéz gaivan felületével hajtjuk végre.

GEDAN BARAI
Alsó védés, törzsre irányuló támadás ellen. Kiinduló helyzetben az ököl az ellentétes oldali fül mellett van, 
az ökölhát néz kifelé. Innen indul lefelé, a testhez közel haladva a könyök, majd a kar kiegyenesedik, ezáltal 
lefelé és oldalra ható „söprést” végez. Lényeges momentum, hogy nem függőleges „ rácsapás” , hanem ol-
dalra való „ söprés” történik. Az alkar mozgás közben 90 fokos tengely körüli forgást végez, így az alkarnak 
a kisujj felől lévő oldala érintkezik az ellenféllel. Az erőteljes, lefelé irányuló mozgás, melyet a könyök, mint 
tengely körül oldalra irányuló csapás követ, a térd fölött kb. 10 cm-rel hirtelen véget ér. Egyidejűleg a másik 
kart előrenyújtott helyzetéből a csípőhöz rántjuk. A karok szinte súrolják egymást. A védekező felület az age 
uke-hoz hasonlóan a gaivan felület.

SOTO UKE
Testre irányuló támadás védése kívülről befelé haladó mozdulattal. Kiinduló helyzetében az ököl az azonos 
oldali fül mellett található, kézháttal hátrafelé. A könyök hátra és kifelé mutat. A mozgás csípő és vállfordítás-



sal egyszerre, körkörös, széles pályán történik. Lefelé és előre indul, majd 180 fokos tengely körüli forgás-
sal a haladási irányra merőlegesen következik be a védés. A találati hely itt is az alkarnak a csuklóhoz közel 
eső része (gaivan). A befejezett stádiumban a könyök 90 fokban hajlított helyzetben a törzstől kb. 10 cm-re, 
az ököl ökölháttal kifelé kb. az áll magasságában, a váll lefeszített helyzetben van. Az alkar találatkor a 
függőlegeshez közelít. A kart nem szabad túlhúzni. Helyette a csípőt, felsőtestet és a vállakat kell kifordítani, 
s a védekező kart a test vonalában hirtelen meg kell állítani.

UCHI UKE
Testre irányuló támadás védése belülről kifelé irányuló alkarmozdulattal. Kiinduló helyzetében az ököl a 
test ellentétes oldalán található, ökölháttal felfelé. Innen a könyök - mint tengely - körül forogva, valamint 
90 fokos tengely körüli rotációt végezve történik a védés. A csípő a mozdulattal ellentétes irányú fordulattal 
erősíti a védést. A befejezett stádium jellemzői megegyeznek a soto uke tárgyalásánál kifejtettekkel, azzal az 
értelemszerű eltéréssel, hogy a találati felület itt az alkar hüvelykujj felőli része.

SHUTO UKE
A védekező kéz kiinduló helyzetében az ellentétes oldali fülnél található, tenyérrel befelé. Innen halad a 
könyök rézsútosan, a kéz pedig 180 fokos tengely körüli forgást végezve, széles mozdulattal, enyhe köríven 
előre és lefelé. A találati felület a kifeszítve tartott kéz kisujj felőli éle, mintha le akarná vágni az ellenfél karját.
A visszaránduló kar szinte súrolja a védekező kart, s ennél a technikáknál nem a csípőhöz, hanem tenyérrel 
felfelé a gyomorszáj elé kerül.
A kisujj felőli szélső kéztőcsont (borsócsont) kerül a szegycsont és a bordaívek találkozásához. A védekező 
kéz ujjai az állal vannak azonos magasságban, a kar könyökben derékszöget alkot. A könyök kb. 10 cm-re van 
a bordától. A váll itt is le van feszítve, a kart a test vonalában hirtelen le kell fékezni.
A fej, a tekintet az ellenfél felé fordul, a felsőtest viszont 90 fokban oldalra. Tehát „lapjával” kell állni, a vál-
lakat összekötő vonal megegyezik a haladás irányával. A kar (kéz, könyök, váll) egy síkban van a felsőtesttel. 
A hátracsapódó kéz ( hikite ) alkarja párhuzamos a testtel, vagyis a könyököt nem kell hátrahúzni a bordák 
felé. Hangsúlyozni kell, hogy a shuto uke épp olyan erővel, gyorsasággal hajtandó végre, éppúgy érvényesek 
rá az alapelvek ( kime, hara, időzítés, stb.), mint a többi technikára.

