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NYÁRI EDZŐTÁBOR, NYÁRI EDZÉSPROGRAM, ŐSZI
KEZDÉS
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 sárga
angyal száma gyanánt Viktor szüleinek ottani száma: 06-35-364-114.
Augusztus 9-én, hétfőn, a szokott időben, este 8-tól edzést tartunk a Szpariban. Ezen
az edzésen legyen ott mindenki, aki jön az edzőtáborba, itt beszéljük meg a leutazás részleteit.
Az üdülőben összesen 14 hely van faházban, de az udvaron lehet sátrakat állítani. Azt is meg
kell beszélnünk, hogy ki tud sátrat hozni.
Az őszi kezdés: szeptember 1., hétfő, este 8 óra. Kértük a Szparitól, hogy kezdhessünk
egy kicsivel előbb, 7-től 9-ig legyen az edzés, de egyelőre nem tudták megmondani, hogy
sikerül-e így elkészíteniük az őszi terembeosztást.

KLUB VIZSGÁK
Az 1999. Első félévévben vizsgázottak névsora
Berta Balázs február 19, [3. kyu]
Domokos Judit, március 3 [2. kyu]
Sári Péter, március 10 [6. kyu]
Márton Viktor, március 10, [2. kyu]
Boros Gyula, március 19 [mestervizsga]
Horváth Márton, április 7 [4. kyu]
Tóth Lajos, június 30 [3. kyu]
Fürtös János csoportja: (időpont: június 3)
5. kyu: Lente Sándor, Kellner Zsolt, Havasi Tamás.
3. Kyu: Mohácsy Albert, Baranyai Gábor, Szalatnyai Koppány.
2. kyu: Szabó Gábor, Németi József
1. kyu: Kakuk Zoltán, Krajnyák Péter, Rivasz Gábor.

ARCKÉPCSARNOK
Fürtös János
Az interjút készítette: Bacsur György
 Mikor kezdtél el küzdősportokkal foglalkozni?
 Még gyermekként, 1981-ban kezdtem el birkózni az FTC-ben. Öt évet töltöttem el a
szőnyegen. Jól ment a sport, nagy élmény volt, amikor pár év után szóltak, hogy a fiókcsapat
edzése helyett komolyabb csoportba kerülök. A versenysport azonban nem igazán vonzott –
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ez a szellemiség a későbbiekben is megmaradt nálam – ezért egy idő múlva finoman
értésemre adták, hogy nem illek a csapatba, kell a hely az „igazi” versenyzőknek. A
középiskola alatt karatéztam és önvédelemmel foglalkoztam. Több edzőtől katonai-rendőri
közelharcot tanultam. Végül Borsi Jani csoportjában kezdtem el judózni.
 Jelenleg saját csoportod van. Hogyan kezdtél tanítani?
 1990 tájékán történt, hogy egy edzés után megkeresett Béla mester, hogy volna-e kedvem
néhány tanítvánnyal foglalkozni. Én igent mondtam a felkérésre, és ezután alakult meg a
csoportom, amelyből néhány ember a mai napig is jár. Néhányan ugyan csodálkoztak, hogy
oktató lettem, mert akkor még csak sárga övem volt, de véleményem szerint nem az övszín
számít, hanem a mutatott teljesítmény. Egyébként a harcművészetekben szerintem nincsenek
nagy sztorik: edzések vannak, amelyekre le kell járni, keményen dolgozni, telnek a napok, a
hónapok, az évek, és ez hozza meg az eredményt.
Érdekes egyébként, hogy a tanítási hajlamot nem csak itt fedezték fel nálam. Egy időben
rendszeresen jártam lőni, és ott is felkért az edző, hogy foglalkozzam gyerekekkel. Így egy
időben lövészetet is oktattam.
A judo területén pedig ismét új kihívás elé nézek: az iskolában, ahol edzünk, a tornaórák
keretében tanítunk önvédelmet a diákoknak.
A tanításhoz tartozik, hogy – többekkel együtt - elkezdtem járni a TF szakedzőire, mivel
szeretnék ebben a témában is minél többet tanulni, és persze majd a gyakorlatban is
kamatoztatni. A judo mellett olyan jól hasznosítható ismereteket is szerezhetünk, mint
edzéselmélet, anatómia, gimnasztika.
 Talán nem mindenki tudja, hogy egy másik harcművészeti ágat is magas szinten űzöl.
Kérlek, mesélj a kendós múltadról is.
 A kendo kevésbé ismert ág Magyarországon, Yamaji Masanori mester kezdte el az
oktatást. Később a japán önkéntes oktatói program keretében két mester érkezett hozzánk,
akik közül Abe Tetsushi 6. danos mester oktatott Budapesten. Rengeteget tanultam tőle, 1
dan fokozatot szereztem. Sajnos, a kendóban elvárják, hogy versenyeken vegyen részt az
ember, és mint mondtam, ez nem az én világom. De az ott tanultakat nagyon sok területen
tudom kamatoztatni. Hatalmas dolog eredeti forrásból tanulni, megtapasztalni az igazi
„szamuráj szellemet”.
 Az edzések és a suli mellett munkád is eléggé leköt, és családodról sem szabad
megfeledkezni. Hogyan tudod mindezt összeegyeztetni?
 Jó időbeosztással, egy kis odafigyeléssel sok minden megoldható. A judo és más
harcművészetek egyik alapgondolata, hogy meg kell őrizni az egyensúlyt. Ez érthető magára a
gyakorlatokra, küzdelemre, de tágabb értelemben az egész életre is. Számomra az egyik
legfontosabb dolog, amit a harcművészet adott, hogy az esetleges nehézségek ellenére miként
tudom megőrizni ezt a külső-belső egyensúlyt, a lelki nyugalmat.

ÖNVÉDELEMOKTATÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Fürtös János írása
Talán kevésbé köztudott de, a sokak által szidott Nemzeti Alaptantervnek van egy pozitív
része is. Mégpedig az, hogy előírja az általános iskolák 6. 7. 8. osztályában kötelező
önvédelem oktatást. Nem részletezi pontosan a feladatokat, csak annyira hogy a tanulóknak
jártasságot kell szerezni az önvédelmi fogásokban, eséstechnikákban. A gyakorlati
végrehajtást a tornatanárokra bízza. És itt kezdődnek a problémák. Ugyanis a tornatanárok
legnagyobb többsége nem rendelkezik a szükséges felkészültséggel.
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Itt kerültünk képbe a zuglói Arany János Általános Iskolánál (ahol edzéseinket tartjuk immár
második éve).
Az iskola felkérésére 3x6 órában tartottunk „önvédelmi tornaórákat” két 7. és egy 6.
osztálynak. Az itt szerzett tapasztalatainkat osztom meg mindenkivel röviden.
A fent említett okok miatt teljes szabad kezet kaptunk az órák anyagának összeállításában.
Olyan „edzéstervet” próbáltunk készíteni, ami tartalmaz eséstechnikákat, önvédelmi
technikákat, rávezető gyakorlatokat, játékos elemeket, ugyanakkor 6x45 percben meg is
valósítható.
Alap szituációkból, egyszerűen végrehajtható technikákat tanítottunk.
Egyenes ütés, egyenes rúgás ellen  osoto gari, kosoto gari.
Csuklófogásokból szabadulás,  kote gaeshi.
Ruhafogások bontása,  nikyo osae, yubi gatame
Eséstechnikák közül előre, hátra gurulás, csúsztatott esés.
Természetesen minden órán gyakoroltattuk az eséseket is, a technikákat is. Igyekeztünk a
kislabda dobálásban, lagymatag gimnasztikában elpuhult diákokat megmozgatni. A
bemelegítés, az óra intenzitása eltérő volt a számukra megszokottól. Talán ezért, talán azért,
mert érdekes dolgokat tanultak, mindenki szívesen vett részt az órákon. Nagyon fogékonyak,
érdeklődőek voltak a gyerekek. A tervezett dolgokat maradéktalanul sikerült
megvalósítanunk. Ehhez azonban nagy odafigyelésre volt szükség, meg persze arra hogy már
az elején tisztázzuk nincs helye fegyelmezetlenségnek. Ugyanakkor lehetőséget kellett
biztosítanunk arra is, hogy „kitombolhassák” magukat az ifjú titánok.
Az előbbit a hangadók ukénak való kiválasztásával az utóbbit tömegverekedés felvállalásával
sikerült elintéznünk.
Mind a tanárok, mind a diákok részéről rendkívül jó visszhangja volt a munkánknak. Azt
hiszem a rendelkezésünkre álló rövid idő ellenére is, sikerült ismereteket adnunk a
gyerekeknek, anélkül hogy hamis képzeteket keltettünk volna bennük. Számunkra is jó
gyakorlat volt ez a néhány nap. Talán újabb híveket is sikerült toborozni a harcművészetek
számára. Bízunk a további folytatásban!
Ezúton is szeretném megköszönni csoportom tagjainak munkáját, akik az iskolával való jó
kapcsolat, a budo terjesztése érdekében ingyen és bérmentve, szabadságuk terhére vállalták a
közreműködést.

TF JUDOEDZŐ-KÉPZŐ TANFOLYAM
Pados Róbert Béla beszámolója
A Testnevelési Egyetem (régebbi nevének közkeletű rövidítése: TF) három szinten
foglalkozik edzőképzéssel. Létezik egyéves segédedzői tanfolyam, kétéves edzői
szaktanfolyam és négyéves szakedzői képzés. A csapatunkból négyen és a Fürti-csapatból is
öten nekifogtunk a kétéves, középfokú edzőinek.
Sajnos az első év végére már csak egyedül maradtam a csapatunkból, Fürtiék még
négyen vannak.
A féléves tandíj 16.000,- Ft, plusz az index ára, vizsgadíj, jegyzetek, de az első év
így se jön ki 36.000,- Ft-nál többre. A képzés három részből áll, általános elmélet, a választott
sportnak megfelelő, azaz az én esetemben judo elmélet és judo gyakorlat.
Az elméleti oktatás három csoportban folyik, csütörtök du., vagy péntek de., vagy
szombat de. A szombat délelőttit választottam. Az elmélet mindenkinek azonos, így együtt
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voltunk más sportágak edzőjelöltjeivel, így például szép aerobikos lányokkal, némelyikük
felemelő egyéniség...
Az általános elmélet keretében tanultunk edzéselméletet, kissé néha száraz, de
feltétlenül hasznos tárgy, megtudhatjuk, hogy mi a különbség egy jól kivitelezett és hatékony
edzés és a között, hogy „de jól elfáradtam”. (A hatékony edzés alatt is elfáradhatsz csak
kétszer annyit ér.) Tanultunk pszichológiát, hasznos is lenne, de se az előadók se az oktatott
anyag nem igazán megfelelő, és még finoman fogalmaztam. Sportélettan alól felmentést
kaptam az orvosi diplomám alapján, de érdekes és jó volt. Sajnos sokan megbuktak
(pótvizsgák voltak), de szerintem az ott tanultak nélkül nem lehet eredményes edzői munkát
végezni. A sportszervezést egy fiatal hölgy tartotta, a téma száraz és unalmas, de ennek
ellenére az előadásai érdekesek voltak. A gimnasztikába még épp csak bele kóstoltunk,
bővebbet majd jövőre. Az előadások csúcspontja a pedagógia. A tárgy előadója Gombócz
tanár úr (ez az igazi neve) ragyogó előadó, mindenki dől a nevetéstől, de sokat és értelmesen
tanít. Érdemes annak is eljönni és meghallgatni, aki soha nem akar edzést tartani, jól fogja
magát érezni.
A judo elméletet és gyakorlatot Erdődy Miklós (V. dan, mesteredző) tartja. Eddig
egy három napos, és egy egy hetes foglakozás volt, jövőre lesz még 10 nap. Az judo edzés
konkrét feladatairól volt szó, a gyakorlati edzéseken a judo kyu vizsgák anyagát vettük át,
elsősorban a 2. és az 1. kyut. Első év végén le kellett vizsgázni mindenkinek a judo 1. kyuból
és kérdeztek a 2.-ból is. Ez mindenkinek kötelező volt, annak is aki már vizsgázott belőle
vagy akár már danra is. Jövőre az 1. danra kell levizsgáznunk. Akinek még nincsenek meg
ezek a vizsgái, annak ez hivatalos dan kollégiumi vizsga. Érdekes volt látni a barna és fekete
öves versenyzőket, bizonyos technikáknál éppen olyan bizonytalanok voltak, mint mi. Azt
mindenki tudja, hogy a mi stílusunk és így a vizsgaanyagunk eltér a versenyjudótól, kevesebb
is, több is. Voltak olyan technikák, amiket ott láttam először, de néhány „igazi” judós is úgy
tűnt, mintha most hallaná először. Szóval nem kell nagyon megijedni. Nekem szerencsém
volt, mivel közöttünk volt Pados Mirtill, aki a Judo Dan Kollégium hivatalos videokazettáján
az egyik uke, és a rokonságra való tekintettel és mert szépen megkértem, vállalta a vizsgámon
az uke szerepet. Sikeresen levizsgáztam.
A fentieken túlmenően még el kell látogatnunk 10 különböző edzésre, edzésnaplót és
értékelést írni, kell írnunk nyolc 3-5 oldalas dolgozatot, el kell mennünk 10 versenyre, és
végezetül edzésvezetésből is vizsgát kell tenni.
Az eddigi véleményem, röviden: a TF nem könnyű, sok elfoglaltsággal jár, de
érdemes elvégezni.
Jövőre folytatom a beszámolót, addig is mindenki, akit érdekel a dolog, keressen
meg, szívesen mesélek a további részletekről. Aki gondolkodik, hogy jelentkezik, még ráér,
csak kétévenként indítanak szaktanfolyamot.

