




Oyama Masutatsu koreai származású karatemester volt, aki az

első full-kontakt karate, a Kyokushin karate alapítója. Choi

Yeong-eui néven született a Japán által megszállt Koreában

1923. július 27-én, majd élete jelentős részét Japánban

töltötte. Kilencéves korában kezdett el harcművészetet tanulni.

Az Oyama Masutatsu nevet később vette fel, miután Japánba

utazott bátyja után, aki beiratkozott a Yamanashi

Repülőiskolába, amely a Császári Japán Hadsereg pilótakiképző

intézménye volt. A háború végével, 1945-ben, huszonkét

évesen elhagyta a pilótaiskolát. 1946-ban felvételt nyert a

Waseda-i Egyetem sporttudmányi szakára.

Később felvételt nyert a tokiói Takushoku Egyetemre és

bekerült Funakoshi Gichin dojo-jába, aki a Shotokan karate

megalapítója volt. Itt Funakoshi sensei mellett két évig tanult,

majd több évig a Goju-ryu karateirányzatot tanulta a rendszer

egyik alapítója, Miyagi Chojun sensei mellett. Tanulmányait 8.

Danig vitte Yamaguchi Gogen-nél, aki akkoriban a Goju-ryu

vezetője volt Japánban.

Többször is remeteségbe vonult: 14 hónapot töltött a Minobu

hegyen, majd később 18 hónapig a Kiyosumi hegyen edzett

egyedül, hogy tökéletesítse mozgását és elmélyedjen a

karatéban. Élete során több bikával is megküzdött,

pusztakézzel lecsapva a szarvukat.

Az általa kifejlesztett tananyag rövid időn belül komoly

hírnévre tett szert, mely az erős ütéseken, rúgásokon alapult,

praktikus formagyakorlatokat is felhasználva. A Kyokushin

nevet egy 1957-es ünnepségen jelentette be. A név jelentése

’végső igazság’.

Stílusbeli kíváncsiságára jellemző, hogy meg akart ismerkedni a

Judo-val is, ezért négy évig ezt a harcművészetet is tanulta,

majd 4. Dan-os mesterként fejezte be a képzést.

1994. április 26-án rövid szenvedés után a kórházban - ahol

kezelték - életét vesztette. A „Sosai” megszólítás (jelentése:

elnök) mindörökre a nevéhez fűződik.



Matsui (Akiyoshi) Shokei 1963. Január 15-én született 8. Dan-

os mester, a Sosai halála után az IKO igazgatója (Kancho).

Kancho Matsui 1963-ban született és 13 éves korában kezdett

el Kyokushin karatét tanulni. 1976-ban csatlakozott a Chiba

tartományban székelő Kita Nagare-Yama Dojo-hoz és kicsivel

több, mint egy év alatt elérte az 1. Dan fokozatot (fekete öv).

1986. Április 18-án teljesítette a 100 ellenfeles küzdelmet,

mikor is elérte a 4. Dan fokozatot.

1992. Májusában megnyitotta saját dojo-ját a tokiói Asakusa-

ban. Később pedig Sosai Oyama kinevezte Shibucho-nak

(ágazatvezető).

Sosai Oyama - halála előtt nem sokkal - az 5. Dan-t

adományozta részére (korábban ilyen fiatalon még senki sem

részesült ebben a magas rendfokozatban), és örököséül

nevezte meg, hogy halála után vezesse az IKO szervezetet.

Állítólag egy senior Kyokushin mester - Shihan Peter Chong -

egy levelében megjegyezte, hogy Shihan Matsui meglepődött a

hír hallatán, hogy a Sosai őt nevezte meg örököséül, annak

ellenére, hogy a Sosai korábban többször is utalt rá, hogy ő a

legesélyesebb erre a posztra, szemben más idősebb

mesterekkel. Így Shihan Matsui Sosai Oyama halálát követően

átvette az igazgatói széket, és onnan kezdve a megnevezése

Kancho. Sajnálatos módon több idősebb mester kétségbe

vonta a végakarat valódiságát, így az IKO szervezet 3 fő részre

szakadt.