Speciális védekezések:

-   Juji uke
-   Sokumen uke 
-   Nagashi uke 
-   Haito uke 
-   Osai uke 
-   Keito uke 
-   Manjigami uke 
-   Otoshi uke 
-   Sune uke 
-   Shotei uke



TSUKI WAZA
TSUKI WAZA (Ütések)

Alap ütések fajtái:

-   Choko Tsuki
-   Oi Tsuki
-   Gyaku Tsuki
-   Kizami Tsuki
-   Ren Tsuki
-   Sanbon Tsuki
-   Shiho Tsuki

Choko Tsuki
Egy helyben, álló helyzetben gyakorolt váltott kezes egyenes ütés, melyet Yoi dachiban hajtunk végre. Magas-
ságát tekintve üthetünk jodan vagy chudan magasságba.

Oi Tsuki
Egyenes ütés végrehajtása előre lépéssel. Azzal a kézzel ütünk, amelyik lábbal előre lépünk. Az ütés akkor 
lesz nagy erejű, ha a lépéssel összhangba sikerül hozni.
A hatásos, átütő erejű oi tsukiba szinte belezuhan, belerobban az egész test. A lépés erőteljes, gyors legyen, a 
lábujjak és a térdek végig előre mutassanak. A két láb félúton összeér, a talp szinte siklik a talajon. A tartóláb 
behajlított marad, s a csípő nem emelkedik meg. A gerinc merőleges a talajra. A csípő az ütés pillanatában 
szembe van az ütendő felülettel.

Gyaku Tsuki
Ellentétes kéz,  ellentétes láb dolgozik, így a hátul lévő láb felöli kézzel ülünk.
A kéztechnikák közül kiemelkedően fontos szerephez jutott. Többnyire ellentámadásként, védekező technika 
után használatos. Kiinduló helyzetben a csípő oldalra fordított helyzetben van.

Kizami Tsuki 
A kizami tsuki az oi tsukival rokon technika. Az eltérés, hogy a csípő nem szembe fordított, hanem 45 fokban 
oldalra kifordított helyzetben van. A kizami tsuki lépés nélkül, helyben az elülső láb kilépésével hajtandó 
végre.



Ren Tsuki 
Kettős ütés, kombinációba foglalt jodan oi tsuki és chudan gyaku tsuki. A oi tsuki előre lépéssel, a gyaku tsuki 
helyben lépés nélkül következik. Az ütések szünet nélkül követik egymást.

Sanbon Tsuki
Hármas ütés, szintén kombinációs ütések. Az oi tsuki előre lépéssel, majd rövid szünet után a gyaku tsuki és 
az azt követő oi tsuki lépés nélkül helyben következik.

Shiho Tsuki
Tengely körül egy helyben ütés négy irányba. Minden ütés gyaku tsuki. Ez az ütés fejleszti a térben való 
mozgást. Fontos a stabilitás és az egyensúly megőrzése.

Néhány különlegesebb ütésfajta:

-   Kage Tsuki
-   Ura Tsuki
-   Mawashi Tsuki
-   Shita Tsuki
-   Yama Tsuki
-   Morote Tsuki
-   Ushiro Tsuki
-   Age Tsuki



GERI WAZA
GERI WAZA (Rúgások)

Alap rúgások fajtái:

-   Mai geri
-   Mae ren geri
-   Kizami geri
-   Yoko geri
-   Mawashi geri
-   Ushiro geri

MAE GERI (előre irányuló szúró rúgás)
A térdet minden esetben magasra kell felrántani s ebből a helyzetből a láb ostorcsapás szerűen, a csípő egyidejű 
előrelökésével előre irányuló szúró mozdulatot végez. Rúgás közben a rúgó láb sarkát és a lábujjakat hátra kell 
feszíteni. A találati felület a lábujjak alatti párnás talprész, a koshi. A mae geri helyes kivitelezése sok gyakor-
lást igényel. A túlzott erőlködés görcsössé teszi a mozdulatot. A túl lágy végrehajtás erőtlen és nagymértékben 
rongálja a térdízületet. A feszítő és hajlító izmok harmonikus összhangja megvédi az ízületet a sérüléstől. 
Megkülönböztetünk mae geri keage illetve mae geri kekomi rúgásokat.