TÚRÁZÁS
Teljesítménytúra
Az előző Híradókban megtaláljátok, hogy az egyes vizsgaszintekhez milyen
túrakövetelmények tartoznak, és azt is, hogy hol lehet információhoz jutni a megrendezett
túrákról. Innen kezdve a feladat egyéni. A kezdők kedvéért, segítségképpen elmondom, hogy
a szeptember 18-án, szombaton rendezendő Meteor 50 túrán többen végigmegyünk, és aki
pontosan erre, vagy a 21 km-es résztávra vállalkozik, csatlakozhat hozzánk. További segítség,
hogy az alább szereplő, szeptember 4-én szervezett kirándulás is érinti ennek a túrának egyes
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szakaszait. Ez a túra egyébként a Budai hegységben van (rajt, és cél Hűvösvölgy) és nem is
különösebben nehéz.
Kirándulás
A július 11-i, Doór Béla által szervezett kirándulás, érdeklődés hiányában elmaradt.
Az augusztus 7-ére meghirdetett kirándulás a főszervező – Finder szan – elfoglaltsága miatt
elmarad.
De azért lesz valami!!!
Szeptember 4-én, szombaton, reggel ½ 9-kor legyetek a Moszkva téren. Az 56-os villamos
megállójának környékén keressétek Boros Gyulát, aki kivezet Benneteket Máriaremetére
Pados Robi házához, ami egyúttal rajthelyként is szolgál. Innen indul a 17 km-es könnyű séta.
Robi megígérte, hogy ha jók lesztek, mesél Nektek az út során érintett nevezetes helyekről,
ilyenekről, mint például a „ha utólérem seggberúgom emelkedő”, és bemutatja a „Finder-törő
lejtőt” is.
A kirándulás körséta, és Robi házához visszaérve garden-party jelleget ölt. Aki ezen szeretne
részt venni, az edzőtábor során, vagy legkésőbb a szeptember 1-i, szerdai edzésen jelezze,
mert a résztvevők arányában kell bevásárolni (valami magyaros egytálételre és könnyű
italokra számítsatok, aminek költségeit természetesen összedobjuk).
Sztori : A következő Merzse
Lipcsei Sándor írása
Robi beszámolója a ’93-as Merzse túráról nekem is kedvet csinált ahhoz, hogy megörökítsem
az egyik emlékezetes túrámat. Mivel én annak az évnek a legvégén keveredtem le először a
Sütő utcai dojo-ba, amikor az említett túrát rendezték, nekem Merzséből csak a következő
jutott. Addigra persze már nem az volt az első túrám, túl voltam jó néhány 50-esen (Kossuth
48, Kiscell 60, Téry 50, Meteor 50), sőt az első Kinizsi 100-ason is. Szóval nem számítottam
túl sok meglepetésre.
Különösen, hogy a lehetőségekhez képest (november eleje) az idő is jónak ígérkezett. Előző
este még edzés (akkor már a Szpariban), azután egy nosztalgialátogatás a Queen sörözőbe a
Sütő utcai szép napok emlékére (meg persze az edzésen elveszített folyadék pótlására). Az
aznapi edzés különösen jól sikerült, nagyon hepik voltunk. Már fél kettő is elmúlt 1, mire mint
utolsó mohikánok (Béla szan, Gyula és jómagam) úgy döntöttünk, hogy néhány óra alvásra
azért még nekünk is szükségünk van a túra előtt. „Viszlát hatkor az Őrsön” búcsúztunk
egymástól.
Reggel azt álmodtam, hogy csörög a telefon. Aztán felébredtem. Még mindig csörgött. Gyula
hívott. „Ezek szerint még te is otthon vagy.” „Miért, mennyi az idő?” „Öt perc múlva hat.”
„Akkor már lehet, hogy nem érünk oda a megbeszélt találkozóra.” „Nem valószínű. Most mit
csináljunk?” „.Háát... akkor ... akkor ma az lesz a harci feladat, hogy utolérjük a többieket.”
„Mennyi idő alatt tudsz elkészülni?” „Hétkor az Őrsön jó?”. Így kezdődött.
Az Őrs vezér téren felszálltunk a buszra, bevettük magunkat a hátsó ülésre és próbáltunk erőt
gyűjteni a feladathoz. Az erőgyűjtés kicsit hangosra sikeredett, mert az előttünk levő ülésen
egy mogorva alak, álomittas hangon szólított meg bennünket. „Olyan ismerős hangokat
hallottam álmomban!”. Béla szan volt az. Szóval újra együtt az esti asztaltársaság. Már
tudtuk, hogy semmi sem állíthat meg bennünket.
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Bizonyára többen hallottátok már tőlünk a következő beszédfordulatot: „és akkor eljött a mágikus fél kettő”.
Nos innen ered. [J.B.]
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Nem is állított. Amíg a buszvégállomástól néhány száz méterre lévő rajtot megtaláltuk a
rákoskeresztúri lakótelepen, kétszer másztunk kerítést2. Ugyanis már a rajt előtt utat
tévesztettünk. Azért volt egy vigasztaló momentum is: többen bennünket követve akartak
eljutni a rajthoz. Végül sikerült nekik, de megfogadták, máskor inkább előveszik térképet.
Gyulának nehéz hete volt (hja, a sok meló), elég fáradt lehetett, mert a (majdnem) teljesen sík
terepen egy pocsolyában mutatott be mae ukemi-t. Később lemaradt, úgy tíz-húsz méterre
követett bennünket. Egyszer csak azt vettük észre, hogy eltűnt mögülünk. Megálltunk,
vártunk. Nem jött. Elsétáltunk visszafelé, egész addig, ahol még megvolt. Aztán később
rájöttünk a megoldásra. Volt egy elágazás, a másik út visszavitt Pécelre. „Ezek szerint
lemondhatunk róla. Ha Pécelen veszi észre, hogy rossz felé ment, akkor biztos nem fog újra
nekivágni. Főleg, hogy térképe sincs.” állapítottuk meg, és szomorúan továbbindultunk.
Sajnáltuk, hogy kimarad a nagy élményből és tudtuk, hogy ő is sajnálja. Tudtuk, ha utána
mennénk, hogy megkeressük, már nekünk sem lenne erőnk folytatni.
Az idő csodálatos volt, egy szál pólóban mentünk. Az ellenőrző pontokon rendre várt az
üzenet: „Két srác, akik olyan fehér fejpántot viselnek, mint ti, üdvözöl benneteket”.
Isaszegen Béla szan, szokásához híven jelképes koszorút dobott egy volt vő-jelöltnek, aki
annak idején ott szállt ki. A srác, mint később mesélte, amikor beért Pestre, olyan
lestrapáltnak nézett ki, hogy a zebránál egy öreg néni kísérte át (úgy látszik, a Jóvérkirálylányok kezéig is rögös út vezet).
Robit és Doór Bélát (mert ők voltak az üzengető hachi-maki-sok) nem sikerült beérnünk, de
azért még sötétedés előtt eljutottunk Pécelig, ahonnan már csak a bónusz nyolc kilométer volt
hátra a Rákos-patak mentén. Ekkor már persze nem volt olyan meleg, mint napközben, de a
mozgás és a hátizsákokból előkerülő túlélő-védőitalok megóvtak bennünket. Nem fedné
teljesen az igazságot, ha azt állítanám, hogy addigra nem fáradtunk el. Lábaink már inkább
csak megszokásból vittek előre. Különféle történetekkel szórakoztattuk egymást, de azok az
órák már eléggé összemosódnak. Végül megérkeztünk Rákoskeresztúrra. A reggeli
tapasztalatok alapján sokkal körültekintőbben láttunk a cél szerepét is betöltő iskola
megkereséséhez, eredménnyel. Megkaptuk a jelvényeket, majd felvettük az összes tartalék
ruhát a hátizsákból, ugyanis megállva kiderült, hogy tényleg eléggé lehűlt a levegő. De nem
baj, nemsokára otthon leszünk.
A buszra majdnem 30 percet kellett várni. Teljesen átfagytam. Alváshiány, fáradtság, plusz
hideg, megtették a hatásukat. Amikor egy órával később megérkeztünk az Őrs vezér térre, a
metró az orrunk előtt ment el. Nem volt erőm tovább várni a hidegben, úgy döntöttem taxival
megyek haza. Gyors búcsút vettünk, és beszálltam az első taxiba. A kocsiban kellemes meleg
csapott meg. „Pesterzsébetre szeretnék menni” mondtam és kezdtem élvezni a meleget. A
taxis indított, majd kisvártatva megkérdezte „Pontosan hová?”. „Háát...” „hová is? hát haza,
jó, de ez itt többet akar, mit akar ez tőlem, egyáltalán hol vagyok” cikáztak a fejemben a
gondolatok, míg végül kinyögtem „Várjon egy kicsit, legyen szíves, amíg kitalálom”. A taxis
furcsán nézett, de türelmes volt. Én pedig szép lassan kiolvadtam, és mire az Éles-sarokhoz
értünk, már válaszolni is tudtam a kérdésére.
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Egyik ilyen gyakorlatnál volt egy pillanat, amikor a melegítőnadrágomat felnyársalta egy hegyes vascölöp, én
pedig első kézből szereztem információt róla, hogy mit érezhet az olajbogyó a fogpiszkálóra szúrva.
(Jégkockának lenni jobb lehet.) [J.B.]

7

JAPÁN ÉS A JAPÁNOK
Szumó a japán nemzeti ügy
Fürtös János írása
Úgy gondolom, azon a legtöbben túl vagyunk, hogy bizonygatni kellene a szumó több mint
elhízott majdnem meztelen férfiak furcsa lökdösődése, pofozkodása.
Olyannyira több hogy Japánban igazi nemzeti ügy a szumó. A legnépszerűbb, legismertebb,
(legnagyobb) emberek a rikisi-k, vagy szumo tori-k. A páratlan hónapokban rendezett
mérkőzés sorozat, a szumó baso, milliókat vonz a stadionokba, a TV képernyők elé. Ez a
népszerűség nem csak felszínes rajongás. A szumó nagyon mélyen gyökerezik a Japán
mitológiában, vallásban, a hagyományokban.
A Kodzsiki ( Régi Dolgok Krónikája ) 712-ből származó írásos emlék, említést tesz egy 2500
éves legendáról, miszerint Takemikazucsi és Takeminakata istenek egy szumó mérkőzésen
döntötték el a Japán szigetek birtoklását Izumo partjainál, a mai Simane tartomány területén.
Mivel az utóbbi nehezen kiejthető nevű istenség veszítette el a csatát, a szigeteket átengedték
a Takemikazucsi által vezetett Japán népnek.
A Nihon Soki ( Japán Krónika) 720-ból, leírja az első halandók közti párviadalt, ami i.e. 23ban zajlott Sunin császár udvarában. A császár felkérte Nomi No Szukune nevű Izumo-beli
fazekast, hogy küzdjön meg Taima No Kehajával, egy rosszhírű hetvenkedő verekedővel.
Hosszú küzdelem után Kehaja halálos sérüléseket szerzett., Szukune pedig bevonult a
történelembe, mint a szumó „atyja”
A sógunok idején fejlődésnek indult a szumó. Rendszeres versenyeket tartottak, egyre
szaporodott a birkózók száma. Kialakult az eredményes versenyzők valamiféle támogatási
rendszere is. Nem csak anyagi támogatást jelentett ez, hanem szamuráj rangot is.
Ez a modern mai időkben a következőt jelenti: egy Yokozuna ( jelenleg 3 van belőle ) havi
fizetése 2.800.000.-yen körül van. Azt tudni kell, hogy csak a szekitori fokozatban lévő
versenyzők (jokozuna, ozeki, szekivake, komoszubi, maegasira ) kapnak fizetést.
De ezért természetesen nagyon sokat kell tenniük is. Úgynevezett Heja-ban élnek, szigorú
rend szerint, mindent alárendelve a szumónak. Sokat edzenek, erősítenek, esznek, lazítanak.
Évente hat versenyt rendeznek, 11-15 nap időtartamban. A versenyek között bemutatókat is
tartanak szerte az országban, és külföldön is.
A versenyszabályok igen egyszerűek: Egy 455 cm átmérőjű körben a versenyzőnek a talpán
kívül valamelyik más testrésze érinti a talajt, vesztett. Akkor is vesztett, ha bármely testrésze
az érvényes küzdő területen kívül érintkezik a talajjal. Engedélyezett a dobás, gáncsolás,
tolás, nyitott tenyérrel ütés. Tilos ököllel ütni, rúgni, a szemet támadni.
Ezek után néhány érdekességről szólnék.
A mérkőzés előtt a birkózó a sinto vallásból ismert módon vizet merít egy bambuszmerítővel,
és kiöblíti a száját. A megtisztulást jelképezve ezzel.
A küzdelem előtt, látványos nagy mozdulattal sót hintenek a küzdőtérre. A rossz szellemek
elűzését célozza ez a rítus. De van praktikus oka is. A só szemcsék miatt nem csúszik annyira
a döngölt homok felület, továbbá sérülés, horzsolás esetén egyből fertőtlenít is.
Ha az egyik versenyző még azelőtt indítana támadást, hogy az ellenfele felkészült volna arra,
100.000 - yen büntetést kell fizetnie.
Akebono az egyik jelenlegi yokozuna 204 cm magas és 232 kg.
Mainoumi a legkisebb 171 cm magas és 101 kg.
Chijonofuji a második legeredményesebb versenyző volt, több mint ezer győzelmet aratott,
két éven keresztül minden mérkőzését megnyerte.
Hiába, nagy emberek, nagy teljesítmények.
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ZEN