Kancho Matsui jelenleg a 8. Dan fokozat birtokosa. Igazgatói

munkájában támogatták Shihan Yuzo Goda (9. Dan), Shihan

Bobby Lowe (elhunyt 2011-ben 7. Dan-os mesterként; halálát

követően a Kancho posthumus 10. Dan fokozatot adományozta

részére) és Shihan Seiji Isobe (8. Dan). Shihan Bobby Lowe

helyére Shihan Katsuhito Gorai (6. Dan) és Shihan Kenny

Uytenbogaardt (7. Dan) lépett



Shihan Halász Károly 1959.01.07-én született Budapesten. Az

1970-es években, Gyurcsok József által ismerkedett meg a

Judoval és az Okinawa-te karatéval.

Kis idő után Shotokan karatét edzettek, és már egy nagy

létszámú, jól működő Dojo-val jelentkezett a Kyokushin

szervezetbe. A Kyokushint jó útnak találta, és egyből

beleszeretett. Az idő bizonyosságot adott róla, hogy ezt jól

gondolta:

„Barátaim ösztönzésére kezdtem el dzsúdózni 1977-ben és

mára az IKO Kyokushinkai nemzetközi szervezetének területi

vezetője, vagyok.

Olyan gyorsan haladtam, hogy a nyár végén már edzéseket

tartottam, egy év után saját csoportom volt. Akkor

ismerkedtem meg Adámy István mesterrel, aki több évig

irányította a magyar kyokushin karatét.

Azt mondták, a Kyokushin karate a legkeményebb a távol-keleti

küzdősportágak közül, és ez nekem nagyon tetszett, ezért

vágtam bele.

Eredményeim világbajnoki ezüst- és bronzérem, Világkupa-

győztes, de az összmagyar bajnoki címemre vagyok a

legbüszkébb. Ennek elnyeréséért ugyanis eddig mindössze

egyszer, 1982-ben lehetett megküzdeni.

Kőbányán a Szent László téren található a központi

edzőtermünk. Itt a hét minden napján vannak edzések.”

A Kőbánya Dojo adott otthont Sosai Masutatsu Oyama 1985-ös

magyarországi látogatásakor tartott edzésének is a kőbányai

Kápolna téren.



Senpai Körmendy Brigitta 1979.06.18-án született. A 90-es

évek elején kezdett karatézni Shihan Halász Károly vezetése

alatt.

A 2. Dan fokozatra 2016.02.14-én vizsgázott Kancho Shokei

Matsui és Shihan Katsuhito Gorai mesterek előtt Érden.

A dorogi Fuji Dojo 2013-ban igazolt a Dorogi Nehézatlétikai

Club-hoz (DNC), azóta a DNC Kyokushin Karate

szakosztályaként működik, közel 30-40 fővel az ovis

korcsoporttól egészen a szeniorokig.

Az edzéseket több feketeöves Senpai is segíti:

- Senpai Mező Éva (2. Dan – Esztergom/Akuma Dojo),

- Senpai Dányi László (1. Dan - Dorog),

- Senpai Kaszala Béla (1. Dan – Esztergom/Akuma Dojo; aki

továbbá a Dojo vezetője).

- Senpai Kovács János (1. Dan – Nyergesújfalu/Tora no Me

Dojo; aki továbbá a Dojo vezetője is)

A DNC versenyzői részt vesznek a hazai és nemzetközi

bajnokságokon és a karatékáik az élvonalba tartoznak.

Az edzések és versenyek mellett fontosnak tartják a

csapatépítést a szülőkkel együtt (bográcsozások, kirándulások).

Emellett képviseltetik magukat a Dorog városi rendezvényeken,

népszerűsítve a Kyokushin karatét.



1975.07.18-án születtem Dorogon. Jelenleg Dorogon élek
családommal 2001-től. Két tizenéves lányom van.
Gyerekkorom óta sportolok. Több harcművészeti ágat is
kipróbáltam - köztük a judo-t és a kick-boxot is -, de 1985-ben
rátaláltam a Kyokushinkai karatéra, ami azóta is meghatározó
az életemben.

2014-től a Dorogi Nehézatlétikai Club (DNC) Kyokushin karate
szakosztályának tagjaként tevékenykedem, Senpai Körmendy
Brigitta (2. Dan) irányítása alatt. A feleségem és a kisebbik
lányom szintén karatéznak.

2016-tól heti több edzés is az én vezetésem alatt folyt
Dorogon, ill. a dorogi vezetőedző munkáját segítettem a napi
privát munkámon felül.