Lényeges pontok:
- A rúgás a talajtól való elemelkedéstől a talaj érintésig villámgyors és folyamatos legyen. Ennek feltétele a 
tökéletes technikai kivitelezés.
- Az erőt a találati felületre kell koncentrálni
- Dinamikus egyensúly
- Egyenes testtartás

MAE REN GERI
A ren kifejezés két egymást követő, ellentétes oldali, azonos technikára utal (pl. ren zuki). A ren geri végrehaj-
tásakor az első technika után nem a kiinduló állásba kell visszatérni, hanem a rúgó lábat a tartólábhoz közel, 
attól kb. egy lábfejnyire kell a talajra helyezni. Ebben az állásban a testtartás, a csípő, a súlyelosztás már a 
következő technikához optimális helyzetbe kerülhet. A két rúgást gyorsan egymás után kell végrehajtani, s a 
második után az alaphelyzetet kell felvenni.



KIZAMI GERI
(vonatkozhat mae gerire, mawashi gerire, yoko gerire.) 
Elülső lábbal, helyben végrehajtott rúgás, mely gyorsaságánál lógva hatásos technika, de alkalmazásukhoz 
hajlékonyságra és jó egyensúlyérzékre van szükség. Lényeges a helyes testtartás és a kellő dinamika. A rúgás 
után vissza kell térni a stabil alapállásba. A kizami gerik rövidebb útjuk miatt gyorsabbak ugyan, de lényege-
sen gyengébbek, mint a hátsó lábbal indított rúgások.

YOKO GERI

1. KEAGE (lendítő rúgás oldal irányba) Ennél a rúgásnál a térdből kicsapódó lábszárnak van szerepe. A lábfej 
a térd körül köríven kicsapódó mozgást végez. A mozdulat erejét ostorcsapás szerű jellege adja. A lábfej so-
kuto helyzetben van. A lábfejet bokából 90 fokban vissza kell feszíteni a nagy lábujj irányába. A nagy lábujj 
felfelé, a többi lefelé hajlik.
A térd körüli kicsapódás függőleges síkban történik. A csípő és a felsőtest nem csavarodhat, vagy hajolhat a 
rúgás irányába. A tartóláb enyhén hajlított legyen.

2. KEKOMI ( oldal irányú szúró rúgás ) A térd felrántás után három összehangolt mozzanat következik;
l : a tartóláb sarka a rúgás irányába fordul
2: a felsőtest és a csípő ellentétes irányba mozdul
3: a rúgó láb csípőből, térdből kiegyenesedik és megfeszül 
A mozdulatok harmonikus gyakorlása nagy erejű rúgást eredményez. A végfókuszban a tartóláb enyhén hajlí-
tott, a rúgó láb viszont kiegyenesedik.
A csípőnek szintén nagy szerepe van. A lábat a kifeszítés után a függőleges síkban vissza kell húzni, s ekkor 
a csípő alaphelyzetbe kerül.

MAWASHI GERI ( köríves rúgás)
A rúgás kezdetekor a láb hajlított helyzetben van, a vádli éri a combhajlító izmot. A rúgó láb vízszintes, 
körkörös, befelé irányuló pályán halad. A találati felület lehet a lábujjak alatti párnás talprész (a koshi), a lábfej 
(haisoku) vagy akár a sípcsont is. A tartó láb a többi lábtechnikához hasonlóan itt is be van hajlítva.

