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Doór Béláné, Mariann rajza.

KLUBÉLET
Csapatunk bemutatója a Kamikaze napon – Jóvér Béla
Amint a novemberi Híradóban beszámoltunk róla, csapatunkat meghívták, hogy a
december 19-i shotokan karate szemináriumon tartson egy negyedórás bemutatót. Mi
harmadikként kerültünk sorra, előttünk Gollob Szabolcs aikido csapata, majd Szabó András
mester iaidósai léptek fel, utánunk pedig a szemináriumot irányító Sáfár László shotokan
bemutatója következett. Úgy érzem, hogy nem hoztunk szégyent klubunkra, jól felépített,
gördülékeny bemutatót tartottunk, és sikerült kevés idő alatt sok lényegeset elmondani a
stílusunkról. Mivel remélem előbb-utóbb egyre többen lesznek közülünk, akiket felkérnek
bemutatókon való részvételre, vagy kívülállóknak kell beszélniük magunkról; tanulságosnak
vélem, ha mellékelem a bemutató forgatókönyvét.
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Esemény / Technika
Bevonulás, meghajlás---Bevezető szavak
Narrátor: J. B.

Bemutatkozás
Jóvér B. (Borsi)
Borsi (Boros)
Pados ((Boros)
Boros (Borsi)
Ács Sz.(Pados)

Csapatunk bemutatója a Kamikaze napon
Kommentár
---Jóvér Béla vagyok, a Budapest Jiu-do Club vezető edzője. Klubunk a Jigoro Kano mester által eredetileg
elgondolt judo harcművészetet műveli, ahol a versenysport-jelleg csak egyike a sok lehetséges
gyakorlási formának, és a cél nem az utcán vagy versenyszőnyegen aratott győzelem, hanem
közösségben végzett személyiségfejlesztés. Kano mester a judo elvét személyekre bontva így foglalta
össze: „a szellemi és fizikai erők összehangolt alkalmazásával maximális hatékonyságot érünk el
mindennapi ügyeink irányításában.” A közösségről ezt mondta: „egymást segítve mindenki a maga
útján.” Támadófogásokkal mutatkozunk be.

Uchi-mata
Ashi-dori
Ushiro-jime
Sumi-gaeshi
Ogoshi

Ács Szilárd karate mester vendégként szerepel csapatunkban. Pados Róbert mestertől kiegészítő
harcművészetként tanul judót.

Doór (Borsi)
Morote-gari
Jóvér B. fojtogatás védései (Borsi gi
felső
nélkül,
természetesen
BUDAPEST JIU-DO CLUB feliratú
pólóban) .
Narrátor: Pados Robi

A fojtogatás védéseit választottuk első technikai résznek, mert ezek viszonylag lassabb mozgások (a
támadónak végül is várnia kell, mire elfogy az áldozat levegője), így jól szemléltetni lehet általuk a judo
néhány alapelvét. A támadó részben azért veszi le a gi felsőt, hogy a mozdulatok jobban látszódjanak,
részben azért, hogy szemléltessünk egy fontos alapelvet: a verseny-judóval szemben a judo
harcművészet technikákat nem szabad arra alapozni, hogy erős anyagból készült öltözék van az
ellenfélen. Ezeknek strandon vagy szaunában is működniük kell. Az első reagálás midig az, hogy a
nyakizmokat megfeszítjük, fejet lehajtjuk, vállakat felhúzzuk – ezzel a lefejelést ellen védekezünk, és
védjük a gégét.
Mae-geri, hiza-geri, mae-jime
A judo jellegzetes technikai elemei a dobások, de szervesen hozzátartoznak az ütések rúgások is.
ogoshi
Először
sikerül, Látszólag könnyen végre lehet hajtani pl. egy csípődobást, de azért mégsem ilyen egyszerű,
mert lazán fog, de egyensúlyvesztés nélkül könnyen megakad a mozgás, és önmagunk kerülhetünk veszélyes helyzetbe,
aztán a karjába ellendobást vagy más ellenfogást alkalmazhatnak rajtunk. A judo lényege: egyensúlyvesztésbe hozni az
ütközöm.
ellenfelet, miközben mi őrizzük egyensúlyunkat. A következőkben néhány példát látunk az
egyensúlyvesztés kialakításra.
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Esemény / Technika
Oldalra lépés bal Harai-goshi
lábbal
Karfesz. Elv. fogás
Otoshi-waza
Hátralépés,
Ohiza-ouchi-gari
otoshi-uke
Te-guruma előlről
Orrbaverés
Kifordulás
Sukui-nage
helyben,
karlezárással
Karlesöprés előre Osoto-gari
lépve
Elv. f. orrnyomással
Fejenátdobás