2016. Decemberben sikeres ‚C’ kat. versenybírói vizsgát
tettem, majd 2017. Márciusban vizsgáztam Kőbányán az 1. kyu
övfokozatra, ami a fekete öv előszobája. 2017.
Szeptemberében nyitottam meg Nyergesújfalun a ‚Tora no Me’
Dojo-t. 2017. Októberben vizsgáztam ‚B’ kategóriájú
versenybírónak.

Az 1. Dan fokozatot (fekete öv) 2018. Augusztusban a
nemzetközi edzőtáborban Velencén (Kápolnásnyék), a
sportedzői bizonyítványt 2019. Júniusban szereztem meg (OKJ
54 813 02) Esztergomban.

Mindig szerettem oktatni, emiatt már a korai években is
aktívan közreműködtem az edzések során. Mindig a dolgok
megértésére/megértetésére törekszem, így a tanulásra
viszonylag kevesebb energiát kellett fektetnem, hiszen amit
értünk, azt nem kell megtanulni, mindössze gyakorolni, amíg
készséggé nem válik

Számomra a Kyokushin karate mindig is egyfajta
önmegvalósítás volt, így annak mélyebb értelmezései
érdekeltek. Ebből kifolyólag életforma-szerűen művelem,
hiszen a Kyokushin alapvetően Budo karate. Az igazi budoka –
véleményem szerint - pedig nem tarthatja meg magának a
tudást, mert akkor csak elpazarolná az életútjába fektetett
energiákat. Az a természetes, hogy a tudást tovább kell adni az
új generációknak.

Ezt sohasem szabad feladni: 

Osu no Seishin!



A Kyokushin karatéra jellemző, hogy küzdelem közben nem
csak jelezzük a technikákat, hanem teljes erővel visszük be az
összes támadást. Emiatt a versenyeink az ún. ’knockdown’
szabályrendszerben zajlanak, ami megengedi az ellenfél
kiütését is. Azonban, hogy ez ne legyen túl gyakori, ill. túl
könnyű, a versenyeken tilos a fej és a nyak támadása kézzel.
Lábtechnikákkal viszont – eltekintve néhány korosztály
esetében – korlátozás nélkül támadható a fej is.

A kisebb gyerekek legelőször az ún. ’fej-boka’ rendszerben
mérhetik össze az ügyességüket. Ez a rendszer még nem igazi
küzdelem, de arra készít fel. A célja továbbá, hogy a kéz és a
láb mozgásának koordinációját fejlessze, olyan módon, hogy az
ellenfél fejtetőjének, ill. bokájának megérintésével szerezhető
pont. A kicsit nagyobb gyerekek ezek után már valós
küzdelemben is megmérhetik a tudásukat, de számukra
különböző védők használatával tesszük biztonságosabbá a
küzdelmet. Ilyenek a fejvédő, mellkasvédő, kesztyű,
lágyékvédő, lábszár és lábfejvédő, lányok esetében külön
mellvédő. A felnőtt kategóriához közeledve pedig egyre
kevesebb védőfelszerelés engedélyezett.

A felnőtt korosztály számára már csak a lágyékvédő, ill. hölgyek
számára a mellvédő engedélyezett, így lépésről lépésre
megedződnek a különböző támadófelületek, a csontozat és az
ízületek hozzászoknak a terheléshez, a karatékák a fájdalom
elviseléséhez.

Ennek érdekében például számtalan mennyiségű öklön végzett
fekvőtámaszt végzünk, de a többi támadó és támadható
felületet is módszeresen felkészítjük a küzdelemre. Az edzések
során használunk szivaccsal bélelt pajzsokat, pontkesztyűket a
párban végzett gyakorlatok során, ahol különböző
kombinációban végzett ütéseket, rúgásokat sajátítanak el a
tanulók bizonyos fokú biztonságban. Egyben megtanulják a
megfelelő küzdőtávolság használatát, az egyes technikák
mozgás közbeni alkalmazását is.



A támadófelületek készségének egyik látványos módja az ún.
’tameshiwari’, vagyis a töréstechnika. Ezt a fajta
megpróbáltatást csak kellő felkészültség után ajánlatos
véghezvinni, hiszen könnyen beszerezhető egy-két csonttörés.
Emiatt nagyon fontos, hogy hozzáértő segítsége nélkül senki se
próbálja meg otthon!