USHIRO GERI ( hátra irányuló szúró rúgás )
Hátrafordulással vagy álló helyzetben végrehajtott egyenes rúgás. Ez a rúgás annak ellenére, hogy forgásos 
rúgás a mae gerihez hasonlít. A rúgás szintén egyenes pályán halad a célig. A rúgás egyetlen, folyamatos, 
megtorpanás nélküli lendülettel hajtandó végre. A találati felület a sarok ( kakato ). Az erőösszpontosítás után 
a lábat vissza kell húzni, s mielőbb stabil állásba, készenléti helyzetbe kell kerülni.

Különlegesebb rúgások:

-   Ura mawashi geri
-   Uchi mawashi geri
-   Ushiro ura mawashi geri
-   Kansetsu geri
-   Kakato geri
-   Oroshi kakato geri
-   Kin geri
-   Hiza geri

Ezek természetesen csípő emelkedési energiával ugró változatban is gyakorolhatók.
-   Mae tobi geri
-   Mae nidan tobi geri
-   Mawashi tobi geri
-   Yoko tobi geri
-   Ushiro uramawashi tobi geri



KATÁK NEVEI MAGYAR FORDÍTÁSBAN

Heian Shodan ( l.) Tanuló (békés) katák
Heian Nidan (2.)
Heian Sandan (3.)
Heian Yondan (4.)
Heian Godan (5.)

Tekki Shodan  Vaslovas 
Tekki Nidan 
Tekki Sandan

Gojushiho Sho - 54 lépés Goju iskola 4 iránya 
Gojushiho Dai
Sho=kicsi
Dai= nagy 

Sochin - Mozdíthatatlan
Nijushiho - 24 lépés
Bassai Dai, Bassai Sho - Törd a kaput, védd a várat
Unsu - Told szét a felhőket
Chinte - Kínai kéz
Meikyo - Nézz a tükörbe
Wankan Ananász liget szele
Jiin - Ji In templom emlékére
Jion - Ji On templom emlékére
Kanku Dai, Kanku Sho - Égre nézve
Enpi - A fecske röpte
Gankaku - Daru a sziklán
Hangetsu - Félhold
Jitte - 10 kéz



TESTRÉSZEK



A Shotokan karate története

A stílus alapítója Funakoshi Gichin - írásai szerint - 1868 novemberében látta meg a napvilágot Okinawa régi 
királyi fővárosában, Shuriban. A fenti időpontot a hivatalos születési anyakönyvben 1870-re javította ki, s így 
elérte az egyik vizsgájához szükséges korhatárt.

Funakoshi köznemesi családból származott. Nagyapja konfuciánus tanító volt, aki korán megtanította neki a 
kínai klasszikusokat. Funakoshi jó tanítványnak bizonyult, majd ő is tanítói pályára lépett. Önéletrajza szerint 
a harcművészetekkel tizenegy éves korában került közeli kapcsolatba egy osztálytársa révén, aki Azato Anko 
mester fia volt. Azato Anko, majd barátja Itosu Yasutsune révén Funakoshi már fiatal korában szorgalmasan 
gyakorolta a Shuri-te technikáit és katáit. Később a mestereit tanító Matsumara Sokon mellett is gyakorolt, 
majd a Naha-te alapítója, Higaonna Kanryo is oktatta.

Funakoshit 1917-ben meghívták Kyotoba, ahol megtartotta az Okinawán kívüli első hivatalos karate bemu-
tatót. Rövidesen - 1922 májusában - a Japán Nevelésügyi Minisztérium, az atlétika népszerűsítésére megren-
dezte az Első Nemzeti Sportkiállítást. Az okinawai karatét Funakoshi Gichin bemutatója képviselte. Bár egy 
hétre szólt a meghívás, tekintettel a bemutató sikerére, továbbá arra, hogy Jigoro Kano, a judo megalapítója is 
marasztalta, Funakoshi tanár úr folytatta a bemutatókat és továbbra is Japánban maradt.