Tsai Chih Chung; Beszélő zen. Budo kiskönyvtár, 2001. 48. oldal.
Megjegyzés: A kép bal oldalán a történet eredeti kínai szövege található. Ezt eddig lehagytuk
a szkennelésnél, most így sikerült. Az angol nyelvű könyv, amelyből a történeteket fordítom
kajánul így kommentálja: „így a kedves olvasó nem érezheti, hogy visszatartottunk valami
információt, mellesleg díszítésnek is egész jó”.
[J.B.]
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KÖNYVAJÁNLÓ
John Holt; How Children Learn. (Hogyan tanulnak a gyermekek.)
Második, átdolgozott kiadás. Penguin Books, 1983, p. 271-276.
(Megjelent az Aikido Magazin 1999. májusi számában.) Fordította: Jóvér Béla
A Földet benépesítő élőlények között egy sincs, amelyik olyan hosszasan és körültekintően
készítené fel az életre kicsinyeit, mint az ember. Emiatt aztán hajlamosak vagyunk úgy
szemlélni őket, mint valami tökéletlen fél-készterméket, amelyet még “használható” formára
kell csiszolnunk. Ez tipikus fél-igazság. Sok tekintetben az lenne jó, ha mi tudnánk
“visszacsiszolódni” olyanná, amilyenek még ők. Ajánlom ezt a könyvet mindenkinek, akinek
van gyermeke, szeretne gyermeket, tanít gyermekeket, és szeretne tanulni tőlük. A mellékelt
rajzos történet megkímél annak indoklásától, hogy hogyan kerül ez a könyvajánlás egy
harcművészeti magazin vallások rovatába. Az alábbi részlet már régóta szerepel judós
tanítványaim kötelező olvasmányai között. [J.B.]
Hogyan tanulnak a gyermekek?
A gyermekek gondolkodásmódjáról szóló könyvemmel nem az a célom, hogy rávegyem a
tanítókat és pszichológusokat, hogy a régi alapelveiket újakra cseréljék, arra azonban igen,
hogy vegyék szemügyre a gyermekeket, türelmesen, kitartóan, tisztelettel és mindaddig ne
gyártsanak elméleteket, és ne alkossanak véleményt, ameddig fejükben ki nem alakul, - ami
jelenleg többségüknél nincs meg - egy meglehetősen pontos modell arról, hogy milyenek is a
gyermekek.
Azt is hozzá kell azonban tennem, hogy nem vonom kétségbe az alapos,
következtetéseken alapuló, elemző és logikus okfejtés gondolkodásbeli fontosságát.
Megfelelő helyen alkalmazva ez igen hasznos, hatékony és lényeges eszköz. Mindössze azt
próbálom elmondani, hogy ha nem a megfelelő helyen alkalmazzák, nem csak, hogy
haszontalan, hanem egyenesen ártalmas és, hogy alkalmazása nem mindig helyénvaló. Akkor
működik jól, amikor igen korlátozott mennyiségű adat áll rendelkezésünkre, de teljes
összképet szeretnénk nyerni, és abból rekonstruálni a múltat - rájönni, hogy ki követett el egy
bűntényt vagy, hogy hogyan és miért következett be egy baleset, vagy mi baja van egy adott
embernek vagy gépnek. Akkor működik, amikor be tudjuk határolni, és el tudjuk különíteni
azokat a változókat, amelyekkel dolgunk van. Így dolgozik a szakképzett szerelő, amikor úgy
próbálja meg kiszűrni, hogy mi okozza a hibás működést, hogy a berendezés különböző
részeit egyenként ellenőrzi, ameddig meg nem találja a hiba forrását. Így jár el a tudós is,
amikor a laboratóriumban egy új jelenséggel találkozik, és addig változtatja egyenként a
kísérleti körülményeket, amíg megtalálja azt, amelyik valószínűleg kiváltotta az új jelenséget.
Ugyanezt az okfejtést alkalmazzuk akkor is, amikor ellenőrizzük azzal kapcsolatos
hipotéziseinket, elméleteinket vagy sejtéseinket, hogy miért úgy működnek a dolgok, ahogyan
működnek. Ezt mondjuk: "Ha ez az elmélet igaz, akkor bizonyos más dolgoknak be kell
következniük", azután megfigyeljük, hogy tényleg bekövetkeznek-e. Ha igen, az elmélet legalábbis időlegesen - megerősítést nyer. Mesélnek egy történetet Einsteinről, hogy amikor
úgy látszott, hogy bizonyos csillagászok megfigyelései megerősítik a relativitáselméletet, egy
hölgy gratulált neki abból az alkalomból, hogy elméletének helyességét bebizonyították.
Einstein ezt válaszolta, "Hölgyem, ezer kísérlet sem tudja elméletem helyességét
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bebizonyítani, de egyetlen egy is meg tudná cáfolni." Ha a tények alátámasztani is látszanak
okfejtésünk helyességét, nem szabad azt hinnünk, ahogyan Einstein sem hitte, hogy
megtaláltuk a végső igazságot.
Ha vannak is azonban időpontok, helyszínek és körülmények, ahol ez a fajta
gondolkodásmód hasznos, vannak olyanok is, ahol egyáltalán nem működik. Ha teljesen új és
furcsa tapasztalattal állunk szemben; ha túl sok új dolog van, amit meg kell figyelni, ha az
egész jelenség úgy látszik, hogy nem illeszkedik bele semmiféle ésszerű sémába vagy
rendszerbe; ha nem tudjuk megmondani, hogy milyen tényezők befolyásolják a jelenséget,
még kevésbé vagyunk képesek arra, hogy elkülönítsük őket, nem bölcs dolog, ha úgy
gondolkodunk, mint egy detektív vagy a laboratóriumában dolgozó tudós.
Néhány éve bizonyos szociológusok megpróbáltak párhuzamot vonni a gázokban lévő
molekulák és a társadalomban élő emberek viselkedése között és ezek alapján kísérelték meg
a gázok viselkedését leíró, vagy megmagyarázó törvényszerűségeket átvinni az emberek
társadalmi viselkedésének leírására. Ez nagyon jó példa arra, hogy hogyan nem szabad
alkalmazni a tudományos módszert. Az ilyen helyzetekben nagyon eltérő módon kell
használni elménket. Meg kell tisztítanunk az előzetes képzetektől, fel kell függesztenünk az
ítéletalkotást, meg kell nyitnunk magunkat a szituáció előtt, be kell fogadnunk annyi adatot,
amennyire csak képesek vagyunk, és türelmesen várnunk kell, amíg kibontakozik a káoszból
valamiféle rend. Röviden szólva; úgy kell gondolkodnunk, mint egy kisgyermek.
Hasznos lesz, ha leírok néhány szituációt, amikor rákényszerültem és képes voltam rá,
hogy ilyen módon gondolkodjak. Egy ragyogó nyári napon néhány barátom elvitt a Maineállambeli Haystack Képzőművészeti és Kézműipari Iskolába. Itt, akkor első ízben,
megpillantottam egy kézi szövőszéket. Az iskola egyik tanára dolgozott rajta az egyik széles,
tengerpartra és domboldalakra néző, napsütésben fürdő fa teraszon. A hölgy valamiféle
szövéshez állította be a gépet, és vendéglátóim köré gyűltek, hogy elmagyarázzák, hogy mi
az, amit készít és éppen milyen műveletet készül elvégezni.
Miután egy darabig szemlélgettem a gépet és hallgattam a jól informáltak
kommentárjait, halvány kíváncsiság kezdett éledezni bennem. Egy kézi szövőszék igen nyitott
gépezet; valamennyi alkatrésze tisztán látható. Úgy tűnt, hogy ha egy darabig gondosan
megfigyelem, és a látottakat ésszerűen feldolgozom, képes leszek rá, hogy megértsem a
működését. De nem voltam képes rá. Nem látszott másnak, mint alkatrészek, drótok és
fadarabkák zavaros halmazának. Az egésznek nem volt semmi értelme. El sem tudtam
képzelni, hogy mit kezdjek vele. Hol kezdjek hozzá?
Az ilyen helyzetekben hajlunk rá, hogy védekezőleg reagáljunk, amit én is kezdem
észlelni magamon. Ha elménk szembekerül valamivel, amit nem képes felfogni, hajlamos rá,
hogy elforduljon tőle, lezárja önmaga előtt. Ezt mondjuk magunknak: "Ó igen, kit érdekel a
szövőszék és egyáltalán a szövés?" Megkönnyebbülést keresünk, hogy ne kelljen olyasmin
gondolkodni, amit nem tudunk megragadni és megérteni. Miután már megtanultam, hogy
felismerjem ezt a védekező és gyáva stratégiát, nem hagytam, hogy elmenjek ebbe az irányba.
Ezt gondoltam: "Rajta, ne viselkedj úgy, mit egy rémült kiskölyök." Még gondosabban
szemügyre vettem a szövőszéket és elkezdtem intelligens kérdéseket feltenni önmagamnak.
Ez itt mire szolgál? Ez hova vezet? De semmi eredmény. Éppolyan rejtélyes maradt, mint
volt. Kíváncsiságom növekedett és keveredett egy kis szégyenérzettel. Ez részben onnan
adódott, hogy nem vagyok képes megérteni a szövőszéket. Részben az is hozzájárult, hogy én,
akit meglehetősen intelligens embernek tartanak, képes kellene, hogy legyek rá. Mint a
gyermek az iskolában, aggódtam amiatt, hogy nem leszek képes rá, hogy felnőjek saját
elvárásaimhoz. Végül, tudtam, hogy körülöttem mindenki más tudta, hogy hogyan működik a
szövőszék és azt is tudják, hogy én nem tudom. Szinte hallottam a gondolataikat: "Vicces,
hogy ez a John, aki legtöbb dologban eszes fickó ezzel a szövőszékkel, ami pedig azt hinné az
ember, hogy mindenkinek könnyen érthető, ennyire kudarcot vall." Azután, ami még rosszabb
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volt, elkezdtek magyarázatokkal segíteni. Szavaik az elnézésnek és türelmetlenségnek azt a
bosszantó keverékét testesítették meg, ami annyira jellemző, amikor a szakértők
elmagyaráznak valamit a nem-szakértőknek. Mindig nagyszerű érzés, amikor képesek
vagyunk rá, hogy megértsünk valamit, amit mások nem képesek megérteni; és még ennél is
nagyszerűbb - ha csak nem az a dolgod, hogy megértesd vele, - ha magyarázatod ellenére
továbbra sem érti. Barátaim ebben a szellemben kezdték el fejtegetni, "Ez tényleg nagyon
egyszerű; ez az alkatrész itt…"
Miután ez ment egy darabig, elég élesen kifakadtam, "Legyetek szívesek ne
beszéljetek tovább, hadd figyeljem meg magam." Ezt gondoltam magamban, "Emlékezz rá,
hogy mit tudtál meg a tanulásról. Légy olyan, mint a gyermek. Használd a szemedet. Fogd be
annak a tanárnak a száját, aki a fejedben különféle kérdéseket tesz fel. Ne próbáld meg
elemezni ezt a dolgot, figyeld, fogadd magadba." Miután kizártam tudatomból a többiek
tudálékos beszédét, így cselekedtem. A bensőmben lévő hang időről időre elkezdett
kérdéseket feltenni, de elhallgattattam és folytattam a szemlélődést.
Volt ott még sok más látnivaló is: fazekasok, nyomdászok és, ami a legizgalmasabb
volt, üvegfúvók. Miután valamennyiüket megnéztem, haza indultunk. Amint hazafelé
hajtottunk, rendkívül különös dolog vette kezdetét. Nem a szövőszék járt a fejemben,
útitársam egy fazekas volt, többnyire a fazekasságról beszélgettünk. Amint azonban
beszélgettünk, elmémben lassan kezdte összerakni magát egy szövőszék. Nem találok jobb
kifejezést a jelenségre. Hirtelen, minden ok nélkül megjelent egy adott alkatrész képe a
tudatomban, de úgy, hogy azonnal megértettem, hogy mire való. Amikor azt mondom, hogy
"megértettem" nem azt értem alatta, hogy valamiféle szóbeli magyarázat társult hozzá. Úgy
értem, hogy képes voltam meglátni, hogy mire való az az alkatrész és hogyan működik, szinte
láttam munka közben. Ha egy szövőszéket építettem volna és a ez az alkatrész ott lett volna a
kezem ügyében, tudtam volna, hogy hová építsem be.
Ez a szövőszék építési folyamat igen lassú volt. Érdekes lett volna feljegyezni, hogy
milyen sorrendben jelentek meg és szerelték össze magukat az alkatrészek, de nem
készítettem ilyen feljegyzéseket. Érzékeltem, hogy valami fontos dolog megy végbe elmém
nem-verbális, tudatalatti részében és nem akartam túl mélyen bepillantani a folyamatba,
nehogy megakasszam. Azt sem tudhattam, hogy meddig halad előre a dolog. Amikor az első
szövőszék alkatrész képe megjelent meglepett tudatomban, semmi okom nem volt rá, hogy
feltételezzem, hogy más alkatrészek fogják ugyanilyen módon követni. Azonban követték,
néhány még a hazafelé úton, mások a nap hátralévő részében, sőt néhány még a rákövetkező
napon is. Annak a napnak a végére egy szövőszék összerakta magát a fejemben. Egy működő
szövőszék modell volt a fejemben. Ha építenem kellett volna egy szövőszéket, tudtam volna,
legalábbis nagy vonalakban, hogy milyen alkatrészekre van szükségem és melyik hová kerül.
Még sok minden volt, amit nem tudtam a szövőszékről, de már tudtam, hogy hol ér véget a
tudásom és hol kezdődik tudatlanságom; meg tudtam fogalmazni a szükséges kérdéseket;
eleget tudtam már ahhoz, hogy megértsem a válaszokat. Bizonyos dolgok, amiket korábban
mondtak nekem, amikor megpróbálták elmagyarázni a szövőszéket, előjöttek és megértettem,
hogy a szavak mit jelentettek.
Magyarázatok. Mi tanárok - talán minden emberi lény - egy döbbenetes illúzió rabjai
vagyunk. Azt képzeljük, hogy ha hosszú próbálkozások után és hosszú ismerkedési folyamat
eredményeként sikerül valaminek a képét, szerkezetét, működő modelljét összerakni a
fejünkben és ezt a modellt átalakítjuk egy szófüzérré, ezt az egészet át tudjuk ültetni egy
másik ember tudatába. Talán ezer alkalomból egyszer, ha a magyarázat rendkívül jó és a
hallgató rendkívül gyakorlott és ügyes abban, hogy a szófüzért nem-verbális valósággá
alakítsa, és ha a magyarázó és hallgatója számos közös tapasztalattal rendelkeznek a szóban
forgó témában, akkor talán akkor működik a folyamat és sikerül közvetíteni valami valós
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tartalmat. A magyarázat legtöbb esetben azonban nem növeli a megértést, sőt még
csökkentheti is.
--------Szeretném összefoglalni, amit megpróbáltam elmondani arról, hogy milyen a fiatal
gyermekek természetes tanulási stílusa. A gyermek kíváncsi. Szeretné megtalálni a dolgok
értelmét, szeretné kitalálni, hogy hogyan működnek, szeretné érteni és irányítani önmagát és
környezetét, szeretné azt tenni, amit a körülötte lévő emberek tesznek. Nyitott, befogadó és
fogékony. Nem zárkózik el az őt körülvevő különös, zavaros, bonyolult világtól. Alaposan és
élesen megfigyeli, megpróbálja magába fogadni. Kísérletező kedvű. Nem egyszerűen csak
megfigyeli a körülötte lévő világot, megkóstolja, megérinti, felemeli, elgörbíti, és néha eltöri
a tárgyakat. Ahhoz, hogy megértse hogyan működik a világ, aktívan részt vesz benne.
Merész. Nem fél tőle, hogy hibázik. És türelmes. Rendkívül nagy mennyiségű
bizonytalanságot, zavart, tudatlanságot és feszültséggel teli várakozást képes elviselni. Nem
akar minden helyzetben mindent azonnal megérteni. Elvárja és képes rá, hogy kivárja, amíg a
megértés elérkezik hozzá, még akkor is, ha ez rendszerint csak hosszú idő elteltével
következik be.
TAISEN DESHIMARU: A ZEN ÉS A HARCMŰVÉSZETEK
FARKAS LŐRINC IMRE KÖNYVKIADÓ, 1997.
Csernák János írása
A szamurájok életéhez a gyakorláson és párbajokon kívül, szorosan hozzátartozott a
buddhizmus - a zen - gyakorlása is. A zen-t általában tárgy nélküli koncentrációnak vagy
meditációnak fordítják. A zen az egyszerűséget, az önuralmat, a minden pillanatban
megvalósítandó tökéletes éberséget és a halállal szembeni nyugalmat hangsúlyozta. Ez
szükséges is volt az életmódjukhoz, hiszen a halállal bármikor szembe kellett nézniük. Éppen
ezért számukra nagyon fontos volt a zen mindennapos gyakorlása: a zazen, az ülő meditáció
formája. A harcművészetek és a zen segítségével a tegnap és a holnap veszítenek
jelentőségükből. Figyelmünk legnagyobb részét a jelen pillanatnak és az életnek szenteljük.
A történelem kezdetétől az emberek erejük és bölcsességük határainak kitolására törekszenek,
és az abszolút erő, abszolút bölcsesség elérésére vágynak. Japánban ezt a harcművészetekkel,
azaz a budo és a zen segítségével érték el. A szamurájok idejében kifejlesztették a wasa elvét.
A wasa technikán túli technika, melyet a mester ad át a tanítványnak, mely segít legyőzni a
másik embert és uralkodni fölötte.
A budo, a harcosok ösvénye, az összes japán harcművészetet magában foglalja. Alapjaiban
vizsgálja az etika, a vallás és a filozófia közötti kapcsolatot. A bu írásjegye a harcot és a harc
abbahagyását is jelenti. A budo lényege nemcsak a küzdelem, hanem az énség megbékélése és
megfékezése. A do az út, az a módszer vagy tanítás, mely lehetővé teszi, hogy tökéletesen
megértsd tudatod természetét és saját magad. Ázsiában ez vált a legfőbb erkölccsé és az
összes vallás és filozófia lényegévé.
A bushido -bu - harcművészetek, shi - harcos, do - út - a szamurájok útja a buddhizmus és a
shintoizmus összeolvadásából keletkezett. A szamurájok óriási hangsúlyt fektettek a helyes
cselekvésre és magatartásra. Az utat, melyet követtek, hét alapelvben lehet összefoglalni :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gi: becsületesség.
Yu: hősiességgel ötvözött bátorság.
Jin: az emberiség iránti jóakarat,együttérzés.
Rei: előzékenység.
Makato: teljes őszinteség,igazmondás.
Melyo: megbecsülés,dicsőség.
Chugo: odaadás,hűség.
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Ahhoz, hogy a harcművészetek gyakorlása közben nagyobb hatékonyságot érjünk el, meg kell
tanulni a tudatunkat irányítani. Összpontosítani kell az energiánkat az adott technikára, illetve
az alkotókészségünket is folyamatosan edzeni kell annak érdekében, hogy minél pontosabban
sajátítsuk el az adott technikát. A harcművészetek lényege, hogy behatoljunk az elemekbe és a
jelenségekbe, ne csak elhaladjunk mellettük. A zen és a harcművészetek gyakorlásakor
egyaránt a kilégzésre a legfontosabb koncentrálni. Így a test alsó részeihez és a gerincoszlophoz is eljut az energia, és ez friss erőhöz juttat, s megszünteti a test feszültségét. A
zazent nem lehet ˝félgőzzel˝ csinálni, a testtartásra és a légzésre maradéktalanul kell összpontosítani. A tudat és a test , a szellem és a testhelyzet közötti összekötő láncszem a lélegzet.
Ez válik ki-vé (energiaforrássá). A zazenben a testhelyzet által lehet egyensúlyba hozni a
tudatot és a lélegzést; de küzdelem közben az erőteljes fizikai aktivitás miatt nehéz
egyenletesen lélegezni. Amikor valaki elkezd zazent gyakorolni, természetes, hogy sok
nehézséggel találja magát szemben. Később azonban könnyedén egyensúlyba kerül a helyes
testtartás, a tudatállapot és a lélegzés. Eleinte tudatosan, türelemmel kell a testtartáson
javítani, erőfeszítést kell tenni, hogy kihúzzuk a nyakunkat, és szándékosan a kilégzésre
koncentráljunk. A zazenben a kezdet kezdetétől a testtartás befolyásolja a tudatosságot.
Lao-ce követője, a kínai Mishotoku harcoló kakasokról írott története világosan szemlélteti az
elmondottakat.
Élt egyszer egy király, aki elhatározta, hogy olyan kakasa lesz, amelyik az összes viadalt
megnyeri. Megkérte hát egyik alattvalóját, hogy neveljen számára ilyet. Az nekifogott, és a
kakast megtanította az összes küzdőtechnikára. Tíz nap elteltével a király megkérdezte:
˝ Megrendezhetem a kakasviadalt? ˝
˝ Semmi esetre sem˝ - mondta az idomár. ˝ Igaz, már elég erős, de ereje még üres, tüzes
levegő, állandóan verekedni akar, túlzottan izgatott, és még nincs állóképessége. ˝
Tíz nap elteltével a király újra megkérdezte alattvalójától:
˝ Most már megszervezhetem a viadalt? ˝
˝ Nem! Még nem! Még mindig túl vad, és valahányszor kukorékolásra lesz figyelmes, jöjjön
az akár a szomszéd faluból, dühbe gurul, és verekedni akar. ˝
Újabb tíz nap telt el, és a király harmadszor is feltette a kérdést: ˝Most beleegyezel? ˝
Az idomár így válaszolt: ˝ Nos, már nem keríti hatalmába a szenvedély, nyugodt marad, ha
kukorékolást hall. Jó a testtartása és tudja tartalékolni az erejét. Nem jön ki a sodrából ok
nélkül. Ha ránézel, ereje és energiája rejtve marad előtted. ˝
˝ Akkor belevághatunk? ˝
˝ Talán ˝ - felelte az idomár. Rengeteg kakast összehívtak, és megkezdődött a viadal. De egyik
sem merészkedett a király kakasának közelébe. Küzdelemre sem került sor, mert a többi mind
ijedten elfutott. A kakas rendíthetetlenné vált. Jóval túl volt már a technikai tudáson.
Hatalmas belső energiával rendelkezett, de ezt soha nem mutatta. Így ereje megmaradt
bensejében, és nyugodt magabiztossága, valamint hivalkodástól mentes ereje a többieket
főhajtásra kényszerítette.
A budo igazi útja nem a küzdelmen, harcon keresztül vezet, hanem túl van életen és halálon,
túl a győzelmen és vereségen. A kard titka soha nem a kard előrántásában rejlik. Nem szabad
előhúzni a kardot, mert aki megpróbál megölni valakit, annak saját magának is meg kell
halnia érte. Ehelyett az embernek saját magát, saját tudását kell megölnie, ez megijeszti az
embereket és elmenekülnek.
A zazennek moshotokunak cél nélkülinek és haszonra nem törekvőnek kell lennie. Mint ahogy
azzal sem szükséges foglalkozni, hogy a nyílvessző hol fog a földbe fúródni. Csupán
koncentrálni kell, az íjhúrt megfeszíteni. A japán íjak bambuszból készültek, s megfeszítésük
sok energiát igényelt. Ha közben személyes tudatosságunkkal az eredményre gondolunk,
akkor képtelenek vagyunk koncentrálni, és az összes energiánkat sem tudjuk felszabadítani.
Ha azonban egyszerűen megtesszük az erőfeszítést, akkor az eredmény azonnal, öntudatlanul,
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természetesen megjelenik. Az öntudatlan gyakorlás jobb a tudatos gyakorlásnál. Amikor az
ember elkezd zazenben ülni és fáj a lába vagy a háta, gondolkodni kezd azon, hogy jó vagy
rossz a testtartása, hogy az állát be kell húznia, nyakának hátsó részét ki kell nyújtania, farával
lefelé kell nyomnia a zafu-t (kerek párna, melyet a gyakorlás közben használnak) és a
kilégzésre kell összpontosítania. Később megfeledkezik mindenről, mert mindez tudatosság
nélkül megy végbe. S ez egy nagyon fontos szellemi állapot.
A budóban a sutemi3 az egyik legalapvetőbb fogalom. Sute azt jelenti:elhagyni, és a mi: test.
Tehát így fordíthatjuk ezt a kifejezést: ˝ eldobni, magunk mögött hagyni a testet ˝. Ez valamennyi harcművészetre érvényes. Az ˝ itt és most ˝-ra kell koncentrálnod, nem pedig egy
későbbi alkalomra tartalékolnod az energiádat. Mindennek az ˝ itt és most ˝-ból kell fakadnia.
Személyes beavatkozás és tudatosság nélkül a test természetesen, automatikusan és öntudatlanul mozog. Ha azonban gondolkodásunkat kezdjük használni, cselekedeteink lelassulnak és tétovák lesznek. Kérdések merülnek fel, a tudat kifárad, és a tudatosság vibrál,
pislákol , mint gyertyaláng a szélben. A budóban a tudatosságnak és a cselekvésnek egybe
kell esnie. Amikor elkezdesz aikidót vagy kendót gyakorolni, akkor a wasa-t, a technikát és a
kata-t ,a formagyakorlatot ismételed újból és újból. Vég nélkül, két - három évig ismétled,
míg a technika és a forma szokássá, második természetté nem válik. Eleinte, amikor még csak
tanulod azokat, a személyes tudatosságodat is használnod kell. Végül tudatosság nélkül tudsz
már gyakorolni, megszűnik az elvekhez való ragaszkodás, kapcsolódás. Természetesen és
automatikusan teszed ezt. Ez egyfajta bölcsesség, melyből valami friss teremthető. Ez az
életünkben mindenre igaz. Ez a zen, az út szelleme.
Teljes a feszültség,
Íjam pattanásig ajzott,
Hol ér majd a nyíl földet ?
A választ nem tudom.