Törést legtöbbször simára gyalult fenyődeszkán szoktunk
végezni, de szinte ugyanennyire bevett szokás cserép,
gázbeton, vagy extrémebb esetben baseball-ütő használata is
erre a célra. Léteznek még többször használatos, műanyag
deszkák, amelyek egymásba csúsztatható két részből állnak, és
különböző erővel lehet őket kettétörni.

A töréstechnika a versenyek részét is képezhetik, amennyiben
többszöri döntetlen, és csekély súlykülönbözet esetén az eltört
deszkák alapján hirdetnek győztest. Ezenfelül különálló
versenyszámként is megjelenhet.

A töréseket legtöbbször
- ököllel (seiken),
- kézéllel (shuto),
- könyökkel (hiji), ill.
- lábbal a sarok (kakato)
használatával hajtjuk végre.

Sosai Oyama egyik mondása szerint:
„A Karate gyakorlóharc és törés nélkül olyan, mint a fa 

gyümölcs nélkül!”



Minden tanulás az alapok lerakásával veszi kezdetét. Így
elsődlegesen az egyes ütések, védések, rúgások, állások
elsajátítása az egyik legfontosabb minden tanulni vágyó
karatéka számára. Olyanok ezek, mint az ABC betűi. Miután
számtalan ismétlést követően megtanulták a pontos
végrehajtás, a sebesség, majd később az erő növelésével
fokozzuk a technikák hatékonyságát.

Ahogy a betűkből szavakat, majd mondatokat képzünk,
ugyanígy az egyes technikák összekapcsolásával
küzdőkombinációk is összeállíthatók. Először egyedül, majd
később párban, védőfelszereléssel, vagy anélkül.

Az írott szöveg felolvasásához hasonlíthatók a
formagyakorlatok, vagy másnéven ’kata’-k. Ezek különböző
névvel jelölt, rögzített hosszabb gyakorlatsorozatok, amelyek
célja egy képzelt ellenféllel szemben végrehajtott küzdelem
imitálása. A formagyakorlatok továbbá felkészítenek a helyes
koncentráció, a légzéstechnika és az egyensúly, valamint a
technikák dinamikájának elsajátítására.

És a példánál maradva a folyóbeszéd, a társalgás megfelelője a
páros küzdelem gyakorlása. Itt már mindenki szabadon
alkalmazhatja a korábban megtanultakat.



Az alábbi Dojo Eskü, melyet minden edzés végén közösen elmondanak a karatékák, útmutatóul
szolgál számukra, hogy könnyebben eligazodjanak a Kyokushin Karatéban és a mindennapi
életben:

1. Fogadjuk! Rendületlenül edzeni fogjuk testünket és lelkünket.
2. Fogadjuk! A Budo igaz útját követjük, így fejlesztjük képességeinket.
3. Fogadjuk! Szilárdan törekedni fogunk önmagunk legyőzésére.
4. Fogadjuk! Megtartjuk az udvariasság szabályait, tiszteljük elöljáróinkat és a rangban feljebb
lévőket. Tartózkodunk az erőszaktól.
5. Fogadjuk! Követjük az emberiesség tanítását, soha nem feledjük az alázatosság igaz erényét.
6. Fogadjuk! Tiszteljük a bölcsességet és az erőt, nem keresünk más vágyakat.
7. Fogadjuk! Egész életünkben a Karate szellemével járjuk a Kyokushin útját.



KANKU

A jel a kyokushin karate szimbóluma. Az alsó és felső részen a
csúcsok az egységet, az oldalsó tompa részek az erőt, a
középső kör a végtelent, a külső kör a harmóniát és a
körmozgást jelképezik.

KANJI
A jel a japán kanji írással készült, három szó össze-
vonásából.

KYOKU - legtávolabbi, alapvető, végső
SHIN - igazság, valóság
KAI - találkozni, összekapcsolni, egyesület, társaság

A KYOKUSHINKAI jelentése: "Találkozás a végső igazsággal„,
vagy a „Végső igazság társasága”

ICHI GEKI (HISSATSU)

Az ICHIGEKI HISSATSU kifejezés Sosai Masutatsu Oyamától
származik. Jelentése "Egy ütés (biztos halál)".

TORA NO ME

A „Tora no Me” kifejezés jelentése a „Tigris szeme”.