Több bemutatót tartott a Kodokánon (Judo Központi Dojoban) és a Budokukaion (Harcművészeti Kollégium-
ban), de népszerűségétől függetlenül, továbbra is írástudásából élt, igen szerény körülmények között.Ebben 
az időszakban kezdett el oktatni. Először Hakudo Nakayama (1874-1958) - korának legismertebb kendo mes-
tere - segítette ki, felajánlva saját termének szabad időszakát, majd 1924-ben, a Keio Egyetemen sikerült 
megszerveznie az első karate klubot. Ezt gyorsan követte a Takushoku, majd a Waseda és a Hosei Egyetem 
Karate Klubja. Ezek után 1936-ban saját dojo-t nyitott, melyet az írói álnevéről Shotokannak neveztek, majd 
így kezdték nevezni az általa oktatott karate módszert is.

A II. Világháború után a karate volt az egyetlen harcművészet, melynek gyakorlását nem tiltották be a meg-
szálló amerikai csapatok, sőt lelkesen tanulmányozták. Így 1949-ben megalakult a Japán Karate Szövetség, 
melynek fő tanácsadója Funakoshi Gichin lett. Funakoshi sensei jelentette meg az első japán nyelvű karate 
szakkönyvet, emellett kora valamennyi mesterével személyes kapcsolatot tartott. Mint idősebb edzőtárs, jól 
ismerte Chojun Miyagi-t, a Goju-ryu és Mabuni Kenwá-t, a Shito-ryu megalapítóit. Tanítványa volt Otsuka 
Hironori, a Wado-ryu és Oyama Masutatsu a Kyokushinkai alapító mestere is.

Funakoshi mester ellenezte a versenyt, mert előtte volt a Judo sporttá válásának példája. Ő a karatét még 
harcművészetként tanulta és oktatta, ebben nem ismert engedményt. Az 50-es évek közepén Nakayama Ma-
satoshi (Shotokan), Otsuka Hironori (Wado-ryu) és Yamaguchi Gogen (Goju-ryu) mesterek ösztönzésére me-
grendezésre kerültek az első karate versenyek, ezzel megkezdődött a karate sporttá szelídülése.

A Shotokant jelenleg több nemzetközi szervezet képviseli, ami sajnos jellemző betegsége valamennyi na-
gyobb stílusnak. A legerősebb a JKA szervezet volt, de Nakayama Masatoshi sensei halála után 2-3 részre 
szakadt. Jelentős a Kanazawa Hiroku mester által vezetett SKI is, továbbá Európában és az USA-ban is több 
erős Shotokan szervezett található.



Dojo Kun

1. A karate nem csak edzés.
 
2. Ne feledd, hogy a karate udvariassággal kezdődik és végződik.
 
3. A karatéka soha nem támad elsőként.
 
4. Aki a karatét gyakorolja, az igazság és törvényesség útját kell, hogy járja
 
5. Először önmagádat kell megismerned ahhoz, hogy megismerhess másokat,
 
6. A lelki fejlődés a legfontosabb, a technikai tudás csupán eszköz a végcélhoz
 
7. Fel kell szabadítanod az elmédet.
 
8. A balszerencsét a lustaság szüli.
 
9. A karate egy életre szól.
 
10. Alkalmazd a karatét mindenben, amit csinálsz
 
11. A karate olyan, mint a forró víz; ha nem melegíted állandóan, ki fog hűlni.
 
12. Ne hidd, hogy győznöd kell, gondolj arra, hogy nem szabad veszítened.
 
13. A győzelem attól függ, hogy képes vagy-e felfedezni a sérülékeny pontokat a sértetlen pontok alapján.
 
14. Mozogj az ellenfelednek megfelelően.
 
15. Úgy kell figyelned az ellenfeledre, mintha kezei és a lábai lándzsák lennének.
 
16. Amikor elindulsz otthonról, gondold azt, hogy ellenfelek milliói várnak rád.
 
17. Készenléti helyzetet a kezdő, természetes helyzetet a haladó tanulónak.
 
18. A kata az egy dolog, a valóságos küzdelem az egyik másik dolog.
 
19. Ne feledkezz meg a hatalom erejéről és gyengeségről, a test ellazulásáról és feszítettségéről, 
a technikai lassúságról és gyorsaságról.
 
20. Mindig légy készen.



Összes támadó felület