Nincs gondolat:
Előtte, utána,
Szemben és mögött.
Csak a szabadság
A középpontban.

TŰZÖN JÁRTUNK
Halász Klári írása
Azt mondják, minden út Rómába vezet. És hogy ez nemcsak Rómára igaz, ezzel
kapcsolatosan szeretném megosztani veletek egy nagyon kellemes élményemet, amelynek a
célja ráadásul nem különbözik sokban a judóétól.
Szóval, a tűzönjárás. Többen, több helyen is szerveznek ilyet, némileg más módszerekkel.
Van, aki mint a megvilágosodáshoz vezető talán legkönnyebb utat reklámozza, vagy éppen
látványosságnak szánja, és van, aki vállalatok munkatársainak tréningjeibe építi be. Én egy
időben egy olyan cégnél dolgoztam, akik az utóbbi kategóriába tartoznak. Ők személyzeti
tanácsadók, akik rendszeresen szerveznek előadásokat, tréningeket a legkülönbözőbb cégek
számára. A csapatépítő tréningek között kap helyet a tűzönjárás is.
Egy ilyen tűzönjáráson részt vesz két tréner, és legalább egy de inkább két „tűzmester”.
Utóbbiak feladata (ki gondolná!) az, hogy a tűzzel foglalkozzanak, végülis az ő dolguk, hogy
időben legyen annyi parázs, amin az egész csoport átsétálhat. Ezen a tréningen én voltam az
egyik tűzmester. Előzőleg azt mondták nekem a trénerek, hogy azért lesz jó, ha tűzmester
leszek, mert így sokkal könnyebben és hamarabb kerülök közeli kapcsolatba a tűzzel.
(Hazudtak.)
3

A sutemi-waza a vetődéses judo dobások gyűjtőneve is. [J.B.]
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Az esemény kellékei: a fa, ami a parazsat adja, némi íróeszköz, egy-egy hosszú nyelű
gereblye a tűzmestereknek és egy lavór, tele vízzel.
Az egész program azzal kezdődött, hogy délután, amikor már várhatóan nemsokára sötét lesz,
elrendeztük a helyszínt. Helyileg egy iskolaudvarban tartottuk a „szeánszot”, elő kellett
készítenünk néhány szükséges dolgot: mindenek előtt meghozták a fát, aminek a parazsán kell
majd végigsétálnunk. Persze ezt gyakorlatilag senki sem hitte el, kivéve azt a néhány embert,
aki már korábban is kipróbálta a dolgot. És előkészítettük a helyszínt bent egy teremben is,
ahol is majd relaxálni fogunk, fölkészülünk a tűzjárásra.
Az első momentum az volt, hogy kicsit ismerje meg egymást a társaság. Persze nem kell
semmi komolyabbra gondolni, csak ez (kivételesen) olyan szervezés volt, ahol nagyon sokan
nem ismerték egymást. Szóval, ki-ki elmondta, hogy mégis kit tisztelhetünk benne, na és
hogy miért jött el tűzön járni. Rögtön ezután meg kellett állapodnunk abban, hogy ki lesz az
„első járó”, azaz ki lesz az első, aki átsétál a tűzön. Az egyetlen követelmény az volt, hogy az
első járó olyan szempontból is „első járó” legyen, hogy még nem vett részt tűzönjáráson.
Ezután egy relaxáció következett, hogy a résztvevők ellazuljanak, gondolataik
lecsillapodjanak. A szokásos, izmaink ellazítására bíztató szavak után elképzeltük, hogy a
kedvenc pihenőhelyünkön vagyunk, ahol a legjobban szeretünk lenni, átéltük, hogy tényleg
ott vagyunk, látjuk és halljuk a környezetünket, beszívjuk az illatát.
Miután a relaxációból kijöttünk, egy kis beszélgetés következett, aminek elvileg az volt a
célja, hogy kiderüljön, mi az a gátlás, amit érdemes lenne magunkban fölszabadítani, ami
akadályoz bennünket abban, hogy egyes szituációkban azt tegyük, ami nekünk tényleg a
javunkat szolgálná, ami miatt nem tesszük meg azt, amiről tudjuk, hogy meg kellene tennünk.
Bevallom, nem ez volt az este legsikerültebb „fogása”; sok idegen ember, akik nem annyira
pszichológusok – nem igazán tudtunk egymás „elfojtott problémáihoz” hozzáférni. De azért
megpróbáltuk, és azt hiszem, volt olyan páros, akiknek ez nagyjából sikerült is.
A következő feladat az volt, hogy végiggondoljuk, mi az, amit meg szeretnénk valósítani – és
itt nem hosszú távú dolgokra kellett gondolni, hanem valami olyanra, ami itt és most fontos,
tehát egy konkrét, kézzelfogható célra. Mindenki kapott egy kis darab papírt és ceruzát, hogy
írja föl ezt a célt, és persze gondolkozzon el azon, hogy miért fontos ez neki. Ezután egy
újabb relaxáció, majd a kis papír megint előkerült, és ugyanazt a célt kellett fölírni rá, de úgy,
mintha már megvalósult volna. A relaxációnak is ugyanez volt a célja: képzeld el, hogy a célt
már elérted, éld át, érezd át a sikert, amit látsz, amit hallasz, az egész környezetedet a maga
teljességében, a célod megvalósítása után.
Mindezek után csöndben kimentünk az udvarra. Ettől kezdve a trénerek is nagyon halkan
beszéltek, és csak a legszükségesebbeket mondták. Körbe álltunk, a tűz tervezett helye körül.
Elképzeltük, hogy itt nemsokára lobogni fog a tűz. Ezért persze tenni is kell valamit, ezért
elindultunk libasorban, és kb. úgy, ahogy edzésen az üvegeket szoktuk fölvenni, mindenki
elvonult a farakás előtt és kiválasztott egy fadarabot, ami megtetszett neki, és sorban
egymásra tettük a „fácskákat”. A másik tűzmesterrel még egy kicsit igazítunk a farakáson,
aztán meggyújtjuk, majd visszaállunk mi is az újra kialakult körbe. Ezután a résztvevők
egyenként odaléptek a tűzhöz, és elképzelték, hogy ez a tűz fog nekik segíteni abban, hogy
megvalósítsák azt a célt, amit előzőleg a papírkájukra fölírtak. Végül a tűzmesterek
kivételével mindenki visszamegy a terembe, újabb relaxációkra.
Ami ezután következett, azt csak hallomásból tudom: én és a másik tűzmester kint maradtunk
a tűz mellett, „megetettük” és persze úgy forgatgattuk, hogy klassz kis parázs legyen belőle.
(Ez egyébként nem volt nagyon könnyű feladat, mivel közben folyamatosan csöpörgött az
eső.)
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Eközben a többiek még két relaxáción jutottak túl: először el kellett képzelniük, mi az a
legborzalmasabb dolog, ami velük történhet a tűzjárás alatt: összeégnek, fáj stb. Miután ezt
kicsit megbeszélték, újabb relaxáció: most azt kell elképzelni, hogy odaállsz a parázsszőnyeg
elé, veszel egy nagy levegőt és elindulsz – szépen lassan, egyik lábadat rakod a másik után; a
tűz nem éget, inkább kellemes érzést ad.
Ez után az újabb relaxáció után a csoport ismét kijön a tűzhöz, ami eddigre már „csak” egy
parázsdomb. Még egy rövid elmélyedés; újból megkérjük a tüzet, segítsen nekünk.
Mindeközben átérezzük a kör erejét – előtte én nem is gondoltam volna, hogy a körnek
tényleg ekkora ereje van, viszont azóta föltétlenül hiszek benne. Miközben ott álltunk a
pislákoló parázs mellett, szabályosan égette a combomat. A tényleges tűzjárás alatt három kis
pontban megégett a jobb talpam – ez sokkal hamarabb elmúlt, mint a nagy piros foltok a
combomról. És annyira azért nem voltam közel a tűzhöz, hogy ezzel lehetett volna
magyarázni a dolgot. Valaki másnak pedig az tűnt föl, hogy ezen a körön belül kevésbé esik
az eső, mint azon kívül. (Az eső ugyanis még akkor is szemerkélt.)
És akkor most következik az, ami miatt az eddigieket leírtam: végre szétterítettük a parazsat;
egy kb. 4-4,5 méter hosszú, és szűk 2 méteres piros szőnyeg kerekedett ki belőle. Az egyetlen
fontos instrukció az volt, hogy addig ne indulj el, amíg nem érzed azt, hogy fölkészültél. a
parázsszőnyeg végén pedig ott volt a lavór a vízzel, mivel időnként előfordul, hogy valakinek
az ujjai közé szorul egy-egy darabka parázs, ami később erősen összeégetheti az ember lábát.
(Végül is a tűz éget!)
És elindult az első járó. És átért. És nem égett meg! Ez hogy lehet?! Nem hiszem el!
Egyszerűen nem létezik! És átment a második is, a harmadik is és a többi sorban, egymás
után! Én még mindig félek, mégpedig nem kicsit. Már szinte mindenki átment a tűzön, mikor
odalépett hozzám valaki, és azt mondta: gyere, menjünk át. Megfogta a kezemet és
odamentünk az „indulóhelyre”. „Te indítasz” – hallottam. Lehet, hogy szégyen, de bevallom:
kétszer léptem vissza: én még nem vagyok kész. Harmadjára vettem egy nagy levegőt és
elindultam. És átsétáltam a tűzön – lassan, nem kapkodva, a legkisebb félelmet sem éreztem.
A parazsat langyosnak éreztem – egyáltalán nem sütött meg. Kellemes, megnyugtató erőt
éreztem a lábamtól. És ÁTMENTEM A TŰZÖN! És azt is bevallom, hogy én bizony elsírtam
magam.
Akkor este még kétszer mentem át a parázsszőnyegen, először egyedül. Na, akkor megégtem
három pici pöttyben a jobb talpamon – olyan volt, mint három múlófélben lévő kiütés. (És kb.
négy nap alatt elmúlt.) Utolsó alkalommal hárman mentünk át. És az előzőleg „összeszedett”
égésem egyáltalán nem fájt!
Leírhatatlan az érzés, amit akkor és ott átéltem, de biztos vagyok benne, hogy a tűzjárás célja
teljesen megegyezik a harcművészetekével: az ember rádöbben, hogy tényleg tud
„parancsolni a testének”, ill. korábban elképzelhetetlen távlatokat nyit meg előtted. Még
hónapokig azzal bíztattam magam (sok aprósággal kapcsolatban), hogy nehogy erre ne legyek
képes, ha már egyszer átmentem a tűzön!
Úgyhogy, igazat szóltam: több út vezet Rómába, no meg a lelki fejlődésünkhöz is.
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TALÁLTUNK EGY RÉGI FÉNYKÉPET

AZ ARANYÖKÖRBEN, HAVERI KÖRBEN…
Czetka Zoli, mint SIT (Siemens Ifjú Titánja) németországi kiküldetésben sínylődve betévedt
Bambergbe. Úgy találta, hogy jó barna sört mérnek, de szerette volna, ha szélesebb szakértői
testület ellenőrzi a helyzetet. Mi meg mentünk hát.
A képen kicsit komolykásak vagyunk, hiszen még csak az első száznegyven korsón vagyunk
túl.