A Dojo logójában található tigrisszem szimbolizálja azt az
állhatatosságot és kitartást, amivel minden edzés során
„rendületlenül edzük testünket és lelkünket”. Küzdelem
közben elengedhetetlen, hogy a tekintetünk erőt és
magabiztosságot sugalljon, hiszen a szem egyben a lélek
tükre is.



MIÉRT VAN DOJO ETIKETT?

A Kyokushin Karate egy klasszikus harci művészet. Az egymás közötti kapcsolatokat a Dojoban a
hagyományos japán karate tradíciók szabályozzák. Ezek a viselkedési normák hosszú idő alatt
alakultak ki és jól beváltak. A modern nyugati társadalmakban ezek a normák nem szokásosak,
tehát külön meg kell tanulnod őket, ha a Kyokushin útját akarod járni. Vannak, akik könnyen
elfogadják a viselkedés szabályait, mások nehezen.
Az etikett betartása Dojo-nként lehet enyhébb vagy szigorúbb. A szabályokat nem minden edző
tartja és tartatja be szó szerint, de attól még léteznek és hozzátartoznak a Kyokushin Karatéhoz.
Ha más klubban, más Dojo-ban edzel, tartsd be a Dojo etikettet, míg meg nem ismered a helyi
eltéréseket.
Nyugodt lehetsz, mert ezek nemzetközi szabályok, amelyek minden Kyokushin Dojo-ra
érvényesek.

MIELŐTT A DOJOBA LÉPSZ

A gyakorló ruhád (karategi) mindig legyen rendes és tiszta. Ha elszakad meg kell varrnod vagy
foltoznod. Egy javított, foltozott karategit hordani nem szégyen, de egy szakadtat vagy piszkosat
viselni igen. A nők, lányok egyszínű fehér pólót hordhatnak a karategi alatt, a férfiak semmit!
Nem viselhetsz semmilyen ékszert, karórát edzés alatt!
A Dojo-ban mezítláb folyik az edzés, - a szabály alól kivételt az edző tehet, - ezért a cipőt,
papucsot szépen rendben, sorban helyezd el, a Dojo bejárata mellett, ha lehet kívül!

A DOJOBAN

Amikor belépsz a Dojo-ba, vagy elhagyod azt, állj meg az ajtóban befelé fordulva, hajolj meg és
mondj hangos OSU!-t. Ez jelképezi a Dojo és a bent levők iránti megbecsülésedet.
Ha beléptél a Dojo-ba és még nem kezdődött el az edzés, sorban menj oda a magasabb
övfokozatúakhoz, meghajlással és OSU!-val köszöntsd őket! Kezdd a legmagasabb övfokozatúval!
Ha már bent vagy a Dojo-ban és nálad magasabb fokozatú lép be várj, amíg ő maga végez a
köszöntésekkel, azután menj oda hozzá és köszöntsd!
Ha magasabb fokozatú kezet nyújt neked, két kézzel viszonozd - ez a tisztelet jele. A kezeid tartsd
egyformán, ne a csuklóját, vagy az alkarját fogd meg a balkezeddel, mert az tiszteletlenség.
Ha feketeöves, vagy az edző lép a Dojo-ba, a rangidős (legmagasabb övfokozatú) karateka
vezényeljen FUDO DACHI!-t és SENPAI / SENSEI / SHIHAN NI REI!-t, a válasz: OSU!
A küzdelmet ne gyakorold, ha az edző nincs jelen.

A DOJO rendes, tiszta és biztonságos állapotának fenntartásáért mindenki felelős. Tilos a Dojo-
ban enni, inni, rágógumizni és dohányozni.



AZ EDZÉS KEZDETE

Az edzés kezdetére a rangidős karateka álljon az első sor jobb szélére, és rangsor szerint
sorakoztassa a csapatot. Igazodj jobbra és előre. Amikor az edző szemben feláll a csapattal, a
rangidős vezényeljen FUDO DACHI-t, majd üdvözlést: SENPAI / SENSEI / SHIHAN NI REI!-t
és OTAGAI NI REI!-t. Mindkettőre válaszolj meghajlással és hangos OSU!-val.
Ezzel az edzés elkezdődik.