Kommentár
Lényeges, hogy az ellenfél karját magunkhoz szorítsuk, és határozott mozdulattal üssük félre az útból a
másik kezét. Így jóval erősebb, testesebb ellenfelet is könnyen egyensúlyvesztésbe lehet hozni.
Ezek a technikák azért sikerülnek könnyedén, mert a blokk után visszaegyenesedni próbáló ellenfél
mozgását követik. Ha előre dőlve akar maradni, akkor sincs probléma.
Az első mozdulat azonnal kiszolgáltatott helyzetbe hozza a támadót, rögzítve van, és nem tud
rúgni, vagy fejelni. Innen könnyen, és sokféle módon vissza lehet támadni.

ütni,

A mozdulat hatásosságához hozzátartozik, hogy a karlesöpréssel egy időben meg kell indulni előre.
A judo egyik legjellegzetesebb dobása, sok éven át minden judo versenyen kiosztott érmen ez díszelgett,
de még számos western filmen is elő-elő bukkant. Régen, a harctéren nehéz páncélba öltözött harcosok
számára még gyakorlati haszna is volt, hiszen ott nem jelentett gondot, ha valami kemény tárgy volt
alattuk, mikor hanyatt vetődtek. Bemutatókra még ma is jó…
Amikor elkezdik lökdösni egymást: „ne itt kakaskodjatok! Figyelj már, Robi, ezek teljesen begőzöltek!”
A végén pedig: „elnézést kérek ezért a kínos jelentért, a barátaimmal nem lehet egy jobb helyre elmenni!
„

Boros Gyula, Borsi Jani, és Doór
Béla „pörgése” (mű-verekedés sok
pofonnal és eséssel-keléssel).
Narrátor: J. B.
Pados Robi és Ács Szilárd kata Fordítsuk ismét komolyra a szót. A következő percekben azt szeretnénk bemutatni, hogy a karate és a
bemutató
judo nem egymással versengő, hanem egymást jól kiegészítő harcművészetek. A japán harci szellem két
Narrátor: J. B.
oldalát tükrözik, a karate a jang- a judo a jin-jelleget domborítja ki. Nagyobb küzdő távolságban a
karate, közelharcban és földharcban a judo kínál részletesebben kidolgozott technikákat. A két stílus
természetes módon összekapcsolható, az ütések és rúgások jó egyensúlyvesztési helyzetet hozhatnak
létre a dobások végrehajtásához. Pados Robi és Ács Szilárd a Heian Yondan katát mutatják be úgy,
hogy a védés – visszatámadás után a kialakult helyzethez legjobban illő judo technikával folytatják.