HUMOR
A harcművészetek Murphy törvényei
Forrás: Internet. Fordította: Kádár Gabi
A harcművészetek tanulmányozására a következő tíz tudományos alapelv érvényes:
1. Az a kripli, aki épp, hogy egy kis szerencsével jutott át a selejtezőkön, amikor
szembekerülsz vele, hirtelen Bruce Lee-vé növi ki magát.
2. Ha akciót hajtasz végre, a bíró mindig másfelé néz.
3. Akkor lesznek problémáid a gi nadrágodon lévő csomóval, amikor a másik nem tagjai is a
helyiségben tartózkodnak.
4. Azon a napon, amikor korán elindulsz a munkából, hogy időben odaérj az edzésre, a
sensei éppen beteg lesz.
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5. A bemutatókon csak arra fog használni a sensei, hogy bemutassa rajtad, hogy milyen
kellemetlenek a feszítések.
6. Ha netán úgy adódik, hogy önvédelemre kell használnod az edzésen tanultakat, biztos
lehetsz benne, hogy a támadód apja jogász.
7. Egy hibátlanul kivitelezett bemutató végén számíthatsz rá, hogy látványosan elbotlasz,
amikor visszaindulsz a helyedre.
8. Évekig megúszhatod sérülés nélkül az edzéseket, de a mestervizsgád előtti napon biztosan
összeszedsz egy jó kis izomhúzódást a lágyékodban.
9. Ha csak másod magad vagy is egy teljesen üres öltözőben, tuti, hogy a másik fickó
szekrénye szorosan a tiéd mellett van.
10. Az övvizsgádon, mindegy hányszor lerendezted már időben a dolgot, amikor éppen sorra
kerülsz, úgy érzed, ki kell menned a mosdóba.

Számomra a judo pontosan olyan, mint a balett, azzal az apró
különbséggel, hogy nincs zene, nincs koreográfia és a táncosok a
földbe passzírozzák egymást.
…Jack Handey
Mintavétel - Kőrösi Zoltán írása.
Megjelent: ÉS, 1999. 23. szám).
Gyűjtötte: Lipcsei Sándor (egy kis szauna-olvasmány gyanánt).
Tudvalevő, hogy a kommunikáció egyik legősibb közege a szag, példának okáért jelentős
szerepet játszik a táplálékszerzésben, a csoport- és területvédelemben, nem is beszélve a
szaporodásról.
A selyemlepke négy-öt kilométerről is megérzi társát, a svábbogár hímjének pedig mindössze
harminc molekulányi egység elegendő a nőstény szexuális illatából, hogy máris izgalmi
állapotba kerüljön, azaz a szárnyát rezegtesse, és párosodni próbáljon. A rénszarvasok a
patamirigyükből kiválasztott, élénk hatású anyaggal jelölik meg a veszélyes helyeket, és így
napok múltán is képesek figyelmeztetni fajtársaikat, mint ahogyan kis gyakorlattal jellegzetes
kipárolgásukról felismerhetők a skizofréniás és pánikbetegségekben szenvedő emberek,
illetve megszimatolható a halál szaga, minek létezését egyetlen valamirevaló szakorvos se
meri eltagadni. És naná, hogy ez még csak a jéghegy csúcsa. Főleg, ha a sportról beszélünk.
Mert a centerben a mindenféle táncritmusokra ugrándozók, fejpántos vasárnapi kocogók,
csatos szandálban focizgató pancserek ugyan talán nem tudják, de az igazi sportembert a
sportolás szagának elmélyült és kifinomult élvezete jellemzi. Sőt: a sportembert elsősorban
igenis ez különbözteti meg a szürke átlagtól. Másképpen mondva: soha a büdös életben nem
rúgott a labdába egy telicsűdöst, nem dobott egy nyomorult ziccert, szánalmasan összekeverte
az ütőt a labdával az, aki nem érezte még, milyen a sport szaga. És akkor le van tojva az
endokrinológia és exokrinológia is. A sportszag ugyanis nem csupán a társadalmi érintkezéssé
transzponált evolúciós küzdelmek szükségszerű velejárója (evidensen a szexuális felkészülés
és a párválasztás jellemző feltétele), de nyilvánvalóan a legnemesebb emberi érzések, azaz a
tartós barátság és a hosszú távú házastársi kapcsolat alfája és ómegája is.
Köztudomású, hogy a sportszag esszenciális vizsgálatára a sporttáska a legalkalmasabb. Azt
illetően viszont, hogy a mintavételre mikor a legkedvezőbbek a feltételek, már megoszlanak a
vélemények.
Véleményem szerint a vizsgálatnak ki kell terjednie arra a kérdésre is, hogy milyen volt az
egyes sportruházati darabok szagkibocsátása a táskába helyezés előtt. Fontos ez, mivel a táska
így is, úgy is büdös lehet, viszont garantálni kell későbbi objektivitásunkat. Súlyos hibát vét,
aki egyszerre szagolgatja a ruhaneműt és a cipőféléket. Előfordulhat ugyanis, hogy az utolsó
19

sportolásunk óta eltelt időszakban bizonyos ruhaneműket élettársunk megkaparinthatta, akár
ki is moshatta őket, így azok elveszítették elsődleges sportszagukat. A cipőt viszont igazi
sportember ki se veszi a nejlonszatyorból. Sőt. Az ideális állapot akkor érhető el, ha a
mérkőzést követően törölközés nélkül, vizes lábbal állunk a csukánkra, netán még az imént
levetett zoknit is belegyűrjük. Így, a fűszálak, a salak, a melegvíz, az izzadtság és a gerozán
kenőcs megfelelő adagolásával és a vegyület közel egyhetes érlelésével nejlonszatyrunk
egészen bizonyosan a tökéletes sportszag előállítója lehet.
Figyelem! Igazi férfi soha ki nem pakolná a sportszatyrát, mi több, a mérkőzés fáradsága után
tartózkodik attól is, hogy a táskát a bejárattól távolabb helyezze el! Többheti folyamatos
szagképzés révén viszont egészen biztosan sikerre számíthatunk. Persze a sporttáskaszag
akkor mutatkozik meg teljesen a maga nagyszerűségében, amikor az öltözőillattal vegyülhet.
E viszonylatban léteznek ugyan párhuzamos iskolák, a tornatermi padlószag-vécészaggumitalp-illat keveréktől a mészfestés-műbőr-gyúrópad-fűfoltos-bőrlabda-közösen-mosatottmez-illat vegyületig, ám ezek jogosságának elismerésével együtt is azt mondhatjuk,
endokrinológiai szemszögből a hatásuk gyakorlatilag azonos.
A sportszag természetesen már az otthoni bepakoláskor hatni kezd (mondataink
megrövidülnek, lélegzetünk szapora, tekintetünk fényesebbé válik), ám a teljes hatás az
öltözőben érhető el. Dicsőséges képek villannak fel, zúg a vér, felszökik az adrenalin,
duzzadó izmainkon majd szétreped a sportszár. E tekintetben egyébiránt tökéletesen mindegy,
hogy holmi tornaterembe vagy a hátsó salakosra fogunk-e kifutni. Tudható ugyanis, hogy a
lelátón minden nőismerősünk és minden csodálónk ott tombol, az általános iskolai évektől a
legutóbbi meccsig. Ezért aztán az igazi sportember az öltözőben soha nem pfújol, nem
finnyáskodik! Éppen ellenkezőleg. Mélyen, teli tüdőre szívja le a sportszagot, hogy majd
verejtékével együtt pórusain bocsáthassa ki azt. Néhány pillanat csupán, s laza csuklóval ejt
egy hárompontost, vagy tizennyolcról kapásból lő a balfelsőbe. Mindjárt. Ez tuti.
Különös sajátossága viszont a sportszagnak, hogy bizonyos mérkőzések után egyszerűen
elviselhetetlen. Ezért mondhatjuk, hogy a meccs utáni közös öltözés és az együttes szaglás a
barátság igazi próbaköve. Hallgatni tudni kell. Mint ahogyan nyilvánvaló a közvetlen
összefüggés a sportoló, pontosabban a sporttáska otthoni fogadtatása, a kipakolás és a tartós
párkapcsolatunk kilátásai között is. Ne számítson nagy jövőre az a nő, aki nem tudja arcához
szorítani a vesztes csapat legjobbjának átizzadt mezét!
De erről majd legközelebb.
Jin és Jang
Forrás: Internet, Gyűjtötte: Finder Gábor, sajtó alá rendezte: Jóvér Béla

BECENEVEK
Ha Kati, Kriszta, Zsuzsi és Andi ebédelni mennek, egymást kizárólag Katinak,
Krisztának, Zsuzsinak és Andinak fogják szólítani
Ha Laci, Feri, Béla és Józsi mennek sörözni, következetesen Daginak, Totyának,
Medvének és Jozsónak hívják egymást.
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EBÉD
Ha kihozzak a számlát, Laci, Feri, Béla és Józsi egyaránt bedobják a maguk ezresét, meg
akkor is, ha a számla 1200 Ft-ról szól. Egyiküknél sincs kisebb címlet, és amúgy sem kérik a
visszajárót.
Ha a lányoknak kell fizetniük, előkerülnek a zsebszámológépek.

FÜRDŐSZOBA:
Egy férfi fürdőszobájában 5 tárgy található: fogkefe, borotvahab, borotva, szappan, és
egy törölköző a Termál-hotelból.
A női fürdőszobában található tárgyak száma átlagosan 437. Egy férfi ezen tárgyak
legtöbbjét fel sem ismerné.

PÉNZ:
Egy férfi akár 2000 forintot is kiad egy 1000 forintos áruért, ha kell neki.
Egy nő szívesen kiad 1000 forintot egy 2000 forintos áruért, még ha nincs is rá szüksége.

BEVÁSÁRLÁS:
Egy nő listát készít a szükséges dolgokról, aztán elmegy az ABC-be és megveszi őket.
Egy férfi addig vár, amíg otthon már csak egy fél doboz sör és egy darab sajt marad. Csak
ekkor indul vásárolni. Mindent megvesz, ami megtetszik neki. Mire a pénztárhoz ér, a kosara
már jobban meg van pakolva, mint a hetes busz munka után.

CIPŐ:
Mikor egy nő munkába indul, kényelmes vászoncipőt vesz fel. A magas sarkút egy
szatyorban viszi magával. Munkahelyen első dolga cipőt váltani, de csak azért, hogy három
percen belül íróasztalánál lerúgja és papucsba bújjon. Úgyse látja senki a szép cipőt.
Egy férfi egész nap ugyanabban a cipőben dolgozik.
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MACSKÁK:
A nők imádják a macskákat.
A férfiak azt állítják, hogy szeretik a nők macskáit, de amikor a nő nem néz oda,
felrúgják.

JÖVŐ
Egy nő mindig aggódik a jövő miatt, míg férjhez nem megy.
Egy férfi sosem aggódik a jövő miatt, csak miután megnősült.

HÁZASSÁG:
Egy nő azért megy egy férfihoz, mert azt gondolja: majd megváltozik, de úgysem fog
soha.
Egy férfi azért vesz el egy nőt, mert azt gondolja: sosem fog megváltozni, de úgyis meg
fog.

KÜLSŐ
A férfiak ugyanolyan jóképűek reggel, mint mikor ágyba bújtak.
Egy nő külseje valahogy mindig leromlik az éjszaka folyamán.

ÖLTÖZKÖDÉS:
Egy nő átöltözik, ha: vásárolni megy, ha meglocsolja a virágokat, ha kiviszi a szemetet,
ha felveszi a telefont, ha könyvet olvas, ha postát bont, stb.
Egy férfi kiöltözik, ha: esküvője van, temetésre megy, meghal.
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MOSODA:
A nők minden második nap mosodába viszik a ruháikat.
Egy férfi minden ruhadarabot, ideértve a nyolc évvel ezelőtt divatos farmert is, legalább
háromszor felvesz, mielőtt mosodába megy. Ha már végképp kifogy a ruhákból, kifordítva
felveszi a legkevésbé koszos trikót, bérel egy kamiont és a többkazalnyi koszos ruhát a
mosodába viteti. A férfi nagy álma, hogy csinos fiatal nőkkel találkozik a mosodában. Ez csak
az amerikai szappanoperák állandó ismétléseinek következménye, és mint ilyen, teljesen
megalapozatlan vágyálom.

CSALÁD:
Ó, a gyerekek! Egy nő mindent tud a gyerekeiről. Észben tartja a fogorvossal megbeszélt
időpontokat, a nagy szerelmeket, legjobb barátokat, kedvenc ételeket, titkolt félelmeket,
reményeket és álmokat.
Egy férfinak néha feldereng, hogy valami apró emberkéket szokott látni a házban itt-ott.

NAPFOGYATKOZÁS
A tudás hatalom [J.B.]
Ajánlom figyelmetekbe Boleslaw Prus Fáraó- című regényének tizenhatodik fejezetét. Szépen
le van írva, hogy harci helyzetben mennyire zavaró tud lenni minden apróság, még az is, ha
délben hirtelen éjszakai sötétség borul a földre. A hatalmát korlátozni igyekvő, és mellesleg a
csillagászati ismereteket is birtokló, papok megleckéztetésére a fáraó szervez egy zendülést a
templom körül. A tömeg döngeti a kaput, már csak egy rozoga bronzszög tartja, amikor –
micsoda időzítés! – megjelenik a főpap, és közli velük, hogy aki ellenük szegül, attól Napisten
elfordítja fényességes orcáját. És tényleg, pont akkor, és teljesen. A többit el tudjátok
képzelni.
Harcművész barátaim! Csaba szan jóvoltából fel leszünk vértezve a szükséges tudással. Még
van egy kis időnk, hogy augusztus 11.-e délelőtt 11 óra 26 perc, 28 másodpercre kavarjunk
egy kis balhét, amiből be tudjuk mutatni a homály-waza elnevezésű elegáns szabadulási
technikát.
Teljes napfogyatkozás hazánkban
Mizsér Csaba írása
Gyorsan közeledik a nagy csillagászati esemény az augusztusi teljes napfogyatkozás.
Érdekességként megemlítem, hogy Magyarország területéről legutoljára 1842. július 8-án
látszott ilyen szép jelenség. Ezt megelőzően 1540. április 7-én, 1485. március 16-án, 1241.
október 6-án és 1239. június 3-án volt teljes napfogyatkozás.
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Ezt követően 2075. július 13.-án lesz gyűrűs napfogyatkozás (ez nem teljes, később majd írok
róla). Teljes napfogyatkozás 2081. szeptember 3.-án lesz, 5 perc 33 másodperc időtartammal.
Utána 2082. február 27.-én és 2093. július 23.-án lesz gyűrűs napfogyatkozás.
A napfogyatkozásoknak 4 alapvető típusát különböztetjük meg. A Nap földközelsége és a
Hold földtávolsága alkalmával gyűrűs napfogyatkozás látható. Ilyenkor a Hold nem tudja
teljesen eltakarni a Napot. Amennyiben a Hold látszó átmérője meghaladja a Napét, akkor jön
létre a teljes napfogyatkozás. Határesetekben előfordul, hogy az árnyék a Föld gömb alakja
következtében a napkelte és napnyugta körüli területeken gyűrűs, míg a delelés környékén
teljes fogyatkozást eredményez, - gyűrűs - teljes napfogyatkozás. Ha a Hold távolabb van az
ekliptikától - a Föld pályasíkjától, a holdárnyék nem érinti teljesen a Földet és a sarokpontok
felett vonul el, s ekkor a Föld északi vagy déli területeiről részleges napfogyatkozást lehet
megfigyelni.
Minden ezer évre átlagban 1543 holdfogyatkozás (716 teljes, 827 részleges) és 2375
napfogyatkozás (838 részleges, 773 gyűrűs, 105 gyűrűs-teljes, 659 teljes) jut.
Érdekes felismerés, hogy a fogyatkozások gyakoriságában és sorrendjében 18 éves és 11
napos periódus mutatkozik. Ilyen időközökben a fogyatkozások ugyanazon sorrendben
ismétlődnek. Ez a perezetes Szárosz periódus. Egy ilyen periódusra 29 hold és 41
napfogyatkozás jut.
A fogyatkozásokat, már az őskorban és az ókorban is megfigyelték, és előre kiszámították. A
fejlett ókori kultúrák a csillagászati tudományokban igen magas fokot értek el. (Egyiptom,
Mezopotámia, India, Kína), hogy csak a legfontosabbakat említsem. A magyarok már a
honfoglalás előtt ismerték a fogyatkozásokat.
Kedves BJC Híradó olvasók!
Már csak bő három hónap van hátra az eseményig, ez nem túl sok idő a felkészüléshez.
Szerintem még senkinek sem volt teljes napfogyatkozás megfigyelése-élménye, így csak
sejtéseink vannak mit is lehet ilyenkor csinálni. Fényképezni, esetleg videózni, nézni a
holdárnyék elsuhanását a terepen, domborzaton.
A legfontosabb, hogy ne nézzünk közvetlenül a Napba!
A teljes fogyatkozás előtt és utána nem biztonságos a kormozott üveg, a fotózáshoz használt
neutrálszűrő, a túlexponált film, a napszemüveg. Ezek a káros sugarakat nem szűrik ki. Csak a
speciális napszűrő nyújt védelmet. Ilyen szűrő beszerezhető itt Budapesten a Budafoki út
41/b. alatt. Ára 500,-Ft. Csak a teljesség rövid ideje alatt (2 perc, 22 másodperc) nem kell
használni a szűrőket! A teljesség előtti és utáni részleges időben sem árt kisebb, de inkább
nagyobb szüneteket tartani a szűrővel történő megfigyelés alatt!
A fogyatkozás vonala:
A Szombathely-Siófok-Makó vonalon lesz a teljes sáv közepe. Ettől a vonaltól ÉK-re lesz a
teljes sáv északi határa, 50 km-re a fővonaltól és DNy-ra a teljes sáv déli határa, szintén kb.
50 km-re a fővonaltól.
(Egy érdekesség, hogy ez lesz a történelem egyik legtöbb ember által látott fogyatkozása Atlanti Óceán, Dél-Anglia, Észak-Franciaország, Dél-Belgium, Luxemburg, DélNémetország, Ausztria, Magyarország, Románia, Bulgária, Törökország, Irak, Irán, Pakisztán,
India).
A fogyatkozás időtartama:
A jelenség középvonalában 2 perc 22 másodperc lesz a totalitás időtartama. Természetesen
minél közelebb megyünk a határvonalhoz annál rövidebb lesz a teljesség.
Az alábbi időadatok Siófokra és környékére vonatkoznak nyári idő szerint:
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Első kontaktus 11 óra 26 perc 28 másodperc.
Második kontaktus a teljes napfogyatkozás kezdete 12 óra 49 perc 8 másodperc.
A sötétség 2 perc 22 másodpercig tart! (Ekkor nem kell a szűrőt használni!)
Harmadik kontaktus – ezt már ismét szűrővel nézzük!!! - a teljes napfogyatkozás vége 12
óra 51 perc 30 másodperc.
Negyedik kontaktus 14 óra 13 perc 17 másodperc.
A megfigyelés előkészítése:
Legkésőbb a fogyatkozás előtt 1-2 nappal ki kell választani a megfelelő helyet. Augusztus 11én közlekedési káosz, dugó is előfordulhat! Lesz is!
A teljesség előtt már nyugaton megjelenik a mélykék árnyék. Az árnyék haladását egy magas
helyről figyelhetjük meg a legjobban. 90 %-os fázisnál árnyéksávokat lehet látni a talajon.
Általában nyugat felé haladnak látszólag. A jelenség olyan mintha víz fodrozódását látnánk a
medence alján. Érdemes fehér lepedőt leteríteni a földre. Természetesen a legszebb
látványosságot a Nap mutatja. 80 % felett lesz igazán látványos a jelenség. Egyre sötétebb
lesz a Nap egy Hatalmas "lyukká" csökken. A teljesség előtt 1-2 perccel rohamos lesz a
sötétedés. A holdi helyek elérik a napperemet, s a Nap átvilágít a völgyek felett. Ez a jelenség
az ún. Baily-gyöngyfűzér. Ezt követi a gyémántgyűrű (az utolsó napsugár). Ez is csak néhány
másodpercig látható. Ezt követen felragyog az aranyszínű napkorona. Szabad szemmel olyan
mint egy hatalmas égi margaréta virág. A fekete holdkorong a nagy kontrasztkülönbség miatt
látszólagosan háromdimenzióssá teszi a képet. A korona lehet szabályos kerek, ovális,
szabálytalan. Színe a rózsaszíntől az aranysárgáig, a gyöngysárgától az ezüstfehérig terjedhet.
A szálas szerkezetét is meg lehet figyelni.
A protukeranciák (napkitörések) is láthatók a teljesség alatt.
A totalitás előtt már több perccel láthatóvá válik a Vénusz a Merkúr, de a legfényesebb
csillagok csak a teljes sötétség idején jönnek elő. Olyan sötét lesz, mint egy teliholdas
éjszakán.
A hőmérséklet kb. 15-20 fokot is csökkenhet! (fokozatosan!)
A teljesség végén előbukkan az első napsugár (gyémántgyűrű) majd a Baily-féle gyöngyfüzér,
végül a Nap sarlója is előbújik. A táj visszanyeri a megszokott színét. A holdárnyék kelet felé
továbbsuhant. Sebessége 800 m másodpercenként. Az égi csoda véget ért.

JÓ KIS WEB HELYEK
Rovatgazda: Sári Péter
A Black Belt Magazin honlapja:
http://www.blackbeltmag.com
Nyilvános rész: Harcművészet kezdőknek (valójában rengeteg érdekesség), hírességek, szótár,
on-line bolt.
Members rész: 6$/hónap 50$/év. Az elmúlt öt év magazinjai beleértve a legfrissebbet is,
valamint rengeteg video.
Egy harcművészeti információs web-hely (???)
http://www.spiritway.com
A tibeti friss hírektől kezdve az ősi öngyógyítási módszerekig minden féle címek szerepelnek
a spiritizmus témaköréből, információ viszont annál kevesebb. Harcművészeteknek nyomát
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sem fedeztem fel. Meglehet, hogy a members area – ami egyébként ingyenes – tartalmaz
értelmes dolgokat, de nem sikerült bejutnom.
Instruktorok dumafóruma:
http://www.turtlepress.com/instructor.htm
E-mail alapú fórum, amibe csak feliratkozás után lehet bejutni. Sajnos csevegő szobája nincs.
Van viszont egy hatalmas könyvtár, minden témát érintve, ami csak fontos lehet egy
harcművészet oktatónak. Sok olyan téma szerepel, amit máshol nem láttam, kezdve a
táplálkozási tanácsoktól a motiváció kialakításáig. Bár a hely a dojo vezetés témáira van
kiélezve, sok általános érvényű információ is szerepel.

ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG
A KIEGYENSÚLYOZOTT TÁPLÁLKOZÁSSAL ELKERÜLHETŐ A KIMERÜLTSÉG.
Forrás: Cheryl Wheeler, CN. (kickbox bajnok, okleveles diétásnővér). Megjelent: Black Belt
Magazin, 1998. december.
Fordította, és megjegyzésekkel ellátta: Boros András (Kisboros).
Érezted valaha, hogy egy kemény küzdelem, verseny, vagy bármely fizikai terhelés során
elhagy az erőd, tagjaid remegnek, izmaid meggyengülnek? Érezted már, hogy elfogy a
naftád?
Ha nem vagy megfelelően edzett, gyenge az állóképességed, ez az érzés teljesen
természetes. Gond csak akkor van, ha ugyanezt érzed akkor is mikor már hosszú ideje és
keményen dolgozol, hogy csúcsformában légy.
Magam is jártam már így kickbox karrierem során, a legkeményebb és legjobban
tervezett edzésprogramom mellett is elhagyott az erőm. Ez fenemód elkeserítő volt. Még
évekkel azelőtt történt, hogy megismertem volna a táplálkozásdinamika jelentőségét, illetve
ennek testünkre gyakorolt hatását.
A szénhidrátok élvezetét illetően túlzottan engedékeny voltam magammal szemben.
Nyakló nélkül fogyasztottam kenyeret, süteményeket, krumplit és tésztát. Az étrendem
távolról sem volt változatos, és bizony fehérjéket, zsírokat is alig fogyasztottam. Az étkezések
között rendszeresen nassoltam, válogatott édességeket csemegéztem, persze csak hogy
gyorsan energiához jussak. Azt gondoltam, hogy én igazán egészségesen étkezem, és nem
értettem, hol marad a rengeteg tréning hatása. Azért, hogy kompenzáljam állóképességem
hiányát, túlhajtottam a tüdőmet és az izmaimat, ami persze legyengítette a szervezetemet, és a
végén még egy nátha is legyűrt. Az ördögi "szénhidrát-csapda" fogja lettem.
Sokan nem tudják, hogy a szénhidrátok hogyan hatnak testünkre. Igaz ugyan, hogy a
szénhidrátok látják el az izmokat a teljesítményhez szükséges energiával, azonban a
megfelelő izomszerkezet csak a fehérjék és zsírok fogyasztásával alakulhat ki. Márpedig a
megfelelő motor nélkül a jó üzemanyag mit sem ér...
Kiegyensúlyozott diétára van szükségünk, amiben a szénhidrátok, zsírok és protein
aránya megfelelő. Túl sokan és túl sokszor csak bekapnak valami gyors kaját, ami azonban túl
gazdag szénhidrátokban, különösen cukrokban.
A túlzott szénhidrát fogyasztásnak van egy másik, igen fontos, bár kevéssé ismert hatása
is. A nagy mennyiségű cukor közvetlenül befolyásolja a vércukorszintet. Ilyenkor a
vércukorszint hirtelen megemelkedik, mire a hasnyálmirigy túlhajtja magát, és túl sok inzulint
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termel. Az inzulin hatására zuhanni kezd a vércukorszint, ami kezdetben kellő energiát
biztosít az izmoknak, de rövid időn belül energiaválság jelentkezik. A vércukorszint azonban
még mindig alacsony, így az izmok nem jutnak elegendő cukorhoz. Ekkor jön a gyengeség,
remegés, és persze a kudarc a tatamin.
Ha kiegyensúlyozott az étrended, a vércukorszinted is állandó lesz, nem ingadozik, így
az izmok és az agy cukorellátása folyamatos lesz. Ekkor az egyébként kemény munkával
megalapozott állóképességed sem fog cserben hagyni.
Ha tehát legközelebb elfog a gyengeség az edzésen, megremegnek izmaid, gondolj az
étkezésedre (vagy a barátnődre). Nem biztos, hogy edzetlenségednek az az oka, hogy nem
vagy jó formában, és így a túlfeszített tréning is többet árt, mint használ. Gondoskodj róla,
hogy a megfelelő arányban fogyassz szénhidrátot, zsírt és fehérjét, és meglátod, fáradozásod a
küzdőtéren nem lesz hiábavaló.
A fordító megjegyzései:
Hogy mi is az a sokat emlegetett helyes arány, az függ a nemtől, kortól, életmódtól és
minden mástól, de mégis vannak iránymutató értékek (aminek betartása előbb vagy utóbb az
acélos izmok mellett enyhe paranoiát eredményez) A napi táplálék energiaértékének 15%-a
fehérje, 30%-a zsír (az olaj is zsír !) és 55%-a szénhidrát (de ne szacharóz *, azaz Mars,
Snickers vagy Gerbaud !) legyen.
Az arányok mellett a konkrét mennyiség is érdekes lehet. Gyakran felmerül, hogy vajon
elég fehérjét fogyasztunk-e. A szervezet normális ellenálló- és teljesítőképességének
megőrzéséhez napi 1g/testtömeg kg proteint kéne megennünk. Egy 70 kg-os harcos esetében
ezt 6-7 db tojás (de ne nyersen, mert így gátolja a B 12-vitamin hatását, minek hiányában
elmarad a hőn áhított (izom) tömegnövekedés), vagy 30 dkg sonka, esetleg másfél pár
csirkecomb biztosíthatja. De 2 l tej, 30 dkg bab (bár néha nem etikus) vagy 15 dkg szója is
elég lehet. Kenyérből, rizsből 1 kg-ot kéne befalni, krumpliból 3 kg-ot. Gyümölcsökből kicsit
több kell, banánból vagy málnából 7 kg, almából akár 15 kg is. Bár egyszerűnek tűnne, mégse
csak egyféle fehérje forrásra támaszkodjunk, mivel az aminosav-összetételt mutató 10 pontos
értékskálán a tej 7, a kenyér csak 4 pontot ér. Az oly divatos kukoricapehely sem igazán jó,
mivel nincs benne triptofán, az egyik általunk elő nem állítható aminosav, ami viszont
fehérjéink nélkülözhetetlen építőköve. Az élettani fehérjeigénynél többet fogyasztani nem
igazán nyerő. A szervezet aminosav készlete (amiből az izomfehérje is lesz) csak adott szintig
növelhető. Ha ennél több fehérjét fogyasztunk, ezzel csak májunkat és vesénket terheljük,
pedig annak sokunknál amúgy is van elég dolga...
Más. Az izmok energiaellátása csak áttételesen függ a vércukorszinttől. Az izmok
ugyanis saját energiaforrással rendelkeznek, 1-3% glikogént raktároznak, amit igény szerint
alakítanak szőlőcukorrá, amiből az univerzális nafta, az ATP lesz. Egy pihent és nem éhező
sportolónál ez a raktár kitart az edzés végéig. Az oly sokat emlegetett remegés és
izomgyengeség sokkal inkább egy "vészjel", amivel agyunk üzen, hogy ha izmaink még nem
is, de ő már kicsit éhezik (ő ugyanis közvetlen vércukorszint-függő). Ezt az állapotot azonban
egy jó tábla csoki vagy egy marék kristálycukor is azonnal rendezi.
A szerkesztő megjegyzése: egy kicsit lelassultam a nyári melegben, de bevallom még nem
teljesen értem, hogy mit tegyek, és mit egyek, mit ne tegyek, és mit ne egyek. Javaslom, hogy
kellő érdeklődés esetén ősszel rendezzünk egy kerekasztal beszélgetést András és Robi
irányításával. [J.B.]