AZ EDZÉS

Ha késve érkezel az edzésre, belépés és köszönés után térdelj le az ajtó mellé, a fal felé
nézve SEIZA-ba. Ha az edző szólít, állj fel, fordulj felé, hajolj meg és mondj OSU!-t, esetleg OSU!
SHITSUREI SHIMASU!-t. Utána gyorsan állj be a sorba! Ilyenkor már ne kezdj el a társaidnak
köszöngetni, beszélgetni!
PRÓBÁLJ NEM ELKÉSNI!
Mindig gyorsan hajtsd végre az utasításokat! Ne lépj ki a sorból anélkül, hogy arra engedélyt
kérnél az edzés vezetőjétől. Ha el kell menned, ne mászkálj a csapat és az edző közötti téren, lépj
a sorod mögé, menj ki a sor mentén oldalra, és ott távozz.
Mindig a megfelelő megszólítást alkalmazd az edzésvezető felé (SENPAI, SENSEI, SHIHAN) a Dojo-
ban.
Ha hozzád szól, mindig nyugtázd hangos OSU!-val.
Ha valamit mondani akarsz az edzőnek, várd meg az alkalmas pillanatot, pl. két gyakorlat
között, YASUME alatt, magyarázat idején, kérdésre,.. és hangos OSU!-val jelezd a szándékodat. Ha
az edző megkérdezi, mit akarsz, akkor közöld vele.
Ha bármit adsz a feljebbvalódnak mindig két kézzel nyújtsd át. Ez a tisztelet jele.
Az edzésed komoly dolog!
Ne nevetgélj, ne vihogj, ne beszélj, és ne szakítsd meg a gyakorlatot.
Mindig FUDO DACHI-ban várd a következő utasítást, hallgasd a magyarázatokat. Soha ne álldogálj
csípőre tett kézzel.
Az edzésvezető minden utasításának kérdezés nélkül engedelmeskedned kell a Dojo-ban. Nem
fog olyasmit kérni, amit ő maga ne próbált volna ki. Ha nem tudod helyesen végrehajtani, akkor
próbáld a legjobb tudásod szerint megtenni. NE ADD FEL!
A páros gyakorlatok megkezdése előtt a partnered felé hajolj meg és mondj OSU! ONEGAI
SHIMASU!-t. Amikor elválsz a partnertől, köszönd meg neki a közös munkát, mondj OSU!
ARIGATO GOZAIMASHITA!-t.
A szünetek alatt ne ülj le, ne támaszkodj, ne feküdj le! Csinálj valami hasznosat, ne vesztegesd el
az edzésidődet!
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AZ EDZÉS BEFEJEZÉSE

Az edzés végén az edző felsorakoztatja a csapatot és megáll velük szemben. A rangidős, aki az
első sor jobbszélén áll, vezényeljen: SHINZEN NI REI!-t, válasz OSU!, az edzésvezetőnek
megköszönjük az edzést.
Vezényszavak: SENPAI / SENSEI / SHIHAN NI (DOMO) ARIGATO GOZAIMASHITA! -
válasz: ARIGATO GOZAIMASHITA!, a társainknak is köszönetet mondunk - vezényszavak: OTAGAI
NI DOMO ARIGATO GOZAIMASHITA! válasz: ARIGATO GOZAIMASHITA!. Az edző általában
a KEIKO OWARIMASU! Vezényszóval jelzi, hogy vége az edzésnek.
Mielőtt kilépsz a sorból, illik megköszönnöd a társaidnak az edzést, mondj nekik ARIGATO
GOZAIMASHITA!-t jobbra, előre, hátra és balra is.
Mielőtt kilépsz a Dojoból, ne felejts el megállni az ajtóban befelé fordulva, hajolj meg és
mondj OSU!-t.

NE FELEDD! A Dojo etikett ugyanúgy része a Kyokushin Karaténak, mint az ütések, rúgások stb. Ha
nem tanulod meg, és nem tartod be, akkor nem Kyokushint csinálsz.

Senki sem kényszerít téged, hogy Kyokushin útját járd, járhatod a saját utadat, ha azt jobbnak
tartod. Ellenben, ha edzéseken veszel részt, a Dojo közösségéhez tartozol, azt önként vállalod,
tehát be kell tartanod az udvariasság szabályait, tisztelned kell a rangban feljebb levőket, de nem
csak őket, hanem minden társadat.

A tisztelet kijár a rangban feljebb lévőknek, tehát kijár neked is a nálad alacsonyabb 
övfokozatúaktól - EBBEN A SORRENDBEN! Gondolkozz el ezen!