4

Esemény / Technika
Kommentár
Pados Robi, Boros Gyula: dobások, Az elején azt mondtam, hogy a versenyjudo csak az egyik módszer, ami segíthet a judo harcművészet
ellendobások, kombinációk
megtanulásában. Ez a csak nem azt jelenti azonban, hogy nem jó módszer. Olyan küzdelmi elemek
Narrátor: J. B.
megértését segíti elő, mint a folyamatos támadás elve, a kombináció, követő technika, ellenfogások,
cselből felkínált lehetőség (nem véletlenül hívják cselgáncsnak). Nem beszélve arról, hogy a
versenyjudó révén a modern edzéselmélet felismerései is gazdagíthatják a hagyományos harcművészeti
edzésmódszereket.
Most az előző katában felhasznált három judo dobást mutatunk be ilyen versenytechnika környezetben.
Először az adott dobást látjuk, azután egy ellendobását, majd egy lehetséges kombinációt vagy követő
technikát.
A dobás
A versenyjudóban kikísérletezett viszonylag új dobás, a klasszikus technikákat összefoglaló Go-kyo
Osoto-otoshi
rendszerben még nem szerepel.
Ellend.: fejenátd.
Ha nem megfelelő az előkészítés, ki tudja emelni a megtámadott lábat.
Komb. ogoshi
Ha hátralépett ugyan, de a támadó gyorsan tud váltani, mielőtt bekövetkezne az ellendobás
A dobás
Kano mester egyik kedvenc dobása volt. Sok dobást készen vett át különféle ju-jutsu iskolákból, ezt
Harai-goshi
azonban ő maga dolgozta ki.
Ellend. Ogoshi-hidari Ha nem jó az egyensúlyvesztés, az egyensúlyát megtartó uke könnyen átveheti a kezdeményezést.
Komb. Ismételt indítás Az egyik legegyszerűbb kombináció az először sikertelen maradt technika ismételt indítása.
A dobás
Jó versenytechnika, a fogáskeresés során vagy rögtön a küzdelem elején, az üdvözlés után csúnyán meg
Morote-gari
lehet vele lepni az ellenfelet.
Ellend. Tawara-gaeshi Magyar neve zsákdobás: nem kell magyarázni, hogy miért.
Komb. Kata-guruma
A legenda szerint Kano mester szumó birkózóktól leste el, mert volt egy nehézsúlyú gyakorlótársa,
akivel az addig ismert technikákkal már egyre nehezebben boldogult. Ez viszont hatott…
Üdvözlés
Bemutatónk véget ért. Köszönjük a meghívást, köszönjük a figyelmet.
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BUDO HÍREK, ESEMÉNYEK
Szövetségi szeminárium - Pados Róbert Béla tudósítása
A Magyar Jiu-do Szövetség a hagyományos őszi szemináriumát 1999. novemberének
utolsó hétvégéjén tartotta a Spartacus dojojában.
Pénteken este küzdelmi edzést tartottunk. Húsz perces, közös bemelegítés után a
résztvevő csapatok bemutatkoztak: a Simon Judo Klub, Bubu kobudós csapata, Karvázy Péter
egy személyben és a Budapest Jiu-do Club. Az edzés a novemberi Híradóban részletesen
ismertetett program szerint zajlott. Az első küzdelmi menet földharc volt, majd judo állásharc,
szabad küzdelmek következtek, végül eszközös összecsapásokkal zárult. A küzdelmek között,
három csoportban, csoportos harci játékok voltak.
A korábbi években már több ilyen jellegű, jó hangulatú és tanulságos összevont
küzdelmi edzést tartottunk, ezért a mostani eseményre is örömmel készültünk. Nem is kellett
csalódnunk, az előzetes várakozásokon túl is jól sikerült a küzdelmi edzés. Minden résztvevő,
akivel beszéltem azt mondta, hogy jó volt, és várja a következőt. (A tudósítónak csak egy
szívfájdalma volt, hogy a Hunor Klub karatésai nem tudtak időt szakítani erre az eseményre.
Jelenlétük kölcsönösen gyümölcsöző lehetett volna.)
Szombaton és vasárnap a tavasszal már megismert és megkedvelt Vlado Schmidt jiu-jitsu
mestertől tanultunk harcművészet technikákat. Ehhez annyi kommentár kívánkozik, hogy
szövetségünk szervezetileg mindenkitől teljesen független, a mestertől nem várunk semmiféle
övfokozatokban megnyilvánuló előmenetelt vagy egyéb előnyt, azon kívül, hogy jó dolgokat
lehet tanulni tőle.
Szombaton 10 órakor kezdte Schmidt mester az edzést. Pusztakezes technikákat tanított
délelőtt, az egészet egy vonalra felfűzve, fokozatosan kibontva, kiegészítve és további
variációkkal színesítve. Nagyon érdekes és tanulságos volt, letisztult szép és hatékony
technikákat láthattunk. Az ebédszünet után, a délutáni edzés első részében a bot használatát
tanította a Mester, erről nem sokat láttam, mert a terem másik felében a gyerekeknek tartottam
edzést. (Videón megtekinthető, Lipinek köszönhetően.) A délutáni edzés második felében
bottal való támadás hárításokat és rögzítő technikákat tanultunk.
Vasárnap késes és kés elleni technikákat mutatott Schmidt mester. Egyszerűnek látszó,
hatékony, de nagyon pontos kivitelt kívánó módszereket tanultunk. Majd néhány köteles, ill.
láncos önvédelmet gyakoroltunk. Végezetül bemutatta, hogy a következő szemináriumra
mindenki milyen felszereléssel érkezzen (kés, pisztoly, bot, kötél vagy lánc, tonfa, yawara 1)
illetve néhány különleges „fegyvert”, mint például az evő pálcika. Schmidt mester edzése
után Szilágyi Ferenc kempo jiu-jitsu mester tanított néhány technikát, erről nem tudok
beszámolni, mivel ismét a gyerek csoportnak tartottam edzést ez idő alatt.
Végezetül két szubjektív megjegyzést szeretnék fűzni a szemináriumhoz:
1.
Érdekes, tanulságos és hasznos volt.
2.
Amikor terveztük, hogy hányan megyünk a szemináriumra, akkor több mint
tíz ember jelentkezett, így előzetesen tíz ember részvételi díját ígértük és fizettük be a
szervezőnek, szombaton öten, vasárnap hárman vettünk részt a szemináriumon. Kár a
kidobott pénzért éppúgy, mint az elvesztegetett tanulási lehetőségért. .
Ps.: A szeminárium anyagát felvettem Lipi segítségével, ha valaki kéri, és január 15-ig
ad egy kazettát, szívesen átveszem, akár a tiszaújvárosi anyaggal együtt.