*

ha erről többet szeretnél tudni, fordulj P. Robi szanhoz, a szacharóz-tudományok avatott
mesteréhez. /Kisboros./
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A KLASSZIKUS BUDO (IV. Rész.)
Fordító: Lipcsei Sándor. (A fordítást ellenőrzi: J.B.)
3. fejezet: ALAPOK
Legyőzhet valaki ezerszer
ezer embert a csatában,
a legnagyobb győztesnek csupán
egyetlenegyet kell legyőznie: magát.
Dhammapada4
A „budo” szó és a hozzá kapcsolódó jelentések a japán nyelvben a kínai klasszikusokon
keresztül váltak ismertté. „Budo” alatt a kínai különféle dolgokat ért, amelyek közül a
kormányzati adminisztráció a legfontosabb, beleértve úgy a civil, mint a katonai
vonatkozásokat; jelentése a műveltségi és a katonai tudás közötti állandó egyensúly
megtartását is sugallja.
Eredetileg úgy látszott, hogy a japánok átveszik a kínai jelentést, de a Kamakura időszak
(1185–1336) után Japánban leszűkült a budo jelentése, egyre inkább a nemzet katonai erővel
történő irányításának folyamatát értették alatta. A XIV. század közepétől a XVI. század
végéig terjedő időszakot jellemző erőszak során a „budo” jelentéséhez hozzákapcsolódott a
klasszikus harcos5 erényeinek és az akkor kialakulóban lévő bushido, a harcos erkölcsi
kódexe bizonyos etikai értékeinek művelése is. A hűség és a bátorság erényét eszményítették,
és erről olykor bizonyságot is tettek a harcmezőn. Egyebek mellett ezek az erények képezték a
klasszikus harcos rettenthetetlen bátorságának alapját, azét a harcosét, akinek elsődleges
dolga a seishi o choetsu – „az élet és halál meghaladása” – állapotának, azaz egy olyan
életfelfogásnak a megvalósítása volt, amelyben az ember képes túljutni az élet és a halál
gondolatán. Ez volt a klasszikus harcos szellemi felkészülése, az élet és a halál közötti
szellemi határ áttörése, amely előidézte benne a szellemi ébredést. Az olyan Edo korszakbeli
harcos értelmiségek mint Daidoji Yuzan, aki 1686-ban megírta a Budo shoshin-shu-t (A
harcművészet alapjai), megerősítették, hogy a budo lényege rokon értelmű a klasszikus
harcosok erkölcsi kódexével. Így a klasszikus harcos szellemi és erkölcsi eszményei a
klasszikus budo lényegi részévé váltak.
Az örökös nyugtalanságtól zaklatott bushi a lelki kimerültségre az emberi birodalmon túl
kutatott szellemi megújulás és gyógyír után. A közember, akit a Tokugawa bakufu társadalmi
zsarnoksága szintén sanyargatott, kibúvót keresett kényszerzubbonyából. A bushi és a
közember, bár társadalmilag elkülönült, akkoriban ébredt tudatára egyénként való létezésének
és lehetőségei korlátainak, és kezdte firtatni legbelső érzéseinek fontosságát.
A bushitól mestersége nagyobb önmegtagadást és természettel való azonosulást követelt meg,
mint azoktól az emberektől, akik nem fegyveres szakmát űztek. Az olyan ember, aki nem
képes kifejleszteni vagy nem fejlesztette ki ezt a harmóniát a természettel, könnyen lealjasul
és eldurvul. Végül is annak a mértéke, amennyire összhangba tudja hozni lényegét a
természettel, meghatározza, hogy képes lesz-e vagy sem emberséges cselekedetekre, vagy
4

Fórizs László fordítása, Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1994, 52. oldal
Szerző itt, és a továbbiakban klasszikus harcos alatt a Tokugawa kor előtti, tényleges harcokban résztvevő
bushi-t érti. Így értendő a „konszolidált” Tokugawa kor szellemi termékeként megszülető bushidoval való
összevetés, bár ezzel óvatosaknak kell lennünk, hiszen ugyanarról van szó – amint a bekezdés utolsó
mondatában is megfogalmazódik –, a bushido éppen a klasszikus harcos erényeit igyekezett átmenteni egy olyan
korba, amikor már nem zajlottak fegyveres összecsapások. [J.B.]
5
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örökre kiszolgáltatottja marad a kegyetlenné válás emberi tendenciájának. A közember, a
maga részéről, olyan alkotó tevékenységben szerzett jártasságon keresztül kereste
az önbecsülést, amely a fáradozásra érdemes eredmény érzetét adta.
A bushi és a közember, abbéli próbálkozásában, hogy távol tartsa az életuntságot,
kereste az élet könnyebb oldalát, de a vallás magányát vagy olyan vigaszt is,
amelyet a titokzatos és az ismeretlen követésében lehet megtalálni. Azonban a
szórakozásaitól alig kapott többet, mint átmeneti enyhülést, és a vallás, bár meg
tudta nyugtatni az ember elméjét, nem tudta meggyógyítani a szellemi rossz
közérzetet. Az Edo korszakbeli ember életéből hiányzott az igazi szellemiség
területe, meg volt fosztva attól az egészen spirituálistól, amiben igazán hinni tudott
volna. Ebben a szellemi légüres térben a szellemi szabadságnak azok a
megnyilvánulásai, amelyeket az ismeretlenbe vetett hit tanúsít, sok ilyen sivár
életbe elhozták azt, amit a leginkább kerestek – nedvességet az élet szárazságába,
bushido
pszichológiai szomjoltást. A szellemi szabadság egyik megnyilvánulása a budo,
vagyis a harcművészetek megteremtése volt.
A klasszikus budo megteremtését a jutsu, „művészet” írásjelének do-val, „úttal” való
felváltása jelezte a „bujutsu” szóban. Ez a változás előre jelezte az embereknek azt a vágyát,
hogy olyan tudományok gyakorlásával fejlesszék szellemi természetük tudatosságát, amely az
önmegvalósítás állapotába juttatja őket. Ez az a cél, amely a „jutsu”-nak illetve a „do”-nak
nevezett harci tudományág közötti fő különbség alapja.
A bujutsu, vagyis a harcművészetek azokból a nyers kezdetekből fejlődtek ki, amelyek jórészt
a technikai kivitelezéssel törődtek. Azonban a Tokugawa korszakban a küzdelmi technikák
iránti igény és érdekeltség csökkenésével jelentkezett a „technika elfeledésének” és az „én
elfeledésének” a „művészi állapota” (részletesen a 4. fejezetben tárgyaljuk). Ez a do szintje.
Yagyu Tajima no Kami így ír ennek az állapotnak az erkölcséről: „Minden fegyver, ami a
gyilkolást jelenti, baljóslatú, és nem szabad használni, csak végszükség esetén. Bármelyiket is
használjuk, tudatában kell lenni annak, hogy az a gonosz megbüntetésének céljából történt, és
nem azért, hogy kioltsuk valakinek az életét. Ahhoz, hogy ezt megértsük, a tanulás az
elsődleges követelmény. Azonban a puszta tanulás sohasem lesz elegendő. Ez a bejárati kapu,
amelyen keresztülhaladva jutunk a megfelelő helyre, ahol magával a tanítóval
beszélgethetünk. A tanító a tao, az igazság.”
Bár a budo a bujutsu technikai alapjából származik, nem arra szánták, hogy a
harcost szolgálja a küzdelemben.6 A bujutsu bizonyos részét, bár nem az egészet,
természetfeletti mintára való átdolgozással módosították a budo gyakorlás számára.
Míg a bujutsu azt a gyakorlási formát hangsúlyozta ki, amely a hatékony küzdelmi
eredmény elérésében hasznos, addig a budo az én, a létezés és a természet
megértésében, és az öntökéletesítésben hasznosuló gyakorlásra helyezte a
hangsúlyt. A budo gyakorlás ezért, úgy tartották, „magasabb értékeket” céloz meg.
Mivel ezek egy békés időszakban születtek, és nem kellett kiállniuk a küzdelem
próbáját, a budo kifejlesztőinek a többsége feltételezte, hogy semmi lényegeset nem
veszít, ha lemond a bujutsu harcias céljairól. Sok bushi elutasította a bujutsu
gyakorlási formának a budo megfelelőjébe való átalakítását. De az a valóságos
bujutsu
tény, hogy más bushik támogatták a szándék ilyen nagy változását, jelentős
bizonyíték a japán nép abbéli növekvő tudatosságára, hogy az embernek békében kell élnie.
A klasszikus budo gyakorlási formákat aktív emberek teremtették aktív embereknek, olyanok,
akik valamennyien az alkotó tevékenységeknek a múlt eszményeivel való összekapcsolását
6

Amint a megjelenés előtt álló „Három budo mester”-című könyvből egyértelmű, ez nem így van. A budo
megalkotói, Kano, Uyeshiba és Funakoshi a gyakorlati küzdelemben való használhatóságot is szem előtt
tartották, amikor a korábbi tanításokat erkölcsi nevelési rendszerré fejlesztették. Készek voltak rá, hogy bárkivel
megküzdjenek, hogy bizonyítsák: a harci technikák erkölcsi alapokra helyezésével azok gyakorlati hatékonysága
nem csökken, sőt növekszik. [J.B.]
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keresték. A klasszikus budo ezért a bujutsu-hoz hasonlóan mélyen a feudalizmuskori Japán
kultúrájában gyökerezett. Meg kell azonban érteni, hogy a budo-t nem társas időtöltés vagy a
sport formáiként alakították ki, és nem is a tiszta ízléses művésziesség
bemutatására szolgáló módszerekként. Arra szánták, hogy olyan kemény tanok
legyenek, amelyek lefoglalják és közvetlenül edzik az elmét, és így egy célirányos
és kitartó gyakorláson keresztül az ember mindennapi életét szolgálják. A
klasszikus budo olyan tapasztalatot jelent, ami viselkedésmintául szolgál az élet és
az én számára.
Ha valaki csak szórakozásból vagy szeszélyből tanulmányozza, nem juthat el a
valódi megértéshez. Az öntökéletesítés célja időt és fáradozást igényel, és ez az
irányultság mindig fontosabb, mint a sietség. A klasszikus budo rendszerek
alapítói a lelki szemek megnyitásához előírtak bizonyos tanokat. Ezek a tanok
hasonlóak a tiszta önelemző miszticizmushoz; misztikus tapasztalatra csak
közvetlen részvételen keresztül lehet szert tenni. A részvételnek ez a törvénye,
amelyet minden klasszikus tan követ, nem enged kivételt. A klasszikus budo csak
iai-do
azok előtt fedi fel a jelentését, akik elkötelezték magukat, és akik az elméjüket és
a testüket alávetik a szigorú edzésnek. A többiek számára az „út” vagy do – az „igazság tüze”
– zárva marad. És még azoknak is, akik „beléptek”, sok éven át tartó sztoikus gyakorlásra van
szükségük, hogy igazából megértsék a klasszikus budo jelentését.
A klasszikus budo alapítói a gyakorlási formát a mindennapi élet aktív erőfeszítésnek
tekintették. Azoknak a gyakorlási formáknak bizonyos oldalait választották ki és alakították
át, amelyeket a klasszikus bushi a jujutsu-ban való használatra fejlesztett ki. Az átalakítás nem
volt esetleges. Ezek az alapítók alkotó zsenik voltak. A budo tudományokban használt
technikáknak azokat a jellegzetes mozdulatait választották ki, amelyek a legvalószínűbben
vezetnek nagyfokú összpontosításra. Minden egyes mozdulatot az akcióban lévő ember
temészetes megnyilvánulásának tekintettek. Mind olyan finomsággal kapcsolódik egymáshoz,
hogy a főbb elemek bármelyikének elhagyásával előálló mozgás a szellemi tökéletesedés
gyarapításának értelmében nagymértékben gyengülne.
A budo technikák által megkövetelt nagyfokú összpontosításra könnyen érthető példát nyújt
az iai-do típusú kardforgatás tudománya. A tanuló a kard használatának utolsó fázisában
vissza kell, hogy helyezze a borotvaéles pengét a csípője bal oldalán viselt hüvelybe. Abban a
mozdulatban, amelyben ezt megvalósítja, bal keze néhány miliméterre kerül a penge éléhez,
ami önmagában is elbátortalanító annak, aki gyakorlatlan, de mindezt még inkább kényessé
teszi az a tény, hogy anélkül kell végrehajtania, hogy egyetlen pillantást
is vetne a hüvelyre. Ez a veszélyes mozdulat csakis az intuitív (kan)
„érzet” használatával válik biztonságossá és sikeressé.
Hiba a klasszikus budo formákat vallásnak tekinteni. Nem ceremóniák
vagy rítusok, vagyis nem az etikett gyakorlására specializált eszközök,
és vallási vagy szetartási célokból végrehajtandó ügyességi
gyakorlatokat sem tartalmaznak. Igaz, hogy a klasszikus budo bizonyos
mértékig vallásos – azaz odaadó – ragaszkodással törődik a forma
mechanikus szempontjaival; de ennél fontosabb célja, hogy szellemi
beállítottsággal húzza ki az íjat, forgassa a kardot vagy más
fegyvereket. Ezeket a fegyvereket olyan átszellemülten kell használni,
hogy a legelső gondolat az legyen, „egy lövés, egy élet”. Ha ez az
előfeltétel hiányzik, akkor az összes tett értelmetlen.
seiza testtartás
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A klasszikus bushi hagyományos viselkedési szabályainak lényege önmaguk védelme volt.7
De az etikett önmagában mégis csak másodlagos dolog volt, nyugodt, kiegyensúlyozott
körülmények között végzett, de a harci helyzetet szem előtt tartó helyzetgyakorlat. Ha ezt nem
értjük meg, a klasszikus bujutsu értelmét veszti, a forma üres kultuszává silányul. Például,
amikor a klasszikus harcos térdelő-ülést (seiza) vagy guggoló helyzetet (iai-goshi) készült
felvenni, először a bal térdére ereszkedett, ez olyan forma, amiben sohasem tett kivételt, azért
így végezte, hogy képes legyen gyorsan kirántani a kardját, amit a bal oldalán viselt vagy
hordozott, szükségessé kellett válnia, hogy így tegyen. Amikor ült, szépséges tartását az a
nagyon gyakorlati tény határozta meg, hogy lehetővé váljon számára, hogy ha veszély
fenyegeti, olyan gyorsan tudjon mozdulni, ahogyan csak lehet. És amikor álló helyzetbe
emelkedett, jobb térde megelőzte a balt, hogy akadálytalanul húzhassa ki a kardját.
A klasszikus budo rendszerek alapítói, miközben magukévá tették a harcosok
modorosságait, és a hasznosságtól függetlenített illemszabályokat állítottak össze, hajlamosak
voltak arra, hogy figyelmen kívül hagyják a harcosok etikettjének külsőségei mögött
meghúzódó harcművészeti tartalmat. A klasszikus budo technikák végrehajtásában az
udvariasság épp olyan fontos, mint a modor, mert a kifinomult mozgás és nyugalom
eleganciájává alakul, és a teljes ember műveltségéhez tartozik. A klasszikus gyakorlási
formák képviselői a kifogástalan fizikai formához mind a technika, mind az etikett
szempontjából való ragaszkodásukkal biztosították a legmagasabb fokú önfegyelem
megvalósítását.
Bár a klasszikus budo a fizikai formához kötődik, ha a formát eldobjuk, csak elméletben
létezik, a forma csak fizikai vagy látható része a budo-nak. Fel kell ismerni, hogy van egy
szellemi tényező is. A forma csak a szellem megtestesülése, így a klasszikus budo
tudományok jellegzetessége, hogy a lényegéért a forma mögé kell nézni. A forma csak a
szerkezete annak, ami kinő belőle – a szellem működésének; a formát mellőzni annyit jelent,
hogy nem marad semmi, ami szolgálja mesterét, a szellemet. A forma alapos ismerete csak
egy pont, bár fontos pont, amelynek az egész „út”-on bizonyosnak kell lennie. Végül
megszabadulunk a formától, és elérjük a személyi fejlődés végső állomását – az öntökéletesítést.
A klasszikus budo a józan észen és az évszázados gyakorlati tapasztalatokon alapuló
technikák békés „életutak” szintjére való kifejlődésének a bizonyítéka. A konfuciánus erkölcs
társadalmi szerkezetre vonatkozó szemléletét a budo rendszerekben az ember társadalmi
felelősségének a hangsúlyozásában találjuk. A taoista elemekből a budo azt emeli ki, ami
természetes és spontán benne. A budo így az erkölcsi és az
erkölcsök feletti nevelésnek egyaránt a hordozójául szolgál. A
budo-t nem gyilkolásra szolgáló eszköznek tekintjük, hanem olyan
hordozó közegnek, amelyen keresztül az egyén az erkölcsi
tökéletesedésre törekedhet. A klasszikus budo rendkívüli
tulajdonsága, hogy ilyen fontosságot tulajdonít az emberi
tevékenységek erkölcsi szférájának. Bár a klasszikus bujutsu és
budo egyaránt részt vállal az erkölcsiséggel való törődésben, az
erkölcsös tetteknek adott elsőbbségben való eltérések
megkülönböztetik őket egymástól. Ha a klasszikus bujutsu-t és
budo-t háromdimenziós formáknak tekintjük, a következő
fontossági sorrend érvényes:
klasszikus bujutsu: 1) küzdelem, 2) fegyelem, 3) erkölcsök
kardrántás
7

Abban az értelemben is, hogy az illemszabályok, az etikett, egymás érzékenységének megsértése igen súlyos
következményekkel járt. Ha rangban felette állót sértett meg a szamuráj, könnyen kötelezhették öngyilkosság
elkövetésére, ha egyenrangúval került összetűzésbe, gyakran csak halálos kimenetelű párbaj vetett véget a
nézeteltérésnek. [J.B.]
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klasszikus budo: 1) erkölcsök, 2) fegyelem, 3) esztétikai forma
A klasszikus budo kiemelkedését az Edo korszak társadalmi változásai tették lehetővé.
Ezekkel a változásokkal az, ami korábban a csatára való gyakorlásként (bujutsu) szolgált az
előkelő kisebbség (klasszikus harcosok) számára, úgy módosult, hogy a mindennapi életre
való gyakorlási rendszer (budo) kiindulópontjaként alkalmassá és elérhetővé vált a közember
számára.
Az Edo korszak során az esztétikai elvek olyan jellegzetességei honosodtak meg,
amelyeket az ízlés új kívánalma szilárdított meg. Ezek a kívánalmak persze nem
jelentenek éles szakítást a múlttal, sőt éppen, hogy a régi eszmények
kibővítéseinek és elmélyítéseinek tekinthetők. A japán alkotó művészek az évek
során speciális szavakat használtak az irodalmi és művészeti ízléskánonjuk
jelölésére. Az idők folyamán ezeknek a szavaknak az eredeti jelentése elmélyült
és kiterjedt. Ezen fogalmak némelyikét a Heian korszak (794–1185) udvari
nemessége azokban a művészi bírálatokban fejlesztette ki, amelyeket valaha a
miyabi
bujutsuhoz való használatra szántak, de a harcosok osztálya hatalomra
emelkedése idején, a XII. században néhányukat átvette. Az Edo korszak idejére ezeknek a
kifejezéseknek a nagy részét az összes polgár használta, és a közös örökség részévé vált. A
klasszikus budo kialakítói ezeknek a speciális szavaknak némelyikét szintén elfogadták.
A miyabi, a leginkább ide számító esztétikai fogalom szó szerint „finomságot” jelent, vagy
szabadabban „kifinomultságot”. A Heian kori udvar a kifinomultság és az igényesség szigete
volt a vaskos tudatlanság és durvaság társadalmi tengerében. Az udvari nemesség, amely
nagymértékben tisztában volt természetes környezetével, és nagyon is érzékeny volt rá,
iszonyodva tekintett az őt körülvevő világra. A „miyabi” olyan kifejezés volt, amelyet
csendes kedvteléseire használt, olyan kedvtelésekre, amelyeket csak azok tudtak értékelni,
akiknek „iskolázott” ízlése volt. Mivel a miyabi a természetes értékek ellentétét jelenti, a
fogalom eredeti használata az egyszerű és nyers érzelmektől való elhatárolódásra sarkallt. A
kifejezést az udvaroncok valójában elefántcsonttoronyba menekített életmódjuk igazolására
használták, és arra, hogy kifejezzék az őket körülvevő közönséges embereket sújtó
megvetésüket. Ez a valóságtól elrugaszkodott viselkedés az udvari nemesség körében
súlyosan korlátozta a korai japán kulturális kifejezőképességet, és az egyik oka volt annak,
hogy a legtöbbjük csak keveset törődött a bujutsuval.
A harcos viszont a legszélesebb értelmében használta a miyabi szót, beleértve
viselkedésének választékosságát, sőt még a küzdelmi művészetekben való
szakértelmét is. Más esztétikai kifejezések azonban még fontosabbak a harci
tudományokban. A költő Fujiwara Toshinari (vagy Shunzei), 1114–1204, a
költészetre hivatkozva az „új” keresésében a „régi” használatát javasolva
kijelentette: „Az olyan érzelmek kifejezését kell megkísérelnünk, amelyeket
elődeink már nem írtak le, de úgy, hogy eközben megőrizzük azt a nyelvet,
amit használtak.” Egy másik költő, Fujiwara Sadaie (vagy Teika), 1162–1241,
yugen
nem csak visszhangozta elődjét, de még a szépség tíz kategóriáját is felállította.
A yugen, Teika „tíz formájának” egyike az, amelyik a legközvetlenebbül vonatkozik a
klasszikus budo-ra. Tudatosan vagy öntudatlanul, az Edo korszak polgárai úgy
alkalmazkodtak a Heian korabeli kifejezés szelleméhez, ahogyan a szükségét érezték, és
művészi kifejezéseikben elpusztíthatatlan értékeket kíséreltek meg létrehozni. A klasszikus
budo az egyik ilyen megnyilvánulás.
A yugen fogalma mély és nem könnyen meghatározható. Teika yugen értelmezése olyan
gondolatokat tartalmaz, mint a „szuggesztivitás”, a „kellem” és a „dinamikus
mozdulatlanság”. Egy másik költő, Shotetsu (1381–1459), azon az alapon utasítja el a
„szuggesztivitást”, hogy az egy felszínes minőség, amely inkább ahhoz az „utóhangzáshoz”
hasonlít, amit az elhalkuló harangszó hagy az elménkben. Shotetsu számára a yugen-nek az
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Ezek a fametszetek a kardforgatásban használatos kamae, vagyis küzdelmi álláshelyzeteket
ábrázolják. Balról jobbra: gedan (alsó helyzet), chudan (középső helyzet), jodan (felsőkamae
helyzet) kamae, és gedan jodan-nal szemben. (Lásd még a következő fejezetben szereplő
ember szívét vagy lekét kell kifejeznie, amint átjárja az ember igyekezetének célját. De
bármilyen szempontból nézzük is, a yugen lényege a szépségben és a finomságban rejlik, egy
higgadtan bemutatott teljesítmény nyugodtságában és eleganciájában. A yugen magába
foglalja a szabálytalanság szeretetét is, amint az a tökéletes mértékeként használt
aszimmetriában látható. A yugen a „nem-gondolkodást” illetően a zenhez kapcsolódik, a
„nem-cselekvés” értelmében pedig a taoista tanításokhoz. A yugent felfoghatja az elme, de
nem fejezhető ki szavakkal, a lényege pontosan abban a „valamiben” van, ami kifejezhetetlen.
Mindamellett intuitíven a művészi kifejezés legfőbb birodalmának a bizonyítékaként
érzékelhető. És nem elég csak jelen lenni és másoktól tanulni a yugen-ről; a yugen-t csakis
saját erőfeszítéseinken keresztül érthetjük meg teljesen.
A klasszikus budo rendszerekre alkalmazva a yugen „titokzatos jártassághoz” kapcsolódik,
ahhoz a jártassághoz, amelyre a tanuló közvetlen tapasztalaton és a szellemi tudomány rejtett
mélységeibe való behatoláson keresztül tesz szert. A tanulót ezek a mélységek önmaguktól
változtatják meg, egy olyan külső helyzeten keresztül, amelyben neki magának kellene
megkísérelnie a rejtett valóság tisztázását, nem következhetne be a változás. A yugen lényegét
tekintve szellemi természetű. A yugen-t látjuk például a mester technikájában, a cselekvés és
nem cselekvés kölcsönhatásában, mert ez tárja fel a mester szellemi erejét. A yugen így az
olyan kifejezés képességével van kapcsolatban, amelyik egy fajta belső jelképrendszer,
amelyben a határozatlanság – inkább finom gondolat, mint határozott kifejezés – van
túlsúlyban. Talán a szimbolizmus az a szó, ami a legjobb megközelítés a yugen domináns
elemeinek a kifejezésére.
A yugen a klasszikus budo-ban megkívánja a technika szemmel látható és a csak lelki szemek
előtt feltáruló oldalának az egyensúlyát. A látható oldal, mint a forma, mint a jelek és
jelképek, arra használható, hogy megmutassa a yugen fogalmának – az esztétikai ideálnak – a
kapcsolatát a klasszikus budo-val.
A fizikai gyakorlási formának mint a klasszikus tudományok egyik oldalának talán a
leglényegibb eleme a kamae, ami a küzdelmi felállások összefoglaló neve. A kamae értéke
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abban van, hogy adott helyzetben a legmegfelelőbb viselkedés megtalálásához segíti
használóját. Ugyanakkor ösztönző jelek is lehetnek; amennyiben a szemlélő helyesen
alkalmazza, olyan jelképekké válnak, amelyek meghatározzák, mit kell tennie. A szokások és
a konvenciók a kamae bizonyos részeit önkényessé teszik, bár a jelentésüknek lehet
természetes alapja; mégis bizonyos tradicionális elemek vannak jelen, hogy használhatóvá
tegyék. A kamae eredetileg a harcos viselkedési szemiotikája volt: olyan jelek összessége,
amelyek a mesterségéhez kapcsolódó bizonyos magatartást és képességeket szimbolizálnak.
Ezek a harcos vallási, intellektuális, szociális és művészi érzékéhez kötődtek, és ezek alkották
küzdelmi technikai tudásának körét. A kamae fizikai formája mögötti tartomány azonban csak
olyan mélyen van, mint ameddig az egyes szemlélő technikai tudása képes behatolni.
Bármely olyan jelet, mint a kamae, azok a szokások határoznak meg, amelyeket létrehoz. A
harcos viselkedésének az összefüggésében a jelhez tartozó teljes raison d’être8 az, ami valami
máshoz vezet. A kamae mint írásjel két jelentéssel bír. Tárgynak tekintve (signum
specificative sumptum), bármely más valóságos tárgyhoz hasonlóan van saját igazi lényege,
ami közvetlenül jelen van a felfogóképességben. Azonban szimbólumként (signum
reduplicative sumptum), azon túl, hogy önmagát kifejezi, kifejez valami mást is. A kamae-nak
ezért van egy közvetlen vagy megmutatkozó, és egy közvetett vagy jelentést hordozó
minősége. A legszélesebb értelemben a kamae azoknak a fizikai formákon (álláson,
testtartáson, magatartáson, általános fizikai viselkedésen) alapuló érthető szimbólumoknak az
összefoglaló neve, amelyek segítségével a harcosok intuitíven megtudnak valami mást is:
például, hogy az ellenfél elsősorban támadó-e vagy védekező, mennyire megbízható, és azt is,
hogy milyen fokú a küzdelemben való jártassága.
A kamae jelentésének teljes megértése magába kell, hogy foglalja a küzdelemmel való
kapcsolatának a megértését. A bujutsu-t művelő harcos esetében a kamae volt a satsujun no
ken, a „gyilkoló kard” gerince: azaz az ellenfél fenyegetésében volt hasznos. Ezen túl
felkészítette a harcost ellenfelének támadására is. A harcos kamae-jával kereste, hogy hogyan
semlegesítse ellenfele esélyeit a fölénybe kerülésre. A klasszikus budo, lévén alapvetően nem
küzdelmi gyakorlási forma, háttérbe szorította a kamae bujutsu szerinti jelentését, bizonyos
értelemben küzdelmileg hiábavalóvá tette a kamae-t, alig valamivel többé, mint a tanulót
mozgásba hozó szellem látható megjelenése.
A gyakorlás tapasztalati módszere közös a klasszikus bujutsu-ban és a klasszikus budo-ban,
mivel ez az emberi elme működésének a természetes módja. Aquinói Szent Tamás rámutat:
„Az, akit valamilyen vágy vonz, nem a gondolatára vágyik, hanem magára a dologra.”9 A
klasszikus harcos számára a küzdelem során problémájának lehetséges megoldását intuíciója
sugallta, és a sugallatot akkor találták a gyakorlásban is megőrzésre érdemesnek, ha a
küzdelemben megfelelő eredményt hozott. A klasszikus budo tanok azonban kevésbé
pozitivista keretbe voltak foglalva, és technikai szerkezetükben kevesebb gyakorlatias hatást
mutatnak. A tapasztalati módszer kifinomultsága a klasszikus budo rendszerekben csak
egyfajta megközelítése a régi bujutsu módszereknek. De ennek van egy őszinte eredetisége.
A klasszikus budo gyakorlási módszereinek a következő fejezetben tárgyalt elemzésén
keresztül a bujutsu és a budo közötti különbségek jobban érthetőek.

8
9

létok, létjogosultság
Valószínűleg a „Two Precepts of Charity” c. műből származik (L.S.).
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