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NYÁRI EDZŐTÁBOR, NYÁRI EDZÉSPROGRAM
A nyári edzőtábor a májusi Híradóban közölteknek megfelelően, augusztus 13. péntek
délutántól augusztus 21. szombat délutánig tart. Az üdülő címe: Diósjenő, Tópart u. valahol
30 és 40 közt, ki van írva, hogy Viltesz üdülő, 2 barna faház. Az eltévelyedettek végső
sárgaangyal száma gyanánt Viktor szüleinek ottani száma: 06-35-364-114.
Úgy határoztunk, hogy a nyári edzőtábort az éves edzésprogram szerves részének
tekintjük, és ennek megfelelően a költségeket is úgy kezeljük, mint a havi terembért. Ez azt
jelenti, hogy a szállás és az edzések közös költségeit megelőlegezzük a csapatkasszából, és a
szeptembertől decemberig terjedő időszakban annyi tanfolyamdíjat szedünk, hogy a terembér
mellett fedezze az edzőtáborra fordított kiadásokat is. Magyarul: értelmetlen, hogy pusztán
spórolásból otthon maradj. Lehet, hogy aki nem tudott eljönni, és ennek ellenére fizetni fog
érte, sérelmesnek érzi ezt a megközelítésmódot. Kérem, vegye figyelembe, hogy az is furcsa,
hogy évről évre eltöltök egy hetet azzal, hogy minden ellenszolgáltatás nélkül tanítsak, és
nincs ott mindenki, aki a tanítványomnak mondja magát.
Az edzőtáborba idén is meghívjuk Gollo Michel és Szabó András mestert és
tanítványait. A tervek szerint, augusztus 19. lenne a vendégmesterek napja. Délelőtt aikido
edzéssel kezdődne, délután harci játék, melynek keretében alkalmunk lenne kobudós
barátainkkal gyakorolni. A harci játék az idei HEHT-nek megfelelő szabályok szerint zajlana
(lásd a HEHT 99’ cikket). A játék után még sor kerülhetne egy közös edzésre vagy
beszélgetésre akár Michel szannal, akár András mesterrel. A napot vidám bográcspartival
fejeznénk be.
Nyáron az edzőtábor előtt a szokott időpontban még tartunk két edzést; július 28-án,
szerdán és augusztus 9-én, hétfőn. A júliusi edzésre elkészítjük az edzőtábor részletesebb
programját (pontos cím, helyszínrajz, stb.), az augusztusi edzésen pedig meg tudjuk beszélni a
leutazás részleteit. Ha valaki az edzésekre nem tud eljönni és e-mailen sem érhető el, július
28. után a Spartacus portáján megtalálja a júliusi Híradót, benne az edzőtáborral kapcsolatos
részletes tájékoztatóval.

KARATE
A judo és a karate – néhány bevezető gondolat. Jóvér Béla
A judo és a karate két, önmagában is teljes értékű harcművészet, ha azonban egyes
elemeiket elegyítjük, olyan ötvözetet nyerünk, amelyben az összetevők értéke nem
egyszerűen összeadódik, hanem hatványozódik. Miért van ez így?
A gyakorlati önvédelem szemszögéből nézve két, egymást kiegészítő felhasználási
területre összpontosítanak. A karate elsősorban a nagyobb küzdelmi távolságból, egymás
megfogása nélküli szituációkra, míg a judo a közelharcra fordít nagyobb figyelmet. Az
„összpontosít” és a „nagyobb figyelmet fordít” kifejezésekkel arra utalok, hogy hangsúlybeli
eltolódásokról és nem kizárólagosságról van szó. Bár a jelenlegi versenyszabályok tiltják, de a
teljes Kodokan judo része az ütések és rúgások alkalmazása és a karate eszköztárában is
fellelhetők a dobások és ízületfeszítések.
A judóban főleg az a dobások előkészítésére, egyensúlyvesztési helyzet előidézésére
szánták az ütés és rúgás technikákat, ezért nem fordítottak akkora figyelmet azok pontos
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végrehajtására, begyakoroltatására, a hatékony végrehajtáshoz és a bennünket ért ütések,
rúgások elviseléséhez szükséges speciális testi képességek kifejlesztésére, az ütések és
rúgások hárítására, mint a karatéban, ahol ez a küzdelem megvívásának fő területe. Itt viszont
a földreviteli és feszítési, fojtási technikák voltak azok, amelyek csak kiegészítő szerepet
kaptak, amikor az ütések és rúgások sorozatából álló küzdelemben alkalom adódott
végrehajtásukra. Így a karatésok ezen a téren sokat tanulhatnak a Kodokan judo tudományos
alapossággal kimunkált rendszeréből, ahol nem csak azt tanítják, hogy miként lehet egy-egy
kedvező alkalmat kihasználni egy dobás végrehajtására, hanem azt is, hogy miként lehet egy
ilyen alkalmat csellel előidézni (nem rossz elnevezés a cselgáncs!), vagy kikényszeríteni.
Sikertelen dobásindításunkat hogyan lehet egy dobás- vagy feszítés-kombinációval folytatni,
és hogyan lehet mindezek ellen védekezni. Külön említést érdemel a judo eséstechnikáinak és
földharc-technikáinak rendszere, amely – túlzás nélkül állíthatjuk – párját ritkítja a
harcművészetek és küzdősportok világában.
A két harcművészet azonban nem csak gyakorlati, hanem filozófiai, szemléleti oldalról
is kiegészíti egymást. Ugyanannak a szamuráj szellemiségnek két arculata; a karate a japán
harci szellem jang oldala, míg a judo –és a vele azonos tőről fakadó, a ju-jutsuból származó
aikido – a jin oldal. A jang és a jin dialektikája a kínai filozófia és életszemlélet egyik
központi gondolata, melynek részletesebb bemutatására most nem vállalkozom; utalok
azonban a Könyvajánló rovatban Csernák János írására.
Klubunkban régi hagyománya van annak, hogy engedjük hatni magunkra a karate
technikáit és mentalitását. Nagy szerencsémnek tartom, hogy ott lehettem a hazai shotokan
karate megszületésénél, valamikor a hetvenes évek elején, Antal János, akkor frissen 1. danos
mester nyári tanfolyamán. Akkoriban még a judo, mint versenysport foglalkoztatott
versenyzőként és edzőként is, de igen mély nyomot hagyott bennem ez a tanítás, és amikor
egy idő elteltével a teljes judo-harcművészet felé fordult a figyelmem igyekeztem, és a mai
napig is igyekszem minél többet beépíteni az ott tanultakból. Később egy ideig Harnos Imre
kempo karate mester egyik tanítványa, Benedek Ferenc okítgatott bennünket heti
rendszerességgel. Amikor ő külföldre távozott, judo edzéseinken egy időre elfelejtődött ez a
„karate félóra edzésrész”, de ekkor is napirenden maradt az ütés-rúgás küzdelem, mint a
szabad stílusú küzdelem gyakorlás egyik szokásos formája.
Új lendületet nyert a dolog, amikor Pados Robi barátunk elkezdett shotokan karatét
tanulni. Mestere, Zsolt Péter hozzánk hasonlóan gondolkodik, és megkérte Robit, hogy
tanítson judót a többi tanítványnak. Innen már csak egy lépés volt, hogy mi is megkértük
egyik tanítványát, Karvázy Pétert, hogy a régi szellemben elevenítsük fel a karate félóra
hagyományát.
A következő írások ezt a gondolatkört járják körül. A karate eskü és értelmezése Pados
Robi révén került hozzánk és kommentár nélkül közöljük, mert önmagáért beszél.
Karate eskü
(DOJO KUN)
FOGADJUK:
TÖREKSZÜNK JELLEMÜNK TÖKÉLETESÍTÉSÉRE.
AZ IGAZSÁG ÚTJÁT JÁRJUK.
ÁLLHATATOSSÁ TESSZÜK A LELKÜNKET.
MEGTARTJUK A TÖRVÉNYT.
KERÜLJÜK A MEGFONTOLATLANSÁGOT.
A Dojo nem más, mint az edzőterem, amelyben a gyakorló napról-napra szembesül
saját gyengeségeivel, hiányosságaival, így belülről jövő késztetéssel halad a fejlődés útján. A
„Do” jelenti az utat, amelyen haladni kívánunk állhatatos elkötelezettséggel. A „Jo” jelenti a
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templomot, szentélyt, amely az úton való haladás házául, eszközéül szolgál, ezért kiemelt
tiszteletet érdemel. A „Kun” jelenti azt a szent fogadalmat, amely a tökéletesség felé vezető
Út, valamint az ezt szolgáló Szentély méltóságát megilleti. Így a Dojo már több mint egyszerű
gyakorlóterem, hiszen nem csak a testünk fejlesztésére szolgáló eszköz, hanem az abban
lakozó szellemiség alázatos nemesítésének színtere. Ezt a termet is, mint minden magasztos
helyet, megillet egy bizonyos fajta alázatos köszöntés, egy méltóságteljes viselkedésforma,
egyfajta ünnepélyes és fegyelmezett szertartásosság. Ide belépni azt jelenti; elfogadom az Út
tanításait, eggyé válok azokkal, vagyis „körön belül vagyok”. A kör a Zen szimbóluma.
A karate fogalmát megismerve eljutunk a test és a lélek; a külső és a belső; a lent és a
fent fogalmak szétválaszthatatlan egyazonosságához. A szimbólum a bezárt kör, amely jelenti
a befejezettséget, az egységet, a zárt harmóniát, amely magában hordozza a megérkezés
mozdulatlanságát. Ám benne rejlik az örök folytonosság végeláthatatlan mozgása, hiszen a
kör utolsó pontja egyben a következő kör első pontja is; így azután nem beszélhetünk végről
és kezdetről, mivel a kettő valójában egy és ugyanaz. Ez a paradox törvényszerűség vezéreli
az egész világmindenséget, ezért hát miért lenne ez másként az emberi létforma
megnyilvánulásaiban; a test különböző mozdulataiban, a gondolatok egymást követő
szövevényében. A teljesség azt is jelenti; tiszta és készen van, jelenti a negatív, ártalmas
dolgoktól való megszabadulás, a mentesség állapotát, amely egy hosszantartó fokozatos
folyamat végeredménye, de egyben eredendő célja is; a testi - szellemi - erkölcsi megtisztulás.
A „kara” szó azt jelenti: üres, ahol az üresség tisztaságot, mentességet, ezáltal
befejezettséget jelent. A „te” szó utal a kézre, amely nyúl és mozdul az elérni vágyott ideális
állapot felé. A kéz, amely az adás és elfogadás szimbóluma, de jelenti azt is; „megragadni
valamit”, ami már a miénk, és nem akarjuk elveszíteni.
Az ígéret nem más, mint egy célirányos megvalósításra váró szándék, amely az akarat
eltökélt késztetése révén egy határozott fogadalommá felerősödve halad az áhított cél elérése
iránti elkötelezett hit és meggyőződés által vezérelve a magasztos eskü megfogalmazásáig. Az
eskü, amely egy szent fogadalom, súlyos elkötelezettséget ró annak kimondójára, mivel az
ember nem lehet hűtlen az adott szavához, leginkább nem büntetlenül; - a kör mindig
visszatér önmagába!
Az ember belső késztetésre szokott fogadalmat tenni, így azt egyedül önmaga teszi.
Ám az úton nem lehet egyedül haladni, hiszen van, aki előbb indult és így már előttünk jár és
van ki mögöttünk. Nem lehet egyedül haladni, mivel szükségünk lehet a mások segítségére,
tapasztalatára, amit ugyanúgy tovább kell adnunk az utánunk jövőknek. Ez egy kölcsönös
felelősségvállalás és egyben egy elkötelezett bizalom is. Azt mondom „Fogadjuk”, ami azt
jelenti; mások nevében is ígéretet teszek, megbízva az ő hűségükben és állhatatosságukban.
Megbízom benne és bátran követem a Tanítómat, ugyanakkor bizalommal és bátorsággal
vezetem a Tanítványaimat is.
„TÖREKSZÜNK JELLEMÜNK TÖKÉLETESÍTÉSÉRE.”
Az első fogadalom kulcsszava a JELLEM, amely nem más, mint a legjobb belső, lelki
tulajdonságaink összessége. A jellem tökéletesedése azt jelenti, a nemes tulajdonságok
kikristályosodása. Az ember csak folytonos tanulás és gyakorlás révén jut el az ismerettől a
jártasságon keresztül a készségig, amikor már magától működik az adott dolog, amikor már
tudattalanul is élővé válik bennünk egy mozdulat. Ugyanígy működik a lélek ereje is. A
szellemi – erkölcsi tanulás nem más, mint jellemtulajdonságaink folytonos gyakorlása a másik
emberen, ahogyan kipróbáljuk, hogy a kardunk valóban nemes acélból készült-e, úgy minden
pillanat egy-egy vizsga, ahol rögtön kiderül, meg tudtunk-e felelni a feladat elvárásainak. Ha
az ember le tudja győzni pillanatnyi gyengeségét, már előbbre jutott egy keveset a
tökéletességhez vezető végtelen úton. Ez az út elérhetetlenül hosszúnak és nehéznek tűnik, ám
az ember mégis hittel és bizalommal telt bátorsággal indul neki, és próbál továbbhaladni. A
„törekedni” szó jól érzékelteti azt a szüntelenül igyekvő nemes akaratot, amely biztosítja az
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úton maradáshoz szükséges erőt. Ha önzetlenek akarunk lenni, adni – adni kell. Ha
türelmesek kívánunk lenni, várni – várni kell. Ha a méltóságot keressük, akkor meg kell
tanulnunk az elfogadást. Ha hitet várunk, azt csak bizalommal érhetjük el. Még számtalan
fejlesztésre váró jellemtulajdonságunk van, ezért az Út meglehetősen hosszú és nehéz, de nem
adjuk fel, hiszen hajt minket a vágy, a beteljesülés vágya.
„AZ IGAZSÁG ÚTJÁT JÁRJUK.”
A második fogadalom kulcsszava a TISZTELET, amely a feljebbvaló dolgok iránti alázat
kifejeződése. Az ember mindig keresi az ideálokat, amelyek erőt adnak, kapaszkodót a felfelé
vezető úton, egy igazolást, amely biztosítja a haladásba vetett hitet. Ezt az eszményképet,
mivel a tökéletesedés útján igen lassan haladunk, csak szerény alázattal közelíthetjük meg. Az
Egyetemes Világmindenség mérhetetlen arányai, a szűkre szabott emberi léptékkel kezelve,
csak így válhatnak elfogadhatóvá. Ezt erősíti az a paradox tényszerűség, miszerint minél
többet tudunk, annál kevesebb lesz a tudásunk. A tudás bennünk van, mint a ballonban a
levegő, így ha minél nagyobbra növeljük a bennünk lévő tudást, annál nagyobb felülettel
érintkezik a végeláthatatlan ismeretlennel. Minden válaszban megszületik egy újabb kérdés,
amely megválaszolásra vár; - a kör mindig visszatér önmagába.
Az egymás iránti tisztelet nem más, mint a megszerzett tudás elismerése, a tudásé,
amely nem hivalkodik, mégis minden rezdülésben megnyilvánul. Az az ember, aki megkapott
bizonyos tudást, megkapta a velejáró felelősséget is, mivel ettől kezdve már nem viselkedhet,
nem beszélhet, sőt nem is gondolkodhat ugyanúgy, mint az az ember, aki nem részese ennek a
tudásnak.
Az ember ősidők óta kutatja, és próbálja megfejteni az egyetemes világ összefüggéseit,
valamint a saját létformájának alapkérdését; - vajon mi végre vagyunk e világon, és mi a
feladatunk? – Az örök igazságok keresése a gondolkodó ember életformája, aki felismeri az
emberi sorsokba rejtett szenvedés szükségszerűségét, amelyet a mérhetetlen tudatlanság hoz
létre, ám mindent elkövet annak érdekében, hogy ezt a tudatlanságot enyhítse embertársaiban.
Nagyon sok emberből hiányzik az a belső erő, amely segítené őt abban, hogy legjobb tudása
szerint megtegyen mindent az önnön szellemi – erkölcsi tisztulása érdekében. Hiányzik belőle
a méltósággal teli hit, amely erőt ad azoknak a dolgoknak a megvalósítására, ami rajta múlik.
De hiányzik a fegyelem és türelem, azon dolgok elfogadása és elviselése terén, amik nem rajta
múlnak, tőle függetlenek. S végül hiányzik belőle a tisztánlátás és megkülönböztetés
képessége, amely lehetővé tenné számára, hogy felismerje; mi a helyes, és mi a helytelen. Az
ősi vallásfilozófiák magukban hordozzák azokat az Egyetemes Alapigazságokat, amelyek
megfelelő kiutat mutatnak az emberi lét ellentmondásos gyötrelmeiből. Tudnunk kell, hogy a
világban minden mindennel összefügg és a dolgok hatnak egymásra a „hatás-ellenhatás”
törvényszerűsége révén. Egy gondolat, egy szó, egy tett mind-mind egy elindított energia, ami
a saját sorsunk történéseiben köszön vissza ránk. Mindig mindent visszakapunk, - a megfelelő
módon, a megfelelő helyen és a megfelelő időben – de csak a „most” pillanata áll
rendelkezésünkre, hogy eldöntsük; mit szeretnénk visszakapni! Mindenért fizetnünk kell,
hiszen a kör mindig visszatér önmagába. A jó dolgokért előre fizetünk, míg a rossz dolgokért
mindig utólag.
Mások önzetlen szolgálata azt jelenti; elől haladok, mert már megszereztem a kellő
felelősségtudatot ahhoz, hogy mások rám bízhassák a tanítás nemes feladatát. A tudás egy
olyan jutalom, amelyet kölcsönkaptunk elődeinktől, így nem tarthatjuk meg magunknak,
hanem kötelességünk továbbadni az utókornak. Ez az ismétlődő folyamat teszi lehetővé, hogy
a lelkiismeretes tanító tanítványából még jobb tanító lehessen, mint mestere volt.
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„ÁLLHATATOSSÁ TESSZÜK A LELKÜNKET.”
A harmadik fogadalom kulcsszava a SZORGALOM, amely biztosítja a kitartással végzett
folyamatos fejlődés lehetőségét. A helyes utat választani, és azon próbálva végighaladni, nem
tartozik az egyszerű és könnyű dolgok közé. Hamar szembekerülünk környezetünk gyanakvó
értetlenségével, irigy- és rosszindulatú gúnyolódásával, ami sokszor könnyen
elbizonytalaníthatja a kezdő „úton járót”. A fáradságos dolgok, ha értékesek, nem
kecsegtetnek látványos és gyors sikerrel, mint inkább egy jól megalapozott és következetesen
felépített erőd maradandóságának biztos érzésével. Ám a kényelemhez szokott modern világ
embere hamar talál megfelelő kifogást lelkiismeretének megnyugtatására, amiért alulmaradt a
lustasággal vívott küzdelemben. Naponta felvállalni valamit, annak ellenére, hogy a jól
megérdemelt jutalom még várat magára, és mindamellett még komoly erőfeszítést is igényel,
hát ehhez egy elhivatott, céltudatos és állhatatos lélek szükségeltetik. Tetteink, szavaink, sőt
még a gondolataink is az adott pillanat próbatételei; meg tudunk-e felelni a sors kihívásainak.
A saját sorsunk biztosítja számunkra a hozzánk méltó megmérettetést, ahol az ember
önértékelése, önbecsülése, kellő állhatatossága kerül a mérleg egyik serpenyőjébe, míg a
másikba az ennek megfelelő kísértések, kihívások. Az ember a helytállásán keresztül edződik,
ám ha nem tudta megoldani feladatát; a sorsa újra feladja a leckét. Ha az ember megpróbál –
kényelemből, gyávaságból, önzésből – kitérni a reá szabott fejlődés elől, akkor visszajut a
kiindulópontra, hogy legyen esélye legyőzni pillanatnyi gyengeségét. Ebben segítségére lesz a
szellemi visszafejlődés következményeként fellépő erkölcsi szenvedés. „A tanulás olyan,
mint felfelé evezni a folyón; ha abbahagyjuk, rögtön visszasodródunk.” Az előrehaladáshoz
szükséges lelkierő is csak fokozatos és folyamatos edzés hatására jöhet létre, aminek
eredménye az újabb és újabb feladatvállalás, melynek jutalma a további felemelkedés. A kör
mindig visszatér önmagába. Szorgalmasnak lenni annyit jelent; legyőztük belső
lustaságunkat. A lustaság pedig nem más, mint az önszeretet és önbecsülés hiánya; hiányzik
belőlünk az a belső lelki késztetés, hogy az élet semmilyen területén ne elégedjünk meg
féldolgokkal. Ha elindultunk az úton, és félúton megállunk, visszafordulunk, hát semmivel
sem vagyunk különbek azoknál, akik el sem indultak. Menni kell az Úton, nem megállva,
nem hátranézve, hiszen nem az számít, hogy honnan indultál, és az sem; most hol tartasz,
hanem csakis az számít; haladsz-e valójában. Haladni töretlenül, menni állhatatos hittel; elöl
menni, figyelve azokat, akik bizalommal követnek, hiszen nekik felelősséggel és hűséggel
tartozunk.
„MEGTARTJUK A TÖRVÉNYT.”
A negyedik fogadalom kulcsszava az UDVARIASSÁG, amely kifejezi környezetünkkel
szembeni tanult viselkedésformát, az adott hierarchiában elfoglalt helyünket. „Udvari”-nak
lenni azt jelenti, hogy az „uralkodó-ház” szabályaival, etikettjével tisztában lenni, és ezt a
mindennapi kommunikációnkban felhasználva eligazodni az adott társadalom alá-, fölé-, és
mellérendelt emberi viszonyainkban. A szigorúan megfogalmazott erkölcsi szabályok,
becsület-kódexek, hivatalos szertartáselemek mindegyike a rendezett és harmonikus lelki
kapcsolatokat szolgálták, illetve jó esetben szolgálják ma is. A szabályok ismerete nem más,
mint a saját lelkiismeretünk. Ezen szabályok be nem tartása azonos az önbecsülésünk
lerombolásával. Az udvari szabályokat az adott társadalom uralkodó osztálya fogalmazta meg
kellő következetességgel és bölcsességgel, ami megkönnyítette az alattvalóknak a bizalommal
teli követhetőség lehetőségét. Az írott törvények szolgálták a mindenkori fegyelmezett,
kezelhető társadalmi rendet, amely biztosította a gazdasági-, valamint és elsősorban a szellemi
– erkölcsi felemelkedést. Ám ezek az emberi törvények valójában nem oldják meg az egyén
belső harmóniájának és tisztulásának törvényszerű feladatát, mivel sok esetben bonyolult
manipuláció és korrupció áldozatává, illetve eszközévé válhatnak. A valódi törvények azok az
Egyetemes Világmindenség által működtetett „isteni törvények”, amelyeket az ősi vallási
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tanítások fogalmaznak meg, és amelyek megfelelő kapaszkodók lehetnek az emberiség
számára, a szenvedésből kivezető úton. A valódi tanító példamutató életével igyekszik ezen
nemes tanítások továbbadására, amiknek segítségével az őt követők megismerhetik a Valódi
Út törvényeit. A buddhista tanítások megfogalmazták a fegyelmezett, helyes emberi
viselkedés egyetemes szabályait. A helyes nézet – az alapigazságok megértése, az ok – okozat
törvényének megértése, és elfogadása. A helyes gondolkodás – elhatározás, hogy nem
követünk el káros cselekedeteket, nem engedünk a mohóságnak, haragnak. A helyes beszéd –
hazug, sértő szavak elkerülése. A helyes viselkedés – nem lopni, nem követni el hűtlenséget,
és nem oltani ki életet. A helyes életmód – kerülni az olyan életet, amely szégyent hozna ránk.
A helyes törekvés – minden erőnkkel szorgalmasan igyekezni a megfelelő irányba. Ha sikerül
mindezeknek az elvárásoknak megfelelnünk, elnyerhetjük az elme nyugalmát és tisztaságát,
így méltán bízhatunk a minket körülvevő világ őszinte udvariasságában. Az udvariasság az
egyik leghatékonyabb lefegyverző eszköz egy adott konfliktus megoldásában, mivel
méltóságot sugároz, de nem lekezelő; magában hordozza a másik iránti jóindulatot, mégsem
tolakodó; adni képes úgy, hogy a másik önbecsülését ajándékozza meg. Ezzel a gesztussal
mintegy elkötelezi a másik felet, aki ettől kezdve már nem válaszolhat faragatlan bunkó
módjára. Így válik érthetővé az az alaptörvény, miszerint tüzet tűzzel oltani nem lehet.
Minden dolog csak a megfelelő ellenpólus segítségével kezelhető, oldható meg, mivel ha
ugyanazt a rezonanciát küldjük vissza, azzal a már ott lévő rezonanciát erősítjük, nem pedig
enyhítjük.
A törvények tisztelete és azok megtartása kifejezi a bennünk rejlő tiszta szellemiség
ápolását, a bizalom és hit erejét, amelynek segítségével az önmagunk megbecsülése erősödik.
A törvények szolgálják a megismerést és az eligazodást, ami lehetővé teszi számunkra, hogy
mindig alkalmazkodni tudjunk az adott világ valóságához. Az egyetemes törvények azok az
erkölcsi útmutatók, amelyeket, kellő udvariassággal megközelítve, felhasználhatjuk a szellemi
megtisztulás magasztos útján, de csakis az önmagunk iránti feltétlen hűség segítségével. A
törvények csak azokra vonatkoznak, akik be is tartják ezeket a törvényeket. A törvényeket be
nem tartó embereknek alapvetően a törvénytelenségre van igénye, amit a Sors méltó módon ki
is elégít, biztosítva az adott egyénnek, hogy átélhesse a hasonló rezonanciával bíró
embertársai udvariatlan, megalázó, aljas viselkedését. Az egyetemes törvényeket nem az
ember alkotta, és nem is az ember működteti, csak legjobb esetben képes felismerni annak
felsőbbrendű irányító szerepét. Viszont a törvények nem ismerése nem mentesít a törvények
alól. Az alól a karmikus törvény alól sem; miszerint mindenki azt kapja a Sorstól, amire
igénye van, és egyben azt, amit érdemel, úgy ahogyan a kör mindig visszatér önmagába.
„KERÜLJÜK A MEGFONTOLATLANSÁGOT.”
Az ötödik fogalom kulcsszava az ÖNURALOM, ami egyet jelent azzal a belső fegyelemmel,
amely egy vigyázó eszközként segíti az Útról való letérés elkerülését. A valódi uralkodás azt
jelenti, hogy az „uralkodó” minden tőle telhetőt megtesz az „alattvalóinak” épülésére,
fejlődésére, jobbá válására, viszont igyekszik megóvni „őket” mindattól, ami ezt a fejlődést
meggátolná. Uralkodás maga a gondoskodó szeretet és megbecsülés, ám sokan tévesen ítélve
egyfajta elnyomásnak minősítik. Sajnos a mai kor társadalmaiból ugyanúgy kezd kiveszni a
valódi uralkodók magasztos személyisége, mint ahogyan az egyénből is lassan eltűnik az
önbecsülésre épülő, tiszteletet és méltóságot sugárzó önfegyelem. Önmagunk felett való
uralkodás alapfeltétele a megfelelő önismeret, valamint tárgyilagos, őszinte önértékelés.
Ismernünk kell jellembeli hiányosságainkat, hogy tudjuk, mi az, amit fejleszteni kell, mi az,
aminek megerősödésétől óvakodnunk kell. Ehhez az önismerethez elengedhetetlenül szükség
van az elme folytonos ellenőrzésére, ami egy sajátos állandó odafigyelést igényel. Ezt
nevezzük éberségnek. Ez a belső éberség igen nehezen valósítható meg, mivel az önmagam
önmagamat való ellenőrzése és tanítása egy különleges belső lelki csatározást eredményez,
amelyet csak fegyelmezett, nyugodt bölcsességgel lehet megnyerni.
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Az emberi létforma összetettségét mutatja a test – szellem – lélek egymásra utalt
hármasságának szoros egysége. Az anyagi dimenziókban lévő fizikai test az, ami könnyebben
megközelíthető, körülhatárolható, így a fejlesztése is egyszerűbb. Az ősi tanítás kimondja: „a
belső fegyelem, csak a külső fegyelem hatására jön létre”, ami azt jelenti, hogy testünk
tanításával kell kezdeni a tanulás folyamatát. A testfegyelem annak a tudatosan irányított és
folytonosan ellenőrzött tanítási folyamatnak a végeredménye, amelyik magába foglalja az
egészségünk megóvását; testünk ésszerű táplálását; fizikai adottságaink minél jobb
kiművelését. A precízen megformált testgyakorlatok, - ide tartozhat az adott technikai képzés
ismeretanyaga is, a szabályok által irányított szertartások, - ide sorolhatjuk a táplálkozás-, a
közlekedés-, a kommunikáció-, az alkotómunka szokásrendjét, amelyek mind-mind a testünk
megfontolt és tudatos irányítását segítik, ugyanakkor el is várva az összerendezett működést.
A testfegyelem létrehozásának következménye lesz az a koncentrált figyelem, az az állhatatos
szorgalom és türelem, valamint annak az önbizalommal teli alázatnak a kialakulása, ami
nagymértékben segíti a belső uralkodást, az elme önuralmát. Meg kell tanulnunk méltón
elviselni a kényelmetlenségeket; a hideget, a meleget, az éhséget, a szomjúságot; türelemmel
legyőzni a sértéseket, bántalmakat, méltánytalanságot. Meg kell tanulnunk felismerni és
elkerülni a veszélyt, amely reánk leselkedik. Az elővigyázatosság segít abban, hogy
elkerüljük a gonosz emberek társaságát, valamint az olyan helyzeteket, amelyek szégyent
hozhatnak reánk. A megfontolatlanság azt jelenti; elveszítettük éberségünket, ezáltal a külső
vágyak csapdájába kerültünk, sorsszerű szenvedések formájában. Ide tartoznak az önző
kényelem keresése; a hírnév és dicsőség hajszolása; a harag és bosszú ápolása; gőgösség és
elégedetlenség; rosszindulat és igazságtalanság; önteltség és közönyösség; gonoszság és
ostobaság. Ezeknek a negatív, visszahúzó dolgoknak az elkerülése vezethet el az erények és a
bölcsesség megszerzéséhez, hiszen csak ezek biztosíthatják a nyugodt, tiszta lélekkel vezérelt
fegyelmezett életformát. A megfontolt, fegyelmezett, öntudatos ember bátran és bizalommal
tekinthet méltó jövője felé, hiszen ő már tudja; mit is fog visszakapni a Sorstól. A kör mindig
visszatér önmagába.
A Karate-eskü öt nemes fogalma bőven túlmutat a fizikai test technikai
tudásszintjének fokozatos fejlesztésén, hiszen a hozzá kapcsolható kulcsszavak – Funakoshi
Mester öt maximája, amelyben összesűrítette az általa rendszerezett harcművészet szellemi
lényegét – olyan belső lelki tulajdonságokat takarnak, amelyek az Élet bármely területén
elengedhetetlenül fontosak az olyan ember számára, aki több szeretne lenni tegnapi
önmagánál. A DO az az út, ami nem a másik ember feletti győzelemről szól, és nem is csak a
testünk feletti tökéletes technikai uralomról, mivel ezek a dolgok csak a külső felszínt jelentik.
Az út ott legbelül van bennünk a szellemi – erkölcsi tökéletesedés eszközeként, ugyanakkor
az önvalónk kiteljesedésének magasztos céljaként. Az alapító Mester fogalmazta meg:
„udvariasság és tisztelet nélkül elvész a karate szellemisége.” A megfelelő szellemi alapok
nélkül a nemes értelmű harcművészet már csak egy lesz a számtalan küzdősportok sorában,
ahol az edző mindent elkövet a sportolók teljesítményének fokozására, és kemény munkával
megszerzett szakmai tekintélyét igyekszik „izomból” megőrizni. Sajnos nem kevés azon
edzők száma, akik technikai tudásuk alapján megkapták ugyan a fekete övet, ám tanítók soha
nem lehetnek, mivel hiányzik belőlük az erkölcsi tisztaságra való törekvés. Aki az Utat
választotta, annak meg kell tanítania saját testét, beszédét és elméjét a megfelelő fegyelemre
és tisztaságra. A cselekedetének tisztasága azt jelenti; nem követhet el erőszakot, nem lophat
meg másokat, és nem lehet hűtlen. A szó tisztasága azt jelenti; nem hazudhat, nem
gyalázkodhat, nem sértegethet, és nem terjeszthet rosszindulatú pletykát. A gondolat
tisztasága azt jelenti; kerülnie kell a haragot, a mohóságot, a gőgöt, és az irigységet. Ha
mesterré akar válni, mindezek mellé meg kell szereznie a békés szeretet és bölcsesség erényét,
amik vezérelni fogják cselekedeteiben, és a tanítás állhatatos átadásában.
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A megszerzett dan-fokozat önmagában nem több, mint az elsajátított technikai tudásért
kapott osztályzat, vagyis egy fokozat. Ha valaki az elért fekete övet nem tudja megtölteni
élete példamutató méltóságával, akkor nem több egy derékra kötött fekete rongynál. Az Edző
tekintélyt sugároz, és megtanít győzni. Az Oktató a méltóság útján vezet a technikai
tökéletesség felé. A Tanító alázattal segít az önismeret megszerzésében. A Mester bölcs
példamutatással helyes életmódra nevel. Az adott rangot nem megszerezni lehet, mint inkább
méltán kiérdemelni, és ezt az érdemet mindig a tanítványok „csillogása” jelzi, mivel mindenki
csak annyit képes továbbadni, amennyi ott legbelül van. A kör mindig visszatér önmagába.
A Karate Eskü által megfogalmazott és követendő értékrend kell, hogy áthassa a
Karate Útját választó ember egész életvitelét, és nem rekedhet meg a puszta testfejlesztés
szintjén. Nem alacsonyíthatja le a harcművészetet egy jól működő, hatékony verekedő-iskola
szintjére sem. Az Eskü magasztos szellemisége nélkül a Karate nem lesz több, mint egy játék,
egy sport a többi között, amely nem is ad többet az ember személyiségének, mint amazok.
A keleti környezetben persze lényegesen könnyebb az adott szellemiség megélése, hiszen az
már elemi szinten természetes, mivel azt maga a társadalmi kultúra évezredek óta megőrizte.
Úgy is fogalmazhatnánk; a létrehozott Út maga az eszköz, és az Eszköz maga az út. A kettő
együtt határozza meg az elérendő célt, ám a Cél sem lehet egy kívülről megközelíthető
„valami”, hiszen minden törekvés, amely az adott cél elérését szolgálja, csakis befelé, a
személyiség legmélyebb régióiba irányul, és ehhez az irányultsághoz való eszköz is a magunk
állhatatos lelki késztetése lehet.
Ha elfogadom és megismerem a KARATE-DO teljességének lényegét, ha képes
vagyok az általa közvetített szellemiség szeretetteljes megértésére, és ez a tudatos megértés
vezéreli az életem minden pillanatát – „itt és most”, akkor fogom megérezni és átélni a
harmóniát, amit a valódi önmagamhoz való visszatalálás öröme biztosít. Akkor mondhatom
el, hogy már élem a Do-t, már magam is azzá váltam.
Ez a kiteljesedés nagyon keveseknek sikerülhet, mivel ahhoz, hogy mindent
megkaphassunk, mindent oda kell adni cserébe. A tisztaság csak a tisztuláson keresztül jöhet
létre. Ám a kevesek példája nem kishitűséggel kell, hogy eltöltsön bennünket, hiszen ők is
emberek, ugyanolyan emberek, ugyanazon gyengeségekkel, tehát hozzánk hasonlatosak.
Miért hisszük azt; mi nem lennénk képesek megoldani egy feladatot, ha már ismerjük a hozzá
vezető utat?
Székesfehérvár, 1998. július 24.
Szarvas János
2. Dan

Egy kis összegzés. Karvázy Péter
Immáron jó ideje annak, hogy közös erővel fáradozunk a karate technikák
elsajátításán. Javasolom, hogy tekintsük át egy kicsit részletesebben az eddig tanult technikák
leírását, mely időrendi sorrendben, azaz szakaszokban íródott számotokra.
I. Szakasz. Állások. Tanulmányaink első szakaszában az állásokon volt a hangsúly: shizentai,
zenkutsu-dachi & kokutsu-dachi. Mindez annak érdekében, hogy a védéseknek, ütéseknek és
rúgásoknak stabil alapot nyújtson.
Ütések és védések. A következő alapvető ütéseket és védéseket gyakoroltuk egyénileg
állásban, majd előre és hátra való mozgásban, és nem utolsó sorban, párokban: Ütések: oitsuki-chudan/jodan, Védések: age-uke, soto-ude-uke, uchi-ude uke és a gedan-barai.
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II. Szakasz. Ütések és Védések. Ebben a részben kiemelt szerepet kaptak az ütések pontos és
gyors végrehajtásai, míg a védekezés sem maradhatott magyarázat nélkül.
III. Szakasz. Összetett gyakorlatok. Támadások mozgásban, míg a védések hátra és oldalra
(45 fokban) irányultak. Újdonságok: páros gyakorlatoknál az ellentámadás. A mi esetünkben
a gyaku-tsuki az, mely a védést követő ellentámadás szerepét tölti be.
IV. Szakasz. Mae-geri az első rúgás. Ezt a fantasztikus rúgást, egyaránt használtuk hosszabb
és rövidebb küzdő távolságon belül is hatásosan. A mae-geri adta lehetőségek közül a
támadást és az ellentámadást gyakoroltuk. Természetesen a páros gyakorlatok magukba
foglalták a kontroll, a pontosság és a gyorsítás elméletének ismeretét is.
V. Szakasz. A Légzés. Több órán keresztül gyakoroltuk és gyakoroljuk a be- és kilégzés
technikáját annak érdekében, hogy a végrehajtandó technika gyorsasága kudarcot ne valljon.
Egyaránt vonatkoztatom ezt a védések és a támadások palettájára is. Különösen fontosnak
tartom a légzés technikájának továbbiakban való gyakorlását.
VI. Szakasz. Csusszanások oldal irányban. Nagy jelentőségű technika. Evvel elősegítjük a
gyors helyzetváltoztatást akár védéssel és ellentámadással ötvözve.
VII. Szakasz. A Csípő. Bázis technika, melyre felépíthető bármilyen tetszőleges technika, sőt
ennek folyamatos gyakorlása nélkülözhetetlen.
VIII. Szakasz. Kumite taktikák. Folyamatban…
IX. Szakasz. Nyitott kezes technikák, azaz tiltott technikák rövid bevezetése.
Jelenleg ugyancsak folyamatban…
A fenti szakaszok csupán egy részét képezik annak a felkészülési folyamatnak, mely a
karate technikák tökéletesebb végrehajtását eredményezik.
Beszélgetés Karvázy Péterrel. Pados Róbert riportja.
Mikor kerültél kapcsolatba a karatéval?
11 éves koromig többféle sportot is kipróbáltam (kosárlabda, kajak, kenu, futás stb.), de egyik
sem tudta lekötni az érdeklődésemet hosszú távon. 1984-ben halottam először a Shotokan
karatéról. Egy ismerősöm hívott el Zsolt Péter mester akkori klubjába (KVF). Nagyon
megtetszett ez a harcművészeti ágazat, bár kitartásomba az is bele játszott, hogy egy szuper jó
társaságba kerültem. Befogadtak és szinte „kisöccsükként” tanítgattak, neveltek.
Milyenek voltak az edzések és a vizsgák?
A vizsgákra nagyon kemény volt a felkészülés, amely magába foglalta az edzéseken való
kötelező részvételt is. Évente több lehetőséget nyújtott a klub, hogy külföldi vagy belföldi
edzőtáborba mehessünk. Az edzőtáborokba a különböző magyar mestereken kívül számos
külföldi meghívott is volt, így gazdagodott szakmai és gyakorlati tudásunk.
Versenyeztél?
Természetesen a versenyek sem maradhattak ki az életünkből, habár klubunk egyáltalán nem
nevezhető verseny orientáltnak. Számomra a verseny célja nem a „dobogó”, hanem inkább a
tapasztalatszerzés volt. A versenyláz, a győzni akarás és az elismertségre vágyás azonban ott
lapult a háttérben, hiszen a sikerélmény mindenképp meghatározó volt fiatalkoromban ahhoz,
hogy később is kedvet kapjak a karate más oldalaira is, az edzősködésre és a verseny
bíráskodásra.
Mikor és milyen eredményeid voltak?
5 év után kezdtem el versenyezni edzőm javaslatára és első versenyemen III. helyet értem el
forma gyakorlatokban (katákban). Későbbiekben az edzések intenzitása nőtt és ezek hozták
meg az igazi sikereket az országos és nemzetközi versenyeken. Így sikerült egy-egy I.
helyezést elérnem 1992 és 1993-ban.
Az edzősködésedről is mesélj légy szíves!
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A régi klubomban több éven át foglalkoztam különböző szintű korosztályokkal, és
segédkeztem a versenyre való felkészülésükben. Ez a lelkesedés sarkallt arra, hogy
elvégezzem a sportoktatói tanfolyamot. Azt hiszem, nem kell külön részleteznem, hogy
mennyi örömöt nyújtott és nyújt a mai napig is ez a feladat. Örömmel vállalkoztam a
felkérésedre, hogy heti egyszeri alkalommal kiegészítő karate edzéseket tartsak Jóvér Béla
mester klubjában. Köszönöm a lehetőséget és az edzőtársak lelkes részvételét.
Mi köszönjük, hogy tanítasz! A karate után néhány szót mondj magadról is!
1973. október 25-én születtem. 1992-ben érettségiztem az Arany János Gimnáziumban, majd
a Rózsa Ferenc Vendéglátóipari Szakközépiskolában szakács-üzletvezetői képesítést
szereztem, ezzel párhuzamosan a Testnevelési Egyetemen a kétéves edzői szakon végeztem,
ezután Skóciában tanultam angol tanári szakon és emellett a Goulash Restaurant nevű Skóciai
magyar étteremben voltam szakács-üzletvezető. 1997-ben a Kodolányi János Főiskolán angol
tanári szakon diplomáztam, ahol jelenleg nyelvtanárként dolgozom. Ezt megelőzően két évig
egy orvos-biológiai műszerekkel foglalkozó kft-ben dolgoztam, ahol az angol tudásomat
kamatoztathattam.
Változatos program. Köszönöm az interjút!
Tapasztalataim a karatésoknak tartott jiu-do edzésekről. Pados Róbert.
A Hunor Budo Klub karate edzéseire régóta járok. Meséltem a karatésoknak, hogy milyen
technikákat tanulunk a BJC-ben. Eleinte túl nagy érdeklődést nem mutattak, de amikor élőben
látták egy közös edzésen és bemutatón, amit Béla szan vezetésével tartottunk több karatés
csapatnak, nagy érdeklődést mutattak. Miután Zsolt Péter karate mesternek jeleztem, hogy ha
van rá érdeklődés, szívesen tartanék jiu-do edzéseket, a karate edzések részeként. Tetszett az
ötlet, így elkezdtem, először tatami nélkül, vagy három tatamival és 15 percben. Minden
alkalommal egy alaptechnikát mutattam, elsősorban a mi 6. kyus technikáink közül. Később
30 percesre bővült és megfelelő méretű szőnyegen gyakorolhattunk. Így már könnyebben
ment az edzés.
Egy edzés tipikus felépítése a következő: esés gyakorlással kezdjük az edzést,
majd általában két technikát gyakorlunk, a haladóbaknak több verzióval kiegészítve, az utolsó
pecekben szoktam mutatni egy érdekesebb, de nagyobb előképzettséget igénylő technikát,
hogy látható legyen, a fejlődésnek nincs határa.
Átvettük a 6. kyus technikákat, a kapcsolódó változatokkal, judós és önvédelmi
alkalmazásait. Bele kóstolunk a következő fokozatok technikáiba is, de mindig visszatérünk
az alaptechnikákhoz. Amikor készültem a szövetségi vizsgára bemutattam a vizsgatechnikáim
többségét. Érdekes volt érezni, hogy azok a technikák, amelyeket tanítottam, utána jobban
mentek. Tanítás közben jobban ráéreztem a lényegükre. Láttam a végrehajtás közbeni hibákat,
és úgy éreztem, hogy könnyebben tudom saját magamat is javítani. Hasonlóan, amikor a klub
dan vizsgára készültem bemutattam a technikáim egy részét és a Heian-jodan karate kata
judós kumitéjét. Ez utóbbit részletekben, több edzésen át vettük. A karatésoknak nagyon
tetszett, jobban megértették a judós technikákat, mivel számukra jól ismert karate
technikákhoz kapcsolódtak.
Két technika csoport volt ami, szerintem, nagyon jól kiegészíti a karatét, a
rögzítések és az elvezető fogások. Ezek nem szerepelnek a karatéban, pedig ha nem akarjuk
leütni ellenfelünket, akkor nélkülözhetetlenek.
Néhány érdekes megfigyelésem volt a tanítás közben. Egy új komplett technika
tanulása közben, ami ütést vagy rúgást is tartalmazott, néha pont olyan rosszul csinálták,
mintha nem is karatésok lennének. A másik probléma az volt, hogy a komplett mozgások
eleinte nagyon külön váltak, nem volt folyamatos a végrehajtás. Ennek az lehet a
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magyarázata, hogy a karatéban nincsenek ilyen összetett, folyamatosan végrehajtandó
technikák. Ha több elem kapcsolódik egymáshoz, és gyorsan egymás után kell végrehajtani,
akkor is különálló mindegyik.
Számomra érdekesek és tanulságosak ezek az edzések és nagy örömmel végzem,
remélem, a karatésok is profitálnak belőle. Egy fájdalmam van, hogy az edzések rövidek és
nincs idő a technikák begyakorlására, elmélyítésére, ezért nem megfelelő hatékonyságú a
tanulás. De hát ne legyünk telhetetlenek!

HEHT 99’
Emlékeztetőül, a HEHT a Hősök Emlékezete Harci Túra rövidítése, első ízben, 1996ban rendeztük meg Szentendrén. Az akkori szédületes heppening házigazdái csapatunk
„menedzserei” voltak. A következő év kimaradt, 1998-ban, szintén menedzsereink ötletére a
lőrinci uszoda volt a helyszín, sok pancsolással és szaunával. Az idei HEHT-et június 12-én
tartottuk, színhelye Göd volt, a Boros család hétvégi háza, pontosabban a közelben elterülő
kis erdő. Házigazdája Boros Gyula és édesapja, akinek nem csak a szíves fogadtatásért,
hanem az ízletes gulyáslevesért is köszönettel tartozunk.
A HEHT-ek jellege az idők folyamán részben változott, részben állandó maradt. Ami
állandó maradt, az a jókedv, eszem-iszom, dínom-dánom. Ami változott, az örömünnep előtti
szakasz jellege. Az idei esemény a tavalyi edzőtábor emlékezetes „györöki csatájára”
hasonlított, azzal a különbséggel, hogy akkor csatabárddal (műanyag üveg) harcoltunk, most
pedig karddal (szivaccsal bevont bokken vagy bot). A vívás szabályai megegyeztek az
edzéseken szokásos szabályokkal: akit bárhol megérint az ellenfél kardja, elveszíti az életét.
A küzdelemhez 14-en gyűltünk össze, ami elegendő volt ahhoz, hogy izgalmas,
változatos játék alakuljon ki. Domokos Judit készített néhány fényképfelvételt, aki szeretne
belőle, érdeklődjön nála.
A harc kerettörténetét és szabályait előre kigondoltam és a résztvevők írásban
megkapták. Bár ezt az eléggé összetett játékot először próbáltuk ki a gyakorlatban, a csata
végén tartott értékelésnél nem tartottuk szükségesnek, hogy lényeges változtatásokat hajtsunk
végre. Alábbiakban (a javasolt néhány kisebb változtatás figyelembevételével) mellékelem a
játék leírását, hogy a nyári edzőtábor előtt azok is barátkozzanak vele, akik most nem vettek
részt a HEHT-en.
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HEHT 99 HARCI JÁTÉK
Történelmi háttér
Még a Tokugawa kor előtti időkben vagyunk, még nem vetett véget egy erőskezű sógun az
egymással rivalizáló daimyó családok véres harcainak. Az egymással harcoló felek
tisztelik a császárt, és annak megbízottját, de – Kyoto messze van – érdekütközés
esetén inkább a saját érdekeiket tartják szem előtt. A felfordulást kihasználva nindzsák
szaporodtak el a környéken, akik mindkét egymással harcoló családot támadják, hogy
megszerezzék értékes fegyvereiket. A császárt bántja ez az anarchia, hiszen ennek
következtében még az adók is csökkennek. Ahhoz nem elég erős, hogy az egymással
harcoló szamurájokat megfékezze, így haragja a nindzsák ellen fordul; közellenségnek
nyilvánítja őket.
Az események valamennyi résztvevője hisz a buddhizmus életet tisztelő eszményeiben, ezért
nem elvakult gyilkológépek, egy-egy összecsapás után az elhunyt és az ölni
kényszerült néhány percre kiszakad az események forgatagából és eltűnődik a
történtek jelentőségén.
A játék szereplői és feladataik:
#1 Két szamuráj csapat: vörösök és kékek. Öltözék: melegítőnadrág, gi-fölső. Vörös- illetve
kék hachimaki. Fegyverzet: kard.
A játék elején mindkét csapat elrejti csapatzászlaját. Ezzel kapcsolatos feladataik; meg kell
akadályozniuk, hogy a másik szamuráj csapat vagy a nindzsák megtalálják zászlójukat,
ugyanakkor törekedniük kell rá, hogy ők megtalálják, és birtokba vegyék a másik csapat
zászlaját. Ha elveszítették zászlójukat -10 pontot kapnak. Ha az ellenfél zászlaját
megszerezték, és a császári biztosnál leadták +10 pontot kapnak. A császári biztosnál leadott
zászló már nem vesz részt a játékban.
További feladataik: minél több "skalpot" szereznek a másik szamuráj csapattól vagy a
nindzsáktól. Egy-egy "skalp", vagyis elvett ellenséges élet 1 pontot ér. Sajátunk elvesztése:1pont.
#2 Nindzsák. Öltözék: melegítő, vagy terepszínű ruha, fekete hachimaki. Fegyverzet: kard, 1
db. dobócsillag (puha szivacslabda). [Akit ezzel megdobnak, ugyanúgy elveszíti az életét,
mintha karddal érintették volna.] A harc közben eldobott dobócsillagok a szamurájok számára
tisztátalanok, nem nyúlnak hozzájuk, de a nindzsák megpróbálják visszaszerezni őket, mert
harc közben elveszített dobócsillagért a játék végén -5 pont jár. (Ebből adódóan a szamurájok
célszerűen lest állíthatnak az elkallódott dobócsillagok közelében.)
Feladatuk, hogy minél több kárt okozzanak a szamurájoknak, megszerezzék zászlaikat, és
minél többet levágjanak közülük. A megszerzett zászlókat elrejthetik, vagy maguknál
tarthatják, így azok a megtalálása és visszaszerzése szamurájok számára mindvégig kihívás
marad. A zászlóval kapcsolatos pontértékelés a játék végén fennálló állapot szerint történik. A
nindzsáknál lévő zászlókért 10 pont jár. A megszerzett kék vagy vörös skalpokért 1-1 pontot
kapnak, elvesztett saját életeikért -1 pontot.
#3 Császári megbízott. Öltözék fehér nadrág és gi-fölső, fehér hachimaki. Fegyverzet: rövid
és hosszú kard.
A vörösök és kékek harcában semleges, egyetlen feladata, hogy elérje, hogy a játék végére ne
maradjon élő nindzsa. Egyetlen élete van, de azt nem veszítheti el. Igyekszik pusztítani a
nindzsákat, ő maga de páncélja sebezhetetlen. Vagyis a nindzsák vívhatnak vele az életükért,
de őt nem sebezhetik meg.
Feladata még, hogy őrizze az egymással harcoló szamurájok által rábízott zsákmányolt
csapatzászlókat, továbbá, hogy a szamurájoktól információkat gyűjtsön és a szamurájok
számára továbbítson a nindzsákról. Kék-vörös ügyekben nem ad ki információt.
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Jelenlétében, 10 méteres körön belül a vörösök - kékek harca fel van függesztve, szervezhet
vegyes, vörös kék csapatokat a nindzsák elleni akciókra. Az ilyen ideiglenes szövetségekre a
szamurájok nincsenek kényszerítve, elhatározásukon múlik, hogy bele mennek-e és mennyi
időre. A nindzsák a császári biztos jelenlétében is indíthatnak támadást a szamurájok ellen, és
fordítva.
Szabályok:
A játék elején a csapatkapitány szétosztja az életeket (hachimakikat). Egyet fel kell kötni a
homlokra, a tartalék életeket bal oldalunkra, az övre kell kötni, jól látható módon. Az
ellenségtől megszerzett hachimakikat jobb oldalunkra kell kötni az övre. Az összes életétől
megfosztott szamuráj csapaton belül kérhet további tartalékot, ha ilyet nem kap, megkeresi a
császári biztost, és annak közelében maradva a játék végéig fegyvertelen hajtóként segíti a
nindzsák felkutatásában.
A reinkarnáció folyamata: ha valaki megölt valakit, a megboldogult ezt hangos ossz!
kiáltással és meghajlással jelzi. Ettől a pillanattól a mindkét szereplő rövid időre kimarad a
küzdelemből.
Ha szamuráj ölt meg szamurájt: a győztes kardját testéhez szorítva lehajtott fejjel áll
jelezve, hogy pillanatnyilag játékon kívül van. A vesztes a földre fekteti kardját, leveszi
hachimakiját, és meghajlással átnyújtja. Ezt a győztes felköti az övére. Ezután a vesztes
testéhez szorított karddal lehajtott fejjel áll és elszámol – légzéssel szinkronizálva - 25-ig. Ez
alatt a győztes továbbra sem vesz részt a küzdelemben, eldöntheti, hogy eltávozik a
helyszínről, vagy a közelben maradva folytatja a harcot. A vesztes a 25-ig számolás után
felköt egy tartalék hachimakit, és miután középső tartásba emeli kardját, támadható, és
folytathatja a küzdelmet. Ha nem volt több tartalék élete, kardját hátul dugja az övbe, jelezve,
hogy nem vesz részt a küzdelemben. Megpróbál csapattársaitól életet kérni, ha nem kap,
megkeresi a császári biztost és beáll hajtónak.
Ha szamuráj ölt meg nindzsát, vagy nindzsa szamurájt: a győztes az előző ceremónia
szerint átveszi a vesztes homlokán lévő hachimakit, majd a nindzsa kap egy percet a távozásra
(ez alatt kell megkeresnie esetlegesen eldobott dobócsillagait is). Ha a nindzsának elfogyott az
élete és társaitól sem tud szerezni, nindzsa szellem lesz: kardját hátul dugja az övbe, többé
nem harcolhat, zászlót sem lophat, de segíthet annak felkutatásában és az üldözők
mozgásának felderítésében.
A zászlók elrejtésének szabályai: a zászlókat kibontott állapotban a földtől legalább 50 cm és
legfeljebb 3 m magasságban kell elrejteni, úgy, hogy három lépés távolságról látható legyen.
Az ellenségtől megszerzett ellenséges zászlót vagy az ellenségtől visszaszerzett saját zászlót
szükség esetén ugyanígy lehet elrejteni. A császári biztoshoz kibontott állapotban, kézben
tartva messziről is jól látható módon kell vinni. Az így szállított zászlót a zászlóvivő
megölésével lehet elvenni, aminek a szabályai megegyeznek az életvesztés szabályaival, azzal
a kiegészítéssel, hogy a levágott ellenség hachimakijával együtt a nála lévő zászlót is átadja.
Amíg a vesztes 25-ig számol, a győztes szabadon távozhat a zsákmánnyal.
A játék előre meghatározott ideig tart, de ha mindkét zászló a császári biztoshoz kerül, vége a
küzdelemnek.

TÚRÁZÁS
Az elmúlt időszakban több szép, és küzdelmes túrán vettünk részt (Tihany 30, Kinizsi 100 és
Kinizsi 40). Czetka Zoli szervezett egy könnyű sétát is a Pilisbe (lásd alább).
A júliusi 11-i kirándulás programjáról a májusi Híradóban írtunk. A találkozás színhelye:
Nyugati pu. ¾ 10 (1005-kor indul a vonat – helyjegyes!)
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Pilisi szalonnasütés 1999. június 19. Czetka Zoltán
A kirándulás a kevés érdeklődő miatt egy kicsit másképpen alakult, mint ahogyan előzetesen
el lett tervezve. Nem úsztátok meg, a borítékolt feladatokat, térképeket elraktározzuk egy
későbbi alkalomra.
A kirándulás kis csoportban, de jó hangulatban indult. Némi bevásárlás után – ahogy egy
piknikelő csapathoz illik – autóval közelítettük meg a HEGY-et. Miután a négykerekűt
Solymáron leparkoltuk, kemény fél órás árkon-bokron át hegymászás következett. A cél egy
Solymártól keletre kb. 1 km-re magasodó hegycsúcs, a Fehér-hegy volt. A hegy gerincén jó
néhány nagyon kellemes szalonnasütő helyet derítettünk fel. A legszimpatikusabbat ki is
próbáltuk. A környéken nem volt nehéz elegendő követ ill. tüzelőt találni, így egy egészen
helyre kis tüzet raktunk. Egy órán belül isteni illatok kezdtek terjengeni, s nemsokára már a
lukulluszi élvezetek tájain kirándultunk tovább. Kellemes és hosszantartó emésztgetés és
beszélgetés után úgy döntött a társaság, hogy ennyi megerőltetés aznapra elég is lenne, hát
laza ütemben „lecsorogtunk” a hegyről, miközben alkalmunk volt megvizitálni a tövében
található istállónyi néhány hetes csikóit is.
A második teljesítmény túrámról Pados Róbert Béla
Miután mégse haltam bele az első túrámba csak egy roppant jól nevelt izomlázat
kaptam, ami röpke 5, azaz öt nap alatt elmúlt, az elhatározásom, hogy nem megyek túrára
soha többet, már nem volt olyan szilárd. November elejére már csaknem hiányzott(!), így
hagytam magam rábeszélni a Merzse 50-es túrára. A Merzse 50 csalóka név mert valójában
58 km a táv, de van 50-es és 24-es résztáv is. A rendezők humorát dicséri a következő
szabály: ha megteszed az 50 kilométert, akkor kapsz oklevelet, ha az 58 kilométert, akkor az
oklevél mellé egy Merzse 50 feliratú jelvényt is.
Az idő isteni volt, kb. mínusz 2 fok, az előző napokban erősen havazott, de nem
aggódtam, mert nem volt nagy a szintemelkedés csak 500 méter. Intő jel volt, hogy az előző
napokban Aigner Szilárd folyamatosan károgott, hogy ilyen rossz idő lesz, meg olyan
hófúvás. Aláfestő zeneként, mint valami Hitchcock filmben igazi varjak károgtak, normális
ember ettől már megrettent volna. Mi nem, vidáman indultunk, majd mivel csak egy normális
őszi túrafelszereléssel rendelkeztünk betértünk az első ABC-be némi rumot vásárolni. Ez
kicsit felmelegített, plusz Béla szan könnyed tempója, (aki már próbálta tudja mit írok, aki
még nem annak javaslom, érdekes élmény lesz). A fentiek ellenére mire megérkeztünk az első
ellenőrző pontra, az egyik társunk fütyülője úgy összefagyott, hogy vizeléskor a másik
társunk cipőjéről a ráfagyott sár jelentős részét eltávolította (próbáld elképzelni a szituációt,
vizuális típusok előnyben). Kora délutánra meglett a sok károgás eredménye, a hőmérséklet
tovább csökkent és olyan hófúvás kezdődött, mint a Delta című régi TV műsor elején
(idősebbek még biztos emlékeznek rá). Miután kissé eltévedtünk, lehet útkeresésnek is
nevezni, a térképet hárman tartották, a negyedik nézte, én ekkor kezdtem magamban
szitkozódni. Később Imre szan felesége azt mondta: elég, szálljunk ki. Imre: muszáj a
feleségemet követnem. Finder Gábor (aki sérülten indult): azt hiszem nekem is elég, és a
közelben lakik a testvérem, akit pont most kellene meglátogatni, plusz a vasút állomás sincs
messze. Én csak megkönnyebbülten annyit mondtam: Gábor szólj, ha már csak 15 perc lesz
vissza, akkor megiszom az összes maradék rumomat. Így 40 km megtétele után négyen
kiszálltunk, Béla szan és Czetka Zoli teljesítették a távot. Én újra elhatároztam, hogy túrára
többé nem megyek.
Folytatása következik, de előre elárulhatok annyit, hogy később én is kaptam
jelvényt.
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JAPÁN ÉS A JAPÁNOK
Mi az a bonszai? Fürtös János
(Forrás : Bonszai magazin 8. szám )
Aki sok keleti akciófilmet látott, hangzása alapján valami speciális fegyverre is gondolhat.
Pedig nem az. A bonszai egy apró edénybe ültetett fás szárú növény, többnyire nagyon idős,
igazi élő műalkotás. „Elkészítéséhez” sok-sok időre, türelemre, gondoskodásra van szükség.
A bonszai mester a valódi fákkal megegyező tulajdonságú, kinézetű, arányosan kicsinyített
növényeket nevel. Hogyan éri el mindezt? A növény méretét a gyökérzet nagysága eleve
meghatározza. Tehát ha egy kicsiny edényben gyökereztetünk ki egy fát, maga is kicsi marad.
Azután a növekvő hajtások céltudatos visszametszésével a fácska lombja tetszés szerint
formálható. Az ágak drótozással a kívánt irányba hajlíthatók, így bármilyen alakzatot
adhatunk a fának.
Sokan mondhatják hogy ez egy erőltetett dolog, nincs semmi értelme, ilyen a természetben
úgysem fordul elő. Nincs igazuk!
Képzeljünk el egy sziklás hegyoldalt, ahol a repedésekben, egy tenyérnyi földdarabkán
megveti lábát egy magocska. Eső áztatja, nap süti, egy kis idő múlva kikel. Nincs sok helye,
be kell érnie annyival, amije van. A repedésből csak girbe-gurba törzzsel tud kinőni. A szél
folyamatosan fújja, elferdíti. A friss hajtásokat az időnként arra járó állatok lerágják, a
kevéske termést a madarak lecsipegetik. De mégis csak fa cseperedik belőle! Egyetlen
különbség az „igazi”-hoz képest az, hogy nem csak távolról látszik kicsinek.
A festményhez, szoborhoz képest két alapvető eltérés van ezeknél a műalkotásoknál.
Élő, folyamatosan változó „anyag”-gal dolgozik a művész, soha nem készül el, nem fejezi be.
Mint sok más művészetnek, a bonszai nevelésnek is több stílusa alakult ki Japánban. Ezek
tükrözik az eltérő ízléseket, érzéseket, gondolatokat, különböző technikákat.
Néhány gyakori bonszai stílust szeretnék bemutatni röviden.
Nagyságuk szerint négyféle bonszait különböztetünk meg.

Babszem

kicsi

közepes

nagy
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Chokkan

Függőleges, egyenes törzsű, a földbe minden irányban jól látható gyökerekkel kapaszkodó fa.
Ágai minden irányban vízszintesen, idős növényeknél kissé leereszkedetten állnak. A
lombkorona piramis, vagy lekerekített kúp alakban végződik. A törzs a lomb között elölről
végig látszik.
Shakan

Egyenletesen megdőlt törzsű fa, csúcsa és lombozatának egy része az edény peremén
túlnyúlik. Ágai vízszintesen helyezkednek el, minden irányba nőnek. Gyökerei erősek, a dőlés
irányában támasztják a törzset, a túloldalon pedig kapaszkodnak a talajba. A lombkorona
félgömb alakú, a dőléssel ellentétes irányban állóhosszabb ágai az egyensúlyt állítják helyre.
Moyogi

Lágy ívben, minden irányba kanyargó, vékonyodó törzsű fa, támaszkodó és kapaszkodó
Gyökerekkel.
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Lombozata tökéletes háromszöget alkot. A növény csúcsa a kanyargások után a törzs
középpontja felett végződik. Az ágak mindig a törzs külső domborulataiból indulnak, és
rendszerint vízszintesen állnak.
Hokidachi

Legyező stílusú bonszai. Törzse egyenes, vastag és szétterülő gyökérzettel kapcsolódik a
talajhoz. Ágai minden irányba egyenletesen terjednek, és így szép szabályos gömbkoronát
alkotnak. A korona alakja lehet még kúpos, csepp alakú, terebélyesen lapított gömb, vagy
félgömb formájú. Körben rengeteg oldalág teszi dússá, tömötté a lombkoronát. Talán ez az
egyetlen stílus, amelyik szimmetrikus felépítésű.
Yose-ue

Azonos fajú facsoport vagy erdő, páratlan számú különálló törzsű fákból. A fakoronák
határvonala háromszöget képez, a törzsek minden irányból láthatóak, nincsenek takarásban.
A legnagyobb fa elöl van, hátrafelé kissebednek, így nagyobb térhatást képez a lapos
edénybe, vagy kőlapra ültetett kompozíció.
Bunjin-gi
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A vékony, hosszú kanyargós törzs ferdén van beültetve egy kis kerek, lapos edénybe. Kevés
lombozata van a törzs tetején, néha a csúcs teljesen visszahajlik. Erőltetett, mesterségesen
kialakított forma. Néhány száz éve kínai festők, költők álmodták meg ezt a stílust. Innen ered
egy másik elnevezés. Literati stílus
Sokan

Ikertörzsű stílus, melynél egy közös gyökérből két törzs nő ki, vagy a törzs kettéválik, közel
azonos vastagsággal. A két törzs lombozata egy fára jellemző egységes lombkoronát mutat.
Esetenként az egyik törzs vastagabb, a másik alacsonyabb, és vékonyabb, mint „anya és
gyermeke”. Az egyetlen stílus, amely páros számú törzzsel rendelkezik.
Sankan

Háromtörzsű bonszai stílus, ugyancsak egy közös gyökérből kifejlődve. A földhöz közel
elágazva a törzsek különböző vastagságúak és nagyságúak. „apa, anya, fiú”. Lehetnek
egyenesek, ívelten kanyarodók, ferdék, egymástól kissé eltávolodók, mégis egységes,
háromszöggel körülhatárolható kupola alakú lombkoronát képeznek.
Látható, hogy ha valaki ezen stílusok valamelyikét tekintve irányadónak, belevág a
bonszai nevelésbe, hosszú, nehéz, de örömteli feladatot ad magának. Az idős japán mesterek
mindenkinek ajánlják, aki nem akar teljesen eltávolodni a természettől ebben az elgépiesedett
világban. A bonszai nevelés kötelességtudatot, felelősségtudatot fejlesztő „gyakorlat”.
Lehetőséget ad az aktív pihenéshez, elmélkedő meditációhoz. Hozzá segít a nyugalom, a
belső béke megteremtéséhez.
Párhuzamos közmondások. Kovács Imre
Időről időre (néha csak 3-4 hónap, néha 3-4 év is eltelik) előveszem egyik kedvenc
olvasmányomat, Si Naj-An Vízparti történetét. A kínai klasszikus irodalom eme alapművében
többek között találó közmondások, szólások sorában gyönyörködhet az olvasó. Persze
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közmondások és szólások minden kultúrában születnek és jellemzik az adott kultúrát, így nem
csak a kínait, hanem a japánt is. Ízelítőül először néhány példa ugyanarra a gondolatra
magyar-japán-kínai sorrendben, majd csak magyar-japán közmondásokat és szólásokat
olvashattok. (Forrás: MAGYAR-JAPÁN KÖZMONDÁSOK ÉS SZÓLÁSOK Összeállította. PACZOLAY
GYULA, Kiadó:-Polgármesteri hivatal, ERCSI 1994)

Jobb félni, mint megijedni.
Végy egy botot, mielőtt elesel.
Ha eszel, vigyázz, hogy félre ne nyeljél, ha mész, óvakodj, hogy el ne essél.
Ami elmúl, elmúlt.
A kiömlött víz nem megy vissza a tálba.
Ha elvehetnéd, s nem veszed, utána már ne fájjon a szíved.
Szél a tölgyet ledönti, de a náddal nem bír.
A fűz nem törik el a hó (terhe) alatt.
A lágyság az élet gyökere, a keménység a romlás szülőanyja.
A szerencse forgandó.
Szajó lova. (Szajónak ellopták a lovát, s ennek váltakozva több jó és rossz következménye
lett)
Ha legnagyobb az öröm, megjön rá a bánat, a legnagyobb bajban meg jószerencse támad.
Ágyúval lő verebet
Sok bába közt elvész a gyermek.
Jó bornak nem kell cégér.
Hosszú haj, rövid ész.

Ökörnek való bárddal vág csirkét.
Ha sok kapitány van, a hajó hegynek ütközik.
Az őszibarack és szilvafák alatt ösvények
keletkeznek, bár semmit sem szólnak magukról.
A nők esze az orruk hegyéig tart.

Legvégül néhány japán gondolat, keressétek meg a magyar megfelelőjét!
Fűz alatt nincs mindig csík
Bambuszhajtások eső után
Az ég hálója nem sűrű szövésű, de semmi sem megy át rajta.
Az összegyűlő porból hegy lesz.
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ZEN

Tsai Chih Chung; Beszélő zen. Budo Kiskönyvtár, 2001. 45. oldal.
#1 A hatodik pátriárka abban a korban élt, (637-713), amikor a zen tanai még nem kerültek át
Kínából Japánba, pontosabb, tehát ha csan pátriárkának nevezzük. A „Zen speaks”-című
könyv, amelyből a rajzos történeteket fordítom, az egyszerűség kedvéért egységesen zenről
beszél, ezért itt meghagytam ezt a kifejezést. Hui-neng életéről lásd bővebben a következő
oldalon lévő „A hatodik pátriárka” –című írást.
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A hatodik pátriárka
(Forrás: Miklós Pál A zen és a művészet. Gyorsuló idő, Magvető, Budapest, 1978)

Ez a korszak már a kínai kultúrának is, a kínai buddhizmusnak is virágkora: a Tang-dinasztia
három évszázados uralmának kezdetén vagyunk. Hung-zsan kortársa a híres buddhista
vándor, Hszüan-cang, aki végigzarándokolja egész Belső-Ázsiát, s a Selyem Útját követve
meglátogatja a tan szülőföldjét, hogy még sok helyt eleven kultuszáról hozzon híreket és
természetesen hiteles szent könyveket is. Útleírása ma a legfontosabb középkori
művelődéstörténeti kútfők egyike. A buddhista fordítás és kommentárirodalom tovább
burjánzik Kínában: új, eddig ismeretlen szutrákat ismernek meg – megannyi új irányzat,
iskola ösztönzője. A kolostorok száma egyre nő, s velük a szerzeteseké; az adómentesség és a
katonáskodástól való menekülés nagy vonzóerő. Egyik-másik kolostor meglepően nagy
anyagi javakkal rendelkezik; okos gazdálkodással és a kiváltságok kihasználásával igen jól
élnek, sőt már-már bankárokká, de legalább uzsorásokká lesznek. Menedéket nyújtanak
azonban az udvari élettől, politikai ármányoktól megcsömörlött vagy épp kegyvesztett rangos
uraknak is – megannyi írástudó; a kolostorok könyveket, kéziratokat, de képeket is gyűjtenek,
kulturális centrumok is ebben az időben. A Csan mesterek kolostorai alig különböznek az
átlagos Mahájána-kolostortól; az írásbeli kultúra elleni lázadásuk egyre hangosabbnak látszik,
de az csak látszat. A valóságban ők is gyűjtenek, másolnak és eredeti műveket is írnak; már
csak azért is, mert ebben az időben még kizárólag Csan-tanokat valló kolostor nincsen. És –
mint látni fogjuk – a költészet és a piktúra csöppet sem idegen tőlük, mint ahogyan eszméik is
sok olyan művészre hatnak, akik nem állanak közvetlen kapcsolatban a szekta intézményeivel
vagy mestereivel.
A Hatodik Pátriárka a Csan legnagyobb alakjai közül való. Hui-neng (637-713)
szegény dél-kínai parasztcsaládból származott, írástudatlan suhancként került a Sárga Szilvahegy kolostorába. Az Ötödik tüstént felismerte rendkívüli képességeit, de attól tartva, hogy az
alacsony származású analfabétát nem tudná elfogadtatni a művelt szerzetesekkel, a konyhát
jelölte ki munkahelyéül. S amikor utódot keresve titkos verspályázatot (!) hirdetett, amelyből
Hui-neng (az írástudatlan!) került ki győztesen, még azon éjjel átadta neki méltósága
jelvényeit, a köntöst és a kolduló csészét, de a titkot megőrizve még kétévi remeteségre ítélte
választottját. A titkos verspályázat úgy zajlott le, hogy éjjel az apát céllájának ajtaja alatt a
jelöltek becsúsztatták névtelenül írt poémájukat. A közhangulat által is utódnak tartott
szerzetes, Sen-hsziu verse így szólt:
A test bódhi-fa, tükör a lelke,
Csiszold szüntelen, nehogy por lepje.
A titokban maradt győztes verse viszont ez volt:
Bódhi-fa nincsen, lélek nem tükör,
Ha semmi sincsen, honnan lenne por?
A tagadás teljessége: íme a második lépés a Csan-eszme kibontása felé.
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Hui-neng tanításait már külön életrajzi krónika őrzi. Lényegét a fenti vers tömören
foglalja össze: a nem cselekvés a legfőbb eszköz: szellemi erőlködés és testi önfegyelmezés
nélkül, a természetre hagyatkozva kell kivárni, illetve érvényesülni hagyni a megvilágosodást,
ami lehet fokozatos is, váratlan is. A kérdés-felelet módszerről például ezt tanította: „Ha a
létről kérdeznek, felelj a nemléttel. Ha a nemlétről faggatnak, válaszolj a léttel. Ha a
közönséges emberről, a bölcs (szent) emberrel, ha a bölcsről (szentről) kérdeznek, a
közönségessel válaszolj. Ha a két utat mindig szembeállítod, megszületik belőlük a középső
út. Minden egyes kérdéshez hozzátartozik a felelet.”
Hui-neng tanításának legjobb összefoglalását ő maga adta, amikor Csunk-cung császár (684ben lépett trónra) meghívására csak üzenettel válaszolt (jó érzékkel, mert a császárt még
trónra lépése esztendejében kitúrták a hatalomból). Hui-neng hitvallását nagyjából így
jegyezték fel:
Hiba azt gondolni, hogy az üldögélést, az elmélkedésben való békés elmélyedés,
nélkülözhetetlen a felszabaduláshoz. A Csan igazsága önmagából nyílik ki, és semmi köze az
elmélkedés gyakorlásához. Mert olvashatjuk a Vadzsracsedikában is, hogy azok, akik a
Tathágatát (a Buddhista) megkísérlik megpillantani valamelyik sajátos pózában, ülve vagy
fekve, meg sem értik az ő szellemét, Tathágatának pedig éppen azért nevezik, mert sehonnan
sem jön, és sehová sem tart – éppen ezért Tathágata. megjelenése a semmiből jön, eltűnése a
semmibe megy – ez pedig éppen a Csan. Következésképpen a Csanban nincsen semmi
elnyerni vagy megérteni való, mit kezdhetnénk hát a keresztbe tett lábbal ülve gyakorolt
elmélkedéssel? Egyesek azt vélhetnék, hogy a megértés feltétlenül szükséges a tudatlanság
homályának eloszlatására, a Csan igazsága azonban mindenek fölött való, s nincsen benne
sem kettősség, sem feltételhez kötött állapot. Tudatlanságról vagy megvilágosultságról
beszélni, bodhi-ról és klesá-ról (ösztönös bölcsesség és szenvedély) szólani, mint két olyan
különféle dologról, amelyek nem egyesülhetnek, nem a Nagy Kocsi tanításából való. A Nagy
Kocsi tanítása a kettősség minden formáját elutasítja, mert azok nem fejezik ki a végső
igazságot. Minden dolog a Buddha természetének a kifejeződését, s nem szennyezik azt
szenvedélyek, nem tisztítja azt a megvilágosodás, fölötte áll mindennek. Ha meg akarod látni,
miféle a te léted természete, szabadítsd meg szellemedet a viszonylatok gondolatától, s meg
fogod pillantani magadat derűsnek és élettel telinek.

KÖNYVAJÁNLÓ
Martin Palmer: JIN ÉS JANG ( EGYENSÚLY ÉS HARMÓNIA A KÍNAI
BÖLCSELETBEN, MŰVÉSZETEKBEN ÉS HÉTKÖZNAPOKBAN ) Édesvíz Kiadó
Budapest, 1998. Írta: Csernák János
Mindannyian ismerjük e kínai szimbólumot, de nem biztos, hogy tudjuk azt is, hogy hogyan
keletkezett. Martin Palmer sinológus könyvéből azonban mindez kiderül.
A jin és jang szimbólum az egyik legismertebb kínai jelkép. A két lendületesen örvénylő,
egybeötvöződő fekete-fehér forma, melyeknek mindegyikéből egy-egy köröcske a másikban
is benne foglaltatik. Nyugaton a legelterjedtebb a kínai jelképek közül, s az egyensúly,
harmónia és egyenlőség leglényegét ragadja meg. A közöttük kialakult egyensúly mégsem
passzív, nem békés semlegességben léteznek egymás oldalán. E két jel, két erő örök harca.
Mindkét erő kioltani és legyőzni akarja a másikat, ami azonban lehetetlen, és pedig azon
egyszerű oknál fogva, hogy a természet mindegyik szívébe odaültette a másik egy-egy
darabkáját. A jin és jang kettősségén alapuló ellentét az, amely meghatározza a kínai
világszemléletet.
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A jin és jang szimbólum eredete Kína régmúltjába vezet vissza. Ez a jelkép a kínai
világszemlélet lényegét fejezi ki. A kínaiak úgy tartják, hogy a jin és jang az idők kezdetén
jött létre, mikor villám hasított a kozmikus őssötétbe és semmibe. Ekkor minden súlyosból és
sötétből jin keletkezett, miközben amire csak a villám fénye hullott, könnyű, súlytalan janggá
vált. A teremtés e pillanata óta egyedül e két kozmikus erő létezik. Minden élő bennük
gyökerezik, átitatnak minden létezőt. Megemlítendő, hogy a jin és a jang nem istenek, nem is
jó vagy rossz szellemek. Egyszerűen léteznek és nekik köszönhető, hogy a kozmosz is létezik.
A nyugati gondolkodás hagyományosan két erő - a jó és a rossz - harcaként értelmezi, mi
több, erre a kettősségre vezeti vissza a világot. Mindez azonban nem tükrözi a valóságot.
Kínában soha nem gondolkodtak így, a kínai ember szemében az ellentétek semlegesek. A jin
és a jang léte egy energiával átitatott világot feltételez. A kínaiak szerint akkor teremthetünk
egyensúlyt és harmóniát, ha úrrá tudunk lenni az ellentmondásokon és feszültségeken, felül
tudunk emelkedni a nézetkülönbségeken, össze tudjuk hangolni a világ sokféleségét. Mivel
életünk tele van konfliktusokkal, a jin és a jang tükrében új szemmel tekinthetünk ezekre.
Mindezek után mi jin és mi jang világunkban?
Jin típusú dolgok : - hideg: eső, víz, föld és anyaföld, Hold.
- passzív: nőiesség, árvíz, hal, fa, kígyó.
- sötét: éjszaka, tél, halál, észak, minden sötét szín.
Jang típusú dolgok : - meleg: gőz, tűz, Nap, láz, energia.
- aktív: férfiak, tavasz, tűzvész, sárkány, madarak.
- fény: csillagok, nappal, dél, istenek, nyár.
A kínaiak harmóniakeresése a jin és a jang kettősségén kívül a feng shui tudományában is
megnyilvánul. Összhangba akarták hozni a táj jin és jang elemeit. A feng shui a nagyvárosok
házrengetegében és a nappali apró tárgyaira ügyelve, rendezi el a teret, a környezet jin és jang
minőségeinek figyelembevételével. Szószerinti fordításban annyit jelent: ˝szél és víz˝, ami e
két elem tájformáló szerepére utal. A feng shui mesterek egyensúlyt teremtenek egy épület és
a környezete jin és jang minőségei között. A feng shui szerint a ház vagy telek négy oldalát
négy állatszellem őrzi: a fekete teknőc, a vörös madár, a zöld sárkány és a fehér tigris. A
kínaiak szerint akkor jó egy ház elrendezése, ha a házat hátulról délre néző hegy védelmezi,
mely a ház irányába lejt. Oldalt és elől ugyancsak dombok védelmezzék azt.
A fák és növények jin és jang energiái jelentős szerepet játszanak a feng shui gyakorlatában.
A növényi zöld friss csit (energiát) áraszt magából, ami segít elűzni a kihalt, életet nélkülöző
térségekben megrekedt rosszindulatú erőket. A kínaiak nagyon ügyeltek arra, hogy házaikat a
feng shui tanácsai szerint építsék.
Az élő szervezet működését a jin és a jang valamint az öt elem összjátéka szabályozza,
energiával mégis a csi áramlása látja el. Az öt elem a kínai világkép szerint a fa, a tűz, a föld,
a fém és a víz. Egymáshoz való viszonyukat a versengés és a szembenállás jellemzi,
küzdelmükből fakad a mindent átható életenergia. Tung Csung Su, az i.e. 2. században élt
konfuciánus filozófus szavai tömören összefoglalják ezen összefüggéseket:
˝Ég és föld életenergiája egyesül, majd jinre és jangra különül, megoszlik a négy évszak
között, az öt elemmé rendeződik. Az elem ebben az értelemben a tevékenységgel azonos.
Ötféle tevékenységet különböztetünk meg. Az ötféle tevékenység az öt elem. Ezek megfelelő
rendbe állítva egymást szülik, másféle rendben azonban kioltják egymást. Ezért ha a
kormányzásban valaki megsérti a rendet, fejetlenség támad, ha viszont követi azt, béke és
jólét uralkodik az országban.˝
A csi (japánul: ki) az éltető életlehelet, a létezőket átható energia. Mindenkiben ez az életáram
kering, nélküle az élet lángja kialszik. Pao Pu ce taoista bölcselő szerint:
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˝A csi által létezünk, s a csi bennünk lakozik. A csi éltet mindent életet égen és földön. Aki
tudja, hogy hogyan áramoltassa a csit, megőrzi egészségét, és távol tartja magától a bajt.˝
A csi áramoltatását különböző gyakorlatokkal érték el a taoista szerzetesek. Az egészség és a
lelki egyensúly elérésének egyik legismertebb módja a taj csi csuannak nevezett mozgássor.
Kína kolostoraiban és szent hegyei között a mai napig élnek olyan mesterek, akik annyira
tökélyre vitték ezt a művészetet, hogy szinte lebegni látszanak miközben gyakorlataikat
végzik.
A kínai gondolkodásmód az egész életüket áthatja A jin és a jang kettősség nemcsak
művészetükben, hanem étrendjükben is megmutatkozik.

INDOKÍNA
Seregi Tamás írása
Seregi szan jó ideje távol van, ezért megkértük, hogy néhány szóval mutatkozzon be az újabb
klub tagoknak. Íme:
1988-ban kezdtem el judóval foglakozni. Ekkor még úgy gondoltam, hogy a karate az igazi,
de azért pár ügyes fogást szerettem volna ellesni a Sütő utca hőseitől. Aztán annyira
megszerettem a társaságot, és megbarátkoztam a stílussal is, hogy végül azóta is itt vagyok, és
kisebb nagyobb megszakításokkal igyekszem ellesni az ügyes fogásokat. 1997-ben sikerült
szereznem egy lehetőséget üzleti tanulmányok folytatására az Egyesült Államokban. A képzés
keretein belül fél évet Amerikán kívül kellett töltenem. Én Dél-Kelet Ázsiát, azon belül is
Thaiföldet választottam, ahol fantasztikus 120 napot töltöttem. Thaiföldi tanulmányaim
végeztével került sor a következő kalandokra.
INDOKÍNA
Már harmadik napja járjuk a dzsungelt. Utunkat tenyernyi pókok, kígyók, vízibivalyok, lila
szitakötők és színes pillangók kísérik. Karen és Meu hegyi törzsek nádból, fából készült
kunyhóiban lakunk, csak erdőt, vizet, levegőt látunk, Életet szívunk magunkba.
Leülünk egy aggastyánhoz a tűz mellé. Jelbeszéddel kommunikálunk. Nem értjük egymást.
Világainknak alig akad közös eleme. Egész egyszerűen nem tudunk viszonyulni egymáshoz.
Nem értjük…Azt mondja: Látott minket a kovácsnál?, vagy hogy 85 éves?, vagy hogy 8
kutyája van?…inkább csöndben nézzük a tüzet. A falu hihetetlen…kismalacok (egész
parányiak is) mindenféle, tyúkok, disznók, tehenek…Az emberek tekintetéből valami mélyről
jövő szenvedély sugárzik…magával ragad…nincs itt semmi és talán épp ezért ők csak azzal
törődnek, ami valódi…szinte minden szó, minden kérdés hülyeségnek tűnik. A válasz itt van
és nincsenek kérdések, csak maga a lét…
Túravezetőnk, Lop fantasztikus eledeleket főz nekünk. Ég a tűz a kunyhóban fűszereket
szórnak a kondérba…néznek maguk elé…törzsi nyelven szólnak egy-két szót.
Az este kimegyek a kunyhóból. Csönd van, csillagok és telihold. Ezüst fényben világítanak a
nádtetők. Mindenki alszik, halk vízcsobogás. Semmi nincs itt, ami előfordulna Életemben.
Hegyek, sűrű növényzet. Végtelen nyugalom, változatlanság. A Cassiopeiara szegezem
tekintetem. Itt minden annyira tiszta és őszinte.
Az emberek, akiket látunk, nem jelentünk nekik semmit. Csak egy villanás vagyunk az
életükben. Nem jövünk sehonnan, nem megyünk sehová, egyszer csak megjelenünk és
eltűnünk, két Élet találkozása, hihetetlen…új mélységét érted meg a szeretetnek. Nem
mondhattok semmit egymásnak. Nincs semmi közös a telefonban és rizsföldekben.
Reggelinél egy elefánt sündörög az asztal körül, ormányát lassan-lassan a cukros tál felé
közelíti, olyan aranyos!
25

26
Elefántozunk kicsit a dzsungelben. Mambusza szép egyenletes tempóban cammog, ha épp
nem lát meg valami friss bambusz levelet,…akkor ugyanis falatozik.
Az esti tűznél a sámán elkészíti a törzs legmisztikusabb logikai játékát,…egy-két perc alatt
bambuszból és nádszálakból összeállít egy olyan ördöglakatot, hogy bizony csak egy atomprogramozói elme képes kinyitni…
Aztán már bambusz tutajokon tartunk az új világ felé. Elérünk terepjárónkhoz,…egyetlen
kerékcsere, és két gyönyörű sztupa megtekintése után ismét Chang Mai! Lop megmondta,
ezekről a városokról, hogy itt minden megtalálható…és igaza van.
A Thai kisvárosok motorját a girlie bárok adják, ezek köré telepszenek a kelet minden kincsét
ígérő éjszakai piacok, a rengeteg apró utcai árus, fölismerhetetlen ételeket kínáló illatozó
sütödék, apró éttermek, massage helyek, riksák. Mászkálás, sürgés-forgás, alkudozás,
barátságos emberek, igazi egyéniségek mindenütt.
Másnap már nyomulunk a Mekongon!
Indokina főverőerén, az Aranyháromszögben kapjuk el Long Tail barátunkat és opium
pipáink kíséretében vígan hasítjuk a vizet a Lao határ menten. A malária ellenes szer engem
ugyan kicsit kitett még a nap elején, de a Mekongon minden megváltozik!
Hihetetlen a folyó: Mindenütt Élet! Sűrű növényzet, széles víz, egy-két halászbárka, Lao
gyerekek fürdőznek…nád kunyhók…csodálatos tájak. Olyan mint a Route 66…érzed, amint
emberek sorsa változott meg a vízen, amint több generáció élete töltötte fel emlékekkel a
köveket…hihetetlen…
Persze folyton fogalmunk sincs róla, hogy hol járunk, így aztán csomószor meg kell
kérdeznünk egy-egy faluban, ha most éppen ebben a faluban járunk-e, amitől aztán teljesen
hülyének néznek (illetve azt hiszik, hogy valamit nem értenek jól a kérdésben).
Anyway…an other one of those Chang Rai nights…Massage!…már ezerszer összetörték
minden csontunkat…kezdjük megszokni. Persze az Európai sztenderdnél lényegesen
kevesebb a tiszta ruhánk, szóval reggelenként most már többször is végig kell szaglászni a
zoknikat, mire a legmegfelelőbbet kiválasztjuk…
Aztán megjön a hír, hogy Kambodzsában a Vörös Khmerek letették a fegyvert.
Két nap múlva mar az Aranyapratheti határparancsnok kocsijában ülünk, aki megígérte, hogy
reggel segít átmenni a határon. Még a Thai oldalon elmondják, hogy ezzel a vízummal nem
engednek vissza, így minden lépésnek fokozott súlya van, amint átsétálunk a határzónán. Az
út egyirányú. Minden méter, amivel Thaiföldtől távolodunk egy-egy Kambodzsában
megteendő kilométert hoz magával,…egy-egy kilométert amiről meg nem tudjuk, hogy mit
rejt…
A határon elképesztő hosszú sorokban vándorolnak a rongyokba öltözött emberek, vállukon
egy-egy bottal, aminek két végéről hatalmas, áruval megrakott zsákok lógnak…a másik
irányba rakomány nélkül sétálnak az emberek…3000 ember kel így át minden reggel…ma
reggel először fordul elő, hogy megjelenik köztük két magyar, mindenki nagyon bámul.
Mindig ilyennek képzeltem a kereskedelmet!
A Kambodzsai határon mindjárt lekapcsolnak a biztonságiak és melegen javasolják, hogy
csak olyan pick-uppal menjünk tovább, akit ők ajánlanak, mert különben tuti, hogy
kifosztanak…fogalmunk nincs, hogy ők biztonságiak-e valójában, vagy hogy egyáltalán
kicsodák és melyik oldalon állnak. .OK. végül beszállunk egy kocsiba. Aztán még hat embert
bezsúfolnak a vezetőfülkébe, hátra még fene tudja hányan ülnek. Rövid út után megállunk és
telepakoljuk a pick-up hátat cementtel. Ennek egy részét az első fegyveres ellenőrző pontnál
vámként leadjuk. Valamiféle városban autót váltunk. Az új kocsiban változatlanok a
viszonyok. 7-en préselődünk elől, hátul pedig egy egész hegyet szállít a kocsi.
Az utak nagyon nagyon nagyon rosszak. Talán igazságtalan is ez a kijelentés. Igazából csak
felfogás kérdése, hogy azt mondjuk-e, nagyon rosszak az utak, vagy azt, hogy van egy sáv az
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aknamezőn, ahol lehet óvatosan haladni négykerék-meghajtású megerősített járgányokkal. Ez
nem az a hely, ahol lesétálsz az útról, ha Wc-zni(de szép magyar szó!) kell. Az utunkat álló
fegyvereseknek rendszeresen le kell tenni valami pénzt. Helyenként van egy-egy híd, aminek
a közepére letesznek egy karót, melyet némi cash ellenében elvesznek. Ez csak segíti, de nem
garantálja a hídon való sikeres átjutást, tekintve, hogy időnként csak egy-egy korhadt fapillér
van.
Az út szélén lévő őrhelyéről elindul az út felé egy fegyveres, hogy utunkat állja, kicsit későn
indult, szóval már nem tud elénk érni. Vállához emeli a fegyvert és céloz. Laci ül a szélén,
lebukik…
-STOP! STOP !STOP! DAMN IT!!!
-no worry no worry- vigyorog sofőrünk, amint gázt ad.
A 120 km-es utat 9 óra alatt tesszük meg, de végül is odaérünk…
Angkor.
Az ősi Khmer birodalom központja…
Ez nem Vanne Damme film, itt nem recsegtette Stalone izmait…ez a hely kő kemény.
Erő és keménység sugárzik a főtemplomból. Nem hagytak sok kétséget a Khmerek. Ez itt van.
És itt lesz. Fantasztikusan megkomponált épület. Talán meg az amerikai turistákban is
megmozgat valamit…mintha figyelne…mintha a hatalmába kerített volna mindenkit, aki a
köveit járja.
Angkor Wat…Mintha fantáziád legvégéről emelték volna le ezt a végtelenül harmonikus,
abszolut tartással rendelkező formát. Nem lehet csak úgy besétálni. Lépésenként eláll a
lélegzeted. Ott állsz és Ő is ott áll. Semmi esélyed. Látod, hogy ehhez még egy belga
karatebűvész és egy amerikai kosárlabda sztár együttes ereje is kevés lenne, még ha
Hollywood realitástól leginkább elszakadni képes rendezője írja is a forgatókönyvet, még ha
lenne is a környéken Cola automata…
Bayon…mint egy hatalmas játék. Kicsit kerekebb formák, ugyanolyan végtelen szimmetria,
szűk kis folyosók, járatok, erőt sugárzó, tiszteletet követelő kövek.
Tha Prom, a dzsungeltemplom…a legmisztikusabb hely, ahol eddig valaha jártam… A
falakat, kupolákat, romokat teljesen benőtte a dzsungel….több száz éves fák telepedtek a
falakra, zöldes mohaszerű réteg borit csomómindent. Sehol senki. Óvatosan mászkálunk a
bármelyik pillanatban leomlani képes kövek közt. Annyira együtt van a növényzettel ez a
templom, hogy szinte már olyan, mintha ez is itt nőtt volna. Félelmetes hangulata van!
Másnap reggel ismét a szokott érzés…nyomulunk a Mekongon! A Mekong mindig
fantasztikus! Egész le Pnohm Penhig.
Skavevy ezredes, a helyi Interpol első embere –egyik osztálytársam édesapja- volt annyira
kedves és előrelátó, hogy kiküldött értünk egy autót sofőrrel és testőrrel a hajóállomásra.
Pnohm Penh utcáit járva aztán érthetővé vált ez a gondoskodás.
A Kambodzsaiak igazából elég barátságosak, csak az egész környezet annyira gyanút
ébresztő, hogy bizalmatlanná válunk mindennel szemben. Nincs sok látnivaló, rettentő
érdekes és lehangoló ez a város…másnap föl is szállunk a “Royal Air Cambodge” minden
királyi jegyet nélkülöző kisgépére, hogy még időben érjünk vissza egy újabb, Tauruszban
töltendő éjszakára, a térség legkedvesebb városába, a mozgalmas megapolisba, Bangkokba…
Kambodzsához képest már nem is tűnik annyira Ázsiának kedvenc városom…figyelem az
arcokat az utcán, lassan-lassan észreveszem, hogy valahol mélyen mindben megvan Karen
vízhordók életigenlő arckifejezése…
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EGY CSALÁDI KIRÁNDULÁS
Kovács Imre írása
Május 23-án családi kirándulásra –középkori várjátékok megtekintésére- hívtak Sümegre.
Napsütéses időben érkeztünk a vár alatti parkolóba, ahol rengeteg fehér ruhás –különböző
színű öveket viselő- gyerek és felnőtt nyüzsgött. Hamarosan kiderült, nem szellemjárásról van
szó, hanem egy, a dunántúli „karatésok” által szervezett erőpróba kellős közepébe
cseppentünk bele. Bár a kirándulásunk fő célja nem ezen esemény megtekintése volt, a
várlátogatás alatt alkalmam nyílt jobban szemügyre venni e modern kori harcművészek
megpróbáltatásait. Íme egy rövid ízelítő az erejét és ügyességét felmérni szándékozó előtt álló
feladatokból:
(A próba értékelésénél figyelembe vették a megtett időt és az állomásokon gyűjtött
pontszámokat egyaránt.)
Bemelegítésként egy 50 m-es sprint, majd 2 m magasan 10 m hosszan kifeszített
kötélen való átjutás1. Ezután irány fel a várba, közben egykezes fekvőtámasz (20
másodpercig) pihenésképpen, hiszen a meredek hegyoldal csak a lábból veszi ki az erőt. A
várkapun történő belépés előtt leugrás a várárokba két krumpliért, visszafelé kötél segíti a
kijutni vágyót. A vár főterére érve igazi harci feladatok várták a küzdelemre éhes embereket.
Először a feldobott krumplikat kellett kettévágni egy borotvaéles lovagi karddal, majd
szekercékkel és dárdákkal kellett célba dobni. Végül a vár egyik szegletében íjászattal lehetett
további pontokat gyűjteni. A várfalon történő körbefutás csak azt a célt szolgálhatta, hogy
felmérhessék a következő feladatok helyszíneit. Irány le a meredek hegyoldalon –legtöbben
igénybe vették a nadrágféket is- és máris tesztelhették a környéken kiégetett tetőcserepeket.
(A három féle töréspróba után a vérző ökölért nem járt külön pont.)
Hogy ne csak a vár védésében, hanem ostromában is jártasak legyenek, egy kis felderítő
kúszás után ágyúvontatással bizonyíthatták rátermettségüket. A hullahopp karikázás
valószínűleg csak a várvédők éberségének elaltatását szolgálta. A további feladatokról (mert
még voltak) már nem írok, ha kíváncsi vagy rá, menj el Te is, hiszen jövő évben ismét
rendeznek hasonlót valahol a Dunántúlon.
Felmerülhet a kérdés, érdemes volt-e ennyi energiát beleölni a feladatok teljesítésébe?! A
négy, három és kétnapos, két személyre szóló pihenés2 mellett a részvétel és a feladatok
teljesítésének öröme (ez is egy jó buli) kárpótolhatta a szemmel láthatólag elfáradt, de jól
szórakozó résztvevőket.
Befejezés, felhívás keringőre: ha valakinek e beszámoló alapján kedve támadt a jövő évben
rendezendő erőpróbán részt venni, jelezze szándékát, időben tájékoztatni fogom az időpontról
és helyszínről.

1

Ez utóbbi végrehajtásában kellő gyakorlatot szerzett a beszámoló írója a tavalyi edzőtáborban, ha valakinek
szaktanácsra van szüksége, forduljon hozzá bizalommal.
2
Ez volt az 1-3 helyezett díja.
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TALÁLTUNK EGY RÉGI FÉNYKÉPET

Amikor még fiatalos szárnycsapásokkal szeltük a levegőeget…
Borsi Jani egy bemutatón éppen megkapta a felszállási engedélyt, hogy elhúzzon Dia, Barbi
és Finder Gabi feje felett. Simon Misi, Hribik Ferike és Jóvér Ági bátorító pillantásokkal
segíti a mutatványt.

HUMOR
Miért tud a judo még a szexnél is jobb lenni?
Fordította: Finder Gábor (segéderő: J.B.)
(Forrás: Internet. (http://www.rain.org/~ssa/humor7.htm)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Judózhatsz sokat, vagy keveset, egyedül te döntöd el, hogy mennyit vállalsz.
Számíthatsz rá, legalább hetente négyszer alkalmad kínálkozik rá.
A judoban nem kell megdicsérned a másik fél új ruháját.
Judozhatsz akár egy éven át is ugyanazokkal, mégsem lesz az az érzésed, hogy mindig
ugyanaz ismétlődik.
Nem kell vacsorázni vinned valakit, hogy rávedd, hogy a partnered legyen.
A judoban nem kell, hogy rossz érzésed legyen, ha egy csúnya embernél bizonyulsz
jobbnak.
Egy szokatlanul hosszú és nehéz edzés után azért még haza tudsz biciklizni.
Egy judo meccsen csak néhány perced van, hogy a csúcsra érj.
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9. A judo meccsen szerzett karmolásokkal, még dicsekedhetsz is a nejednek.
10. A judoban is az a cél, hogy állva maradj, ameddig csak bírsz.
11. Judózás közben nem zavar, ha néznek a szüleid.
12. Az emberek tapsolnak, amikor beteljesülnek a vágyaid.
13. Előjáték nélkül is összejöhet a dolog.
14. Egy kellemes judo hétvégén 6-7 különböző partnerrel is összejöhetsz, csak 20 dollárodba
kerül, és a végén még díjat is kaphatsz.
15. A judoban végig figyelni kell a másikra még akkor is, ha kívülállók értékelnek.
16. Ha egy rossz partnert fogsz is ki, azért még nem lőnek le.
17. Egészen biztos lehetsz benne, hogy egy judo meccs után 9 hónappal a partnered ügyvédje
nem fog felhívni, hogy követelje a következő 18 évre az adózás előtti jövedelmed felét.
18. A másik fickó valószínűleg nem fog elhívni a balett színházba.
19. A partnered nem fogja követelni, hogy előbb borotválkozz meg.
20. Van egy edződ, aki szól, amikor be kell menned, amikor rá kell tenned egy lapáttal, és
amikor újra fel kell tápászkodnod.
21. A judoban van egy bíró, aki biztosít arról, hogy a másik személy biztonságos, és nem kell
védekezned.
22. Ha nem jön össze a dolog, a judo meccsen, a másik nem kérdezi meg: Gyakran van ilyen
problémád?
23. Egyetlen éjszakán az egész csapattal összejöhetsz.
24. A judoban minden pozíciót gyakorolnod kell, nem csak a kedvencedet.
25. A judoban a másik személy nem halogathatja vagy utasíthatja vissza, hogy
rendelkezésedre álljon.
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A KLASSZIKUS BUDO (III. Rész.)
Fordító: Lipcsei Sándor. (A fordítást ellenőrzi: J.B.)
2. fejezet Az eszmények
Ösvény
A hegyen, mit ha éppen rajta állsz,
Fűtől borítva meg sem lát szemed;
Robert Browning
(Jóvér Béla fordítása)*

A klasszikus budo annak az intellektuális erjedésnek az egyik terméke, amely
végülis lerombolta azokat a szűk korlátokat, amelyek közé a konfuciánus
beállítottságú bakafu hivatalnokok megpróbálták bezárni a japán nép gondolkodását. A sors
iróniája, hogy a bakafu azt remélte, a konfucianizmus majd segít kordában tartani a polgárait,
és éppen maga a konfucianizmus vált azzá az ösztönző erővé, melynek hatására az emberek
rángatni kezdték az elméjüket zárva tartó zárt ajtók kilincseit. Az Edo korszak polgárainak
többsége vágyott rá, hogy békeidőben is valamilyen utat találjon, hogy levezesse energiáit és
próbára tegye képességeit. Ennek szükségszerű következményeként az egész XVIII. századon
végighúzódik a független gondolkodásmódra irányuló törekvés.
A bakafu hivatalnokok klasszikus műveltségükre támaszkodva megszövegeztek egy
ortodox alapelvekből álló jegyzéket, amelyet később a kormány hivatalosan is jóváhagyott. A
kiemelkedő képességű Sung dinasztiabeli filozófus, Chu Hsi (1130–1200) neokonfucianizmusa szolgált a bakafu konfucianizmusának alapjául. Chu Hsi társadalmi
irányultságú filozófiája, amelyet Tei-shu-nak vagy japánul Shu-shi-nak neveztek, jól
megfelelt a bakafu céljainak. Abban az értelemben a humanzimushoz kapcsolódott, hogy nem
szellemi vagy isteni törvényekre irányult, hanem közvetlenül az emberre és az emberi
viszonyokra. Ez a filozófia az embereknek azt a kötelességét emelte ki, hogy eleget tegyenek
a gyermeki jámborság, a társadalmi viszonyok és az alattvalói engedelmesség által
megkövetelt hűségnek.
A Chu Hsi rendszer túlsúlya azonban Japánban távolról sem volt teljes. A bakafu
ortodoxiájával a konfucianizmus Wang Yang-ming (1472–1529) féle rendszere – japánul
Oyomei – versenyzett. Tanításai tejesen egyéniek voltak, és Chu Hsi tanaival szemben nem az
értelembe, hanem az intuícióba és az erkölcsi értékbe vetett bizalmat hangsúlyozták. A Wang
Yang-ming konfucianizmus szerint a módszeres fizikai erőfeszítés az, ami megtanítja az
embert elméje irányítására, és ez az egyetlen „valódi tanulás”. Egy ilyen tanulási folyamaton
keresztül az ember azt célozza meg, hogy „jeles erényt példázzon”. Az önfegyelemmel
vezérelt tudás és cselekvés egységében az ember az önismeret olyan szintjére juthat el, amely
bármi más módon elérhetetlen volna. Látható, hogy a Wang Yang-ming rendszer számos
szempontból hasonlatos a zen filozófiához. A zenhez hasonlóan e rendszer és szellemi
gyakorlásának módszerei is egyszerűek és közvetlenek; olyan tulajdonságok ezek, amelyek
erőteljes vonzerőt jelentettek a harcosok számára.
A Wang Yang-ming kunfucianizmus a szavak helyett tettekhez való ragaszkodásában arra
ösztönzi az embert, hogy önmagát helyezze előtérbe és tökéletesítse az életét. Ez az álláspont,
amelyik az öröklött kiváltságokkal szemben az egyéni érdemekre helyezte a hangsúlyt,
természetesen riasztotta a bakafut, amely olyan erősen alapult az öröklött állapoton. A bakafu
keményen bírálta a Wang Yang-ming rendszert és nagyszámú követőjét, sőt néhány esetben
*

Robert Browning Blougram püspök dicsérete (Bishop Blougram’s Apology). A fordítás megjelent: Inazo
Nitobe Bushido, Budo Kiskönyvtár, Hunor Vállalkozás, 1998, 29. oldal.
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száműzték képviselőit, ezzel próbálva elhallgattatni veszélyes gondolataikat. A bakafu
fenntartotta, hogy a „filozófia e félresiklott részének” kidolgozója, Wang Yang-ming
tudósként komoly tökéletlenséggel bír: szenvedélyes vonzalommal tanulmányozza a harci
taktikát és stratégiát. Hayashi Razan (1583–1657), a sógun konfuciánus tanítója így ír: „Igazi
úriember nem szenteli magát efféle tanulmányoknak.”
A kínai filozófiának megfelelően nem szabad, hogy az emberi igyekezet legfőbb célja az
ismeretek – tényekre vonatkozó tárgyszerű információk – növelése legyen. Ehelyett az elme
felemelésére, a „jelenlévő énen” túlmutató dolgok megértésére kell törekedni. Ebben a
formális és eszményi értelemben az egyén olyan értékeket tisztel, amelyek felsőbbrendűek,
mint a pusztán erkölcsi értékek, olyan értékek, amelyek az „erkölcsök felettiek”. A
Lao-tzuban, a kínai klasszikus irodalom legnagyobbikában (amely műről azt
tartják, hogy az ősi filozófus, Lao Tzu tanait tartalmazza, és amelyet később Tao
Te Kingnek neveztek el) szerepel a következő kijelentés: „A tanuláson
munkálkodni annyi, mint napról napra növekedni, a taón munkálkodni annyi, mint
tao (do, michi)
napról napra kevesebbé lenni.”
Az előbbi fajta mű fogalmi törekvés, ami a józan észen vagyis a li elvén keresztüli pozitív
ismeretnövekedésre vonatkozik, ez utóbbi pedig az elme testi erőfeszítésben való részvétele
általi felemelkedését (hsin) hangsúlyozza. A látszólagos ellentmondás aközött, amit a kínai az
emberi erőfeszítés „legfőbb céljának” tart és aközött, ahogyan megvalósítja – amint azt a fenti
bekezdésbeli Lao-tzu idézet előírja –, feloldódik, ha megértjük azt, amit szintén Lao-tzu
mond: „Kisebbíts valamit és növekedni fog, nagyobbíts valamit és csökkenni fog.”
A japán tudósok rendelkezésére álló másik kínai klasszikus, a Chuang-tzu (a hagyomány
szerint Chuang Tzu-nak tulajdonítják, i.e. 369?–286?) erőteljesen síkraszáll az egyén szellemi
szabadsága mellett. A Chuang-tzu, bár kevésbé tekinti a taót az emberi élet útmutatójának,
hosszasan taglal egy titokzatos eljárást, amely által az ember képes felülemelkedni a köznapi
problémákon.
A tao, mindkét előbb említett műnek megfelelően, névtelen és megnevezhetetlen, az „az
egységes”, amelyből minden más fakad. Ez a hagymányos taoista nézet. A japán ember
azonban a kínainál kevésbé hajlamos a „túlvilági” életről való elvont spekulációkra, és a
gyakorlatias szemléletmódot részesíti előnyben. A taót – japánul do-t – gyakorlatiasabb
fogalomként ragadja meg, olyannak, ami az emberre társadalmi kapcsolataiban alkalmazható.
Ezek a művek a tao konfuciánus értelmezését részesítik előnyben, vagyis megnevezhető,
megnevezett, összetett fogalomnak tekintik, amely azonban felette áll a természeti
törvényeknek, és meghaladja az emberi értelem határait.
A do vagy michi (út) japán elnevezés alapja a taónak ezekben az ősi fogalmaiban fekszik,
amelyeket Kínából hoztak Japánba. Bármi is az eredeti kínai jelentésük, a Japánban honos
hitek, mint a sinto, és annak az uralkodó elitnek társadalmi és politikai elvárásai által
módosultak, amely ezekből a kínai elemekből egy a japán feudális társadalommal
összeegyeztethető gondolkodásrendszert alkotott.
A do filozófiai és etikai lényege mögött vallási színezetet találunk, de a do önmagában
véve nem vallás. A vallásosság szelleme csak abban az értelemben létezik a doban, hogy a fogalom a babonákon, szertartásokon és szokásokon alapuló
klasszikus kínai tudományágak felépítményéből ered. A japán nép alapjában
véve nem vallásos, így szemléletmódjukból adódóan a do-nak ezt az
értelmezési körét nem gazdagították; megakadályozta őket ebben az, hogy
teljesen az emberi kapcsolatokra összpontosították a figyelmüket.
A taót mint do-t ezért japánul olyan „útként”, „életpályaként”
értelmezik, amelyet követni kell az életben. Ez az út végtelen és
végtelenül összetett. Hosszú, meredek és tele van számos gyakorlati
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nehézséggel. Úgy tekintendő mint az önművelés eszköze, és végülis az ön-tökéletesítéséhez
vezet.
A do fogalma ezerarcú. Egy sor olyan gyakorlatban művelt tudományt vagyis do
gyakorlási formát ölel fel, amely szorosan kapcsolódik a japán világi élethez. Ezek a
tudományok mind összetett, bonyolult kihívások egy jobb életút követésében, és azon a
szilárd meggyőződésen alapulnak, hogy senkinek sem lehet olyan teljes az élete, mint amilyen
a do-val szerzett elegendő jártasság után lehet.
Egy do gyakorlási formát úgy lehet elképzelni mint a filozófiát és annak etikai
alkalmazásait összekötő kapcsolat eredményét. Ez alatt azt értjük, hogy az „út” olyan szellemi
alapon nyugszik, amelyik a gyakorláson és az átélésen keresztül jut kifejezésre az emberi
viselkedés eszményképére irányuló előírt módszerben, ami viszont felemeli az egyént és így
azt a társadalmat is, amelyben él. Minden do gyakorlási forma arra irányul, hogy eltüntesse a
hagyományos előítéleteket az emberi kapcsolatokból. Az ember mértékéül az erkölcsös
jellemet választja, és úgy véli, hogy semmilyen ember alkotta rendszer nem lehet hiteles, ha
nem ezen alapul. Mivel a do gyakorlási formák arra tanítják az embert, hogy „emberibb”
legyen, ezért a „humanitás valódi útjának”, az életismeret alkalmazásának tekintik, amely a
más embereknek segítő cselekedetekben nyilvánul meg. A do ezért az ember kulturális
humanizmusba vetett hitét példázza.
A do gyakorlási formák kulturális célja, hogy lehetővé tegyék az ember számára, hogy
egyszerűen és természetesen, kérkedés, színlelés és félénkség nélkül lehessen ember, és így
arra vezesse, hogy egészséges kapcsolatokat létesítsen másokkal. Metafizikus
megfogalmazással: arra ösztönzik követőiket, hogy az élet teljességének megértését annak
részein keresztül keressék, olyan személyes tevékenységi körben, amelyben megtapasztalható
a természet ritmusa. Figyelmüket az életre irányítják, a részlegestől az egyetemes és tökéletes
felé.
A do gyakorlási formák felbonthatatlanul kötődnek a zenhez. Tulajdonképpen olyanok,
mint valami képlékeny, alakítható zen. Ezek azok az eszközök, amelyeken keresztül a zen
kapcsolatban marad a mindennapi élettel. Ugyanakkor olyan közvetítőként működnek,
amellyel az egyén elérheti a célját, csak „segíti” afelé, ami az utolsó döntő „ugrás a
megvilágosodáshoz”, az öntökéletesítés tetőfokához. A zen fogalmaknak
megfelelően az öntökéletesítés legnagyobb akadálya az önáltatás. A do
megakadályozza az önáltatást. Egy do formában az öntökéletesítés eredményét, a
„megvilágosodott állapotot” csak a do mesterei tudják megítélni. Ezt a létállapotot
lehetetlen színlelni.
A megvilágosodás, a szatori, olyan létállapot, amelyben az öntökéletesítés az
ezzel rendelkező személy számára fontosabb, mint a motorikus képességei. Mi
valósul meg egy testi gyakorlat végrehajtásában, ami többet feltételez, mint
egyszerűen csak tökéletesített képességet? Bármilyen cselekvés, amelyet csak testi
szatori
gyakorlatként hajtanak végre, nem lesz tökéletes, ha a végrehajtó elmeállapota
feszült, láthatóvá válik cselekvéseinek tudatossága. Csak egy szakember, aki lehet, hogy ura a
technikának, de nem uralja önmagát. Nagyszerűen irányítja testi képességeit, de nem irányítja
teljesen önmagát. Egy mesterrel összehasonlítva cselekvései görcsösek; míg a mesteréi
„szándékolatlanok”, olyan természetesen mennek végbe, mint ahogyan az érett gyümölcs
leesik a fáról. A mester mozdulatai mindig „megerőltetés nélküli fáradozásnak” vagy
„természetes művészetnek” mutatkoznak. A mester az összes technikát, amelyek olyanok,
mint valami szüntelenül hömpölygő nagy folyó, alapos tapasztalatokon keresztül tanulta meg.
A szakember képessége egyszerűen egy nagy esőzés után megáradt folyóhoz hasonlítható,
hamar kimerül. Míg a mester tettei megfelelő eredményt garantálnak, a szakemberéi
elmaradnak.
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A do beható ismerete bölcsesség, míg a csak a tudás kedvéért folytatott tanulás a
bölcsesség megrövidüléséhez vezet. A bujutsu nagymértékben függ a technikai tudástól, de a
következő mondásban az ilyen tudáshoz való eljutás fogalmi módszerének – valamely tárgy
elsősorban szavaktól való függésen keresztüli megértését – lenézését fejezi ki: „Tudni és
megtenni egy és ugyanaz.” Ez gyakorlat, nem elmélet, amit kutatni kell. A tanulást úgy
valósítjuk meg, ha teszünk valamit és megéljük, mindennapi életünk részévé tesszük. Művelni
az elménkben lezajló folyamatok (shin) felhasználásával kell, ami amikor beépül,
működésbe hozza a „belső fényt” vagyis az intuíciót (kan-t).
A bujutsu tettekre összpontosító szelleme nyilvánul meg a tanulásnak ebben a
cselekvéseken és nem szavakon keresztüli folyamatában. Lelki természetű
tanulásról van szó. A bujutsu esetén a logikus tanulás (szavaktól való függőség)
gyors, rövid ideig tartó folyamat, ami felszínes (az ént nem felfogó, nem mindig
gyakorlatias) tudáshoz vezet, míg a lélektani tanulás lassú, hosszú ideig tartó és
mély (az ént felfogó, mindig gyakorlatias) valódi bölcsességet eredményez.
A XVI. századi klasszikus harcművészeti tudományokhoz tartozó do fogalma
teljesen a tanulás lélektani módszerén alapul, de kibővíti az elvét. Az olyan híres
kenjutsu
kenshik (szakértő kardforgatók), mint Tsukahara Bokuden (1490–1571) más
fudoshin
dolgokra helyezték a hangsúlyt, mint azok, akik testi technikában való
szakértelem iránt érdeklődtek. Bokuden a „belülről való növekedésről” ír, a
harcosokban kifejlődő szellemi erő szükségességét sugallva, amelyet a „fölény magjának”
nevezett. Megfigyelte, hogy az ilyen fölény olyan, mint egy „függöny, amelyik átadva magát
a nekicsapódó kő erejének”, csak hogy ellenálljon,végül „ellenségét magába burkolva, legyőzi
azt”.
A do fogalmába beletartozik a harmónia. Bár szellemi erő minden emberben működik,
azok érik el a maximumát, akik harmóniában vannak a természettel. A természettel való
harmóniába kerülés egyik módja, hogy valamely do gyakorlási formának szenteljük
magunkat. Ez kezdetben magas fokú testi aktivitást jelent, mert a do megértése, nem szólva a
mesterszint eléréséről, semmilyen más eszközzel nem lehetséges. Ahhoz, hogy a cselekvéssel
elsőkézből származó tapasztalathoz jussunk, a tétlenséget fel kell, hogy váltsa az előírt
gyakorlatok megalkuvás nélküli végrehajtása. A do gyakorlási formákat úgy kell elgondolni,
mint „megértést”, „megérteni, hogy mi és kié az én”. Yagyu Tajima no Kami
(1527–1606), a nagy kardforgató fejezi ki ezt a legjobban:
„A tanulást és a tudást el kell „felejteni”, és ez csak akkor történt meg, amikor
azt vetted észre, hogy tökéletesen nyugodtnak érzed magad. …A kardforgató –
bármennyire is jól gyakorlott lehet a művészetben [kenjutsu] – sohasem válhat
technikai tudásának mesterévé, csak ha fizikai gátlásaitól megszabadul, és elméjét
az üresség állapotában [mu] tudja tartani, még attól a képességtől is megtisztulva,
amihez eljutott. Ekkor az egész test, a négy végtaggal együtt, képes lesz arra, hogy
az első pillanattól teljes mértékben bizonyságot tegyen mindarról a készségről,
kenshi
amit a sokéves gyakorlással szerzett meg. A test szinte automatikusan mozdul, a
kardforgató tudatos erőfeszítése nélkül… Az összes gyakorlás jelen van, de az
elme [shin] teljesen öntudatlan. Az elme nem tudja, hol van. Amikor ez megvalósul, az összes
gyakorlás szélnek eresztésével, az elme teljesen öntudatlan működésével, az én eltűnésével a
semmibe, amit senki sem ismer, akkor a kardforgatás művészete eléri a tökéletesedését; aki
ezt elérte, úgy nevezik, meijin.”
A do forma mestere, a meijin, olyan szakember, akinek a képessége túl van az egyszerű
testi szakértelmen. Az ő lényege szellemi. Énjének szembeötlő jellemzője a tökéletessége, ő
már túljutott a gyakorlás „próbáld és keresd” szintjén. Azonban a meijin a rendezett,
fegyelmezett élet eleven példája. Továbbra is nagy elvárásokat támaszt önmagával szemben,
és sohasem mulasztja el a napi gyakorlást.
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A meijin az őt körülvevő nyugalom légköréről ismerhető fel. Rendelkezik a fudoshinnal
vagy „mozdíthatatlan elmével”, egy olyan mentális állapottal, ami minden helyzetben
lehetővé teszi számára a higgadtságot. Az olyan helyzetek, amelyek egy közönséges
embernek különböző fokú sokkot okoznak – mint egy hangos vagy váratlan zaj –, a mester
általános, kifelé irányuló nyugalmán nem látszanak meg, és elméje nyugalmának a mélységét
tanúsítják. A meijin bármilyen tette mozdulatai kontrollált hatékonyságában tükrözi vissza
elméjének teste fölötti uralmát. Fürge teste gyakorláskor jellegzetesen könnyedén és pontosan
mozog, és mozdulatai a „véletlenszerűség” tulajdonságát viselik magukon: olyan módon
hajtja végre a dolgokat, mintha azok véletlenül következtek volna be. Ezt a minőséget nem
lehet elemzésen, mesteri utánzáson vagy feltételezett célszerű viselkedésen keresztül elérni,
ez teljesen az én spontán működésének a következménye. A technika és az én feletti uralom
magas állapota az érzékenység olyan fokára hangolja a meijin elméjét, hogy teste fogékony a
veszély elkerülését szolgáló cselekvés legcsekélyebb szükségére. Ez az állapot azt is lehetővé
teszi a meijin számára, hogy a kicsinyes én fölé emelkedjen, az „önzetlenség” vagy az énnélküliség állapotába (kiküszöbölve az önzést). Ezért a meijin mindig szerény ember, akinek
finom modora és udvariassága nagy méltóságot ad. Ő az önként vállalt fegyelem
szigorúságával dacoló, tapasztalaton keresztül elnyert üdvös emberi erőfeszítés értékének a
bizonyítéka.
A meijin számára a klasszikus do hosszú időn át gyakorolt fegyelme olyan különleges fajta
szellemi erőben éri el a tetőfokát, amely elérhetetlen azok számára, akik nem foglalkoztak
ilyen tudományokkal. A meijin teljesítménye a virág illatához hasonlítható; csak érezni lehet,
nem létezik, forrása maga a virág. A do tudományok közönséges képviselője semmivel sem
tud többet, mint amit megtanult, vagy amit mozgásban ki tud fejezni, de amint mester szintet
ér el, először a technika, azután önmaga felett, éleslátása felélénkül és elmélyül, és vannak
olyan tulajdonságok, amelyeket öntudatlanul éreztet, nem pedig tudatosan bemutat.
Ezeknek a tulajdonságoknak az egyikét a kan-ken futatsu no koto kifejezés írja le.
Eredetileg a harcosok használták a bujutsuval kapcsolatban; egy kívánatos tulajdonságot jelölt
a harcos eszköztárából, egy olyan tudatalatti érzéket, amelyben a szemek és az elme (kan-ken)
egyaránt (futatsu no koto) a „látás” szerveiként szolgálnak a veszély pillanataiban. Ken wa me
de miru – a közönséges látás (ken) csak a szemekre (me) épít és csak annyira jó, mint a
szemek – de kan wa kokoro, az intuitív elme (kan) a látás szíve (kokoro). A harcos számára,
ken no me wa yowaku, a szem segítségével való látás gyenge és megbízhatatlan, de kan no me
wa tsuyoi, az intuíció segítségével belenézni a szívbe erős és megbízható. Az előbbi a testi
látás, amely az észlelt mozdulatokra korlátozódik, az utóbbi a lelki látás, ami a
lényegbe hatol.
A bujutsut alkalmazó harcos a tudatosság olyan fajtájának a jelölésére
használta a „kan-ken futatsu no koto” kifejezést, amelyik képessé tette arra,
hogy ügyesen és öntudatlanul alkalmazkodjon veszélyes helyzetekhez. Ez a
képesség nyilvánvaló lehet például, ha két olyan ellenféllel kell hatékonyan és
egyidejűleg foglalkoznia, amelyek egyike szemből fenyegeti, másika hátulról.
Az előbbit testi szemeivel látja a harcos, az utóbbit szellemi „szemeivel”.
Ugyanezt a kifejezést használták a harcos azon rejtélyes képességének a
leírására, amellyel előnyére használ apró dolgokat, mint például
megkapaszkodási lehetőséghez jutni a füldön mögötte lévő olyan kis
mélyedésben, amelyet nem láthat, és ezzel gyorsabban és erőteljesebben indulni
az ellenfél felé. A harcos szellemi „szeme” használatának ugyanez a képessége
muga-mushin,
teszi lehetővé, hogy hátrafelé mozgása közben azonnal átlépjen egy olyan
„én-nélküliség”
fatuskót, testet vagy követ, ami a látókörén kívül, mögötte fekszik.
A klasszikus budo formákkal kapcsolatban használva azonban, a kan-ken futatsu no koto
kifejezésnek szellemi jelentése van, a belső én látása (ken) és annak megértése (kan).
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A tanulókban a kan-ken futatsu no koto hiánya a gyakorlottság hiányának, és ennélfogva
annak a ténynek a megdönthetetlen bizonyítéka, hogy még nem érték el a meijin állapotot. A
kezdő például teljesen gyakorlatlan, ezért csak másolja mestere mozgását, és anélkül utánozza
őt, hogy tudná milyen elvek vannak mögötte. Technikai értelemben a mester a kezdőt a
kifejlettség magassága és mélysége nélküli lénynek tekinti. A tanuló, aki gyakorlottabb, már
számos egyedi technikát képes bemutatni anélkül, hogy figyelné a mesterét. Bár a mester
elismeri, hogy a tanítványának már van bizonyos magassága (számos technika), azonban
nyilvánvaló a számára, hogy a mélység (érettség), amely láthatatlan, hiányzik.
Amíg a tanítvány sikere mestere utánzásától függ, nem mester, még ha az utánzás
tökéletes is. Addig, amíg az nem a saját teljesítménye, nem ismerhető el
meijinnek. A pontos hasonlóság elérése teljesítmény nélküli utánzás.
Mivel a meijinnek magas fokú készség van a birtokában, és olyan személyt
testesít meg, aki olyan valamit ért el, ami túl van a közönségesen – az
öntökéletesítést –, gyakran kaminak is nevezik. A „kami” egy olyan szó, amely
kami
etimológiailag számos jelentést idéz fel, többek között „istenség”, „isten”,
„legendás hős”, illetve olyan „valami vagy valaki, aki különös vagy rendkívüli
erőnek van a birtokában”. A kami jelentésében azonban ennél több is van. A ka szótag rejtett,
misztikus, láthatatlan és felfoghatatlan tulajdonságokra utal, míg a mi szótag magába foglalja
a teljességet vagy kifejlettséget. A meijinről vagy kamiról azt tartják, hogy istentől
megihletett személy, olyan valaki, aki közvetlen kapcsolatban van a „túlvilági dolgokkal”,
hogy csak egyetlen példát említsünk, ahogyan a technika bemutatása során garantálni tudja a
tökéletes eredményt.
Azonban a meijin sem csalhatatlan. Képes rá, és el is követ hibákat. Van egy japán
mondás, ami ezt példázza, ki kara saru mo ochiru, a majom is leesik a fáról. Vagyis a mester
tökéletességének van egy megengedett, sőt elvárt hiányossági foka, ami azokban a ritka
esetekben nyilvánul meg, amikor valamely technika végrehajtásában valóban hibát követ el.
De a mester még az ilyen hibákból is érdemet kovácsol. A mester hibák és nem hibák furcsa
legyével demonstrálja virtuozitását. Egy kevésbé gyakorlott jelölt, ha hibázik, abbahagyja a
gyakorlatot, mivel mozgásának és szellemének szálai elszakadtak; nem képes őket újra
összekapcsolni. A mester azonban, rögtön a hiba elkövetése után tétovázás nélkül folytatja
eredeti mozgását, és végigcsinálja annak eltervezett befejezéséig; képes felvenni és azonnal
összeszőni az elszakadt szálakat. Mozgásában a hiba által okozott törés olyan
hajszálnyi, hogy általában csak egy másik mester képes felismerni, hogy valami
hiba történt egyáltalán. Ily módon, bár véletlenül hibázott, a mester (kami)
megerősíti azt a tényt, hogy ő sem mentes az emberi gyarlóságoktól.

kan-ken

36