1

Yawara: harci eszközként használatos rövid bot. (A yawara egy jiu-jitsu iskola elnevezése is.)
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Mi újság a Takenoko Budo Klubban, avagy hogyan nőnek a bambuszok?
Pados Róbert Béla beszámolója
A BJC Híradóban szeretnék beszámolni a Budapest Jiu-do Club ifjúsági klubjában
történtekről. Első hír, hogy van neve a klubnak:

Takenoko Budo Klub.
A névről - amit Béla szan javaslata alapján született - az októberi Híradóban
olvashattok. Emblémája is van a klubnak: bambuszlevelekkel körülfogott, a japán harci
jelvénnyel díszített nap és két szamuráj kard. Íme:

Mivel a kép sok bitet használ el, ezért zárom soraimat, és a következő számban
folytatom, de kérem, hogy akinek van véleménye az emblémáról, írja meg.

TÚRÁK, KIRÁNDULÁSOK
Januári kirándulás - séta a Gödöllői dombságban
Januári kirándulásként a december 18-ra tervezett séta megismétlését kínáljuk.
Túravezető: Tóth Lajos. Időpont: január 15., szombat. Találkozó: Nyugati pu., a
jegypénztárnál reggel 7 órakor. A további program megegyezik a novemberi Híradóban
leírttal.
Országos Kék Túra – Jóvér Béla
Az országos kék túra kilenc tájegységen át, mintegy 1100 km hosszúságban vezet
végig hazánk északi tájain, az Írottkőtől Hollóházáig. A Magyar Természetbarát
Szövetségben megvásárolható útvonalvázlat egyúttal a teljesítménytúrákon megszokott
igazoló füzetként is szolgál, hogy az egyes ellenőrző pontokon begyűjtött bélyegzésekkel
igazoljuk, hogy ott jártunk.
Elhatározásom, hogy jövő évben egy év alatt végigmegyek az útvonalon úgy, hogy
Írottkőtől kezdve sorra haladok, mindig ott folytatom, ahol előzőleg abbahagytam. Kellemes
7

sétának ígérkezik, hiszen csak egyféle jelzésen kell mindig keletre haladni. Régen a görög
filozófusok az Akadémia ligetben sétálgatva igen jóízű beszélgetéséket folytattak, akinek van
kedve, egy-egy szakaszon mellém szegődhet. Minden Híradóban közölni fogom, hogy mikor
lesz a következő séta. Az egész távot a következő bontásban tervezem megtenni:
HÓNAP

Túraszám Távolság
[km]

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

70,2
71,9
73,2
56,7
60,8
44,8
48,5
67,2
76,5
62,3
51,7
67,3
47,6
72,4
61,7
65,0
50,9
44,9
1093,6

Útvonal
Írottkő – Kőszeg - Sárvár
Sárvár - Sümeg
Sümeg – Keszthely - Tapolca
Tapolca – Badacsonytördemic – Nagyvázsony
Nagyvázsony – Városlőd - Zirc
Zirc – Csókakő
Csókakő - Szárliget
Szárliget - Dorog
Dorog – Piliscsaba – Hűvösvölgy - Dobogókő
Dobogókő – Visegrád – Nagymaros - Nógrád
Nógrád - Becske
Becske - Mátraverebély
Mátraverebély – Mátraháza - Sirok
Sirok – Szarvaskő - Putnok
Putnok – Aggtelek - Bódvaszilas
Bódvaszilas - Boldogkőváralja
Boldogkőváralja - Sátoraljaújhely
Sátoraljaújhely - Hollóháza

A januári adagot két egymást követő napon fogom megtenni, úgy, hogy Kőszegen megszállva
először Írottkőtől elmegyek Szelestéig ( 50 km), majd visszatérek Kőszegre a szállásra, és
másnap reggel teszem meg a maradék 20 km-t. Időpont: január 21 – 23. Feleségemmel
megyünk autóval, még van két embernek hely, ha érdekel valakit, keressen meg.

HARCMŰVÉSZET A MINDENNAPOKBAN
Munkát kerestem, törököt fogtam – Doór Béláné, Mariann írása
Kovács Imre és Pados Róbert irományát olvasgatva döbbentem rá a keserű valóságra:
bizony nem árt a mai világban, ha az embernek mindig „kéznél van a keze”.
(Pláne, ha használni is tudja…) Örömmel olvastam, hogy mind a ketten
elgondolkodtak a történteken. (Bizonyítandó, hogy érző, értelmes lények, nem pedig tudást
birtokló gyilkológépek.)
Nekem is volt egy olyan esetem (egészen pontosan 3 egymást követő nap!), amikor
muszáj voltam használni a dojóban „rámragadt” alkalmatosságokat.
Még októberben történt.(A pontosság kedvéért: 1999. október 14-15-16.)
Egy török étkezdében sikerült elhelyezkednem, mint pultos lány. Erről a helyről csak
annyit érdemes tudni, hogy a körúton van, és nagyon török… Ez nem is lenne akkora baj, ha
nem tartanának minden nőnemű lényt prédának, és nem viselkednének úgy velük, mint egy
utcalánnyal.
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Tehát, itt a „főnökeim” (mindegyik férfi az volt, aki ott dolgozott) sportot űztek abból,
hogy felszedjék az ott dolgozó lányokat. Próbálkoztak velem is. Még az sem volt elég, hogy
tudták, hogy férjnél vagyok Az első 10-20 akadályt relatíve jól vettem. De ezeken felül már
kezdtem kicsit neheztelni munkaadóimra. Az egyik lány, aki szintén első napos volt, kb. 4-5
óra múlva elment. Nem bírta, hogy folyamatosan piszkálják. Az én fenekembe is bele-bele
csíptek, meg simogattak volna, stb., de egy-két fürge pofon, vagy rúgás megtette a hatását.
Délutánig nem volt semmi fennakadás, dolgoztam. Aztán bejött egy magastalpú
sportcipőt viselő, feketébe öltözött kertitörpe. Én éppen mosogattam. Odajött a hátam mögé,
és „alámnyúlt” a kis szemét. Sajnos a hely olyan kicsi volt, hogy nem tudtam moccanni sem,
vagy ha bármimet meglendítettem volna, akkor beütöttem volna. Ezért csak ráüvöltöttem az
ürgére, hogy kopjon le. De a mocsoknak kedve volt még szórakozni, és a kezével elkezdte
simogatni a derekamat, és haladt a sliccem felé. Erre jobban odatoltam neki a csípőmet, hadd
higgye azt, hogy benne vagyok a játékban. Erre finomabban haladt a csípőmön a kezével.
Olyan közel volt hozzám, hogy éreztem az orbitos leheletét. Egyszer csak egy hirtelen
mozdulattal elkaptam a csuklóját, és csináltam rajta egy kote-gaeshit, és folyamatosan löktem
az ürgét ki, ahol már volt hely. Itt a földre vittem le (még mindig a csuklóját feszegetve), és
úgy üvöltöztem vele. Csak később tudtam meg, hogy ez a muki a „nagyfőnök” volt.
Másnap délig nem piszkáltak, hagytak dolgozni. (Igaz, hogy büntetésképp egész nap
krumplit meg hagymát kellett pucolnom a pultbeli teendők helyett.) Dél körül megjelent a
„nagyfőnök”, meg egy pár srác (szintén nem magyar legények voltak). Beszélgettek,
iszogattak, teát főzettek velem maguknak, és nekem kellett kiszolgálnom őket. Közben az
egyik srác átvedlett munkaruhába. Se szó, se beszéd, odajött hozzám, és belenyalt a
nyakamba. Rögtön kapott is olyat a képére, hogy vöröslött. Erre a srác lendítette a kezét, én
meg elkaptam, és a jó öreg kote-gaeshit szerettem volna megcsinálni rajta is, de ő megfogott,
és elindított egy dobást, ott, a konyha kellős közepén. De megfogott, és letett, mielőtt
eshettem volna. Csak nézett rám mamlaszul. A többiek röhögtek. Én majd elsüllyedtem.
Miután elmentek a főnök és csapata, beszédbe elegyedtem a „támadómmal”. Kiderült, hogy
karatézott, és megmutatott néhány ütést, rúgást, védést. A nap további része vidáman telt.
Senki se piszkált, Aihlan védelme alatt álltam.
De harmadnap nem jött el a „védőszentem”, és kezdődtek a megpróbáltatások előröl.
Estig tartottam a frontot. Kiderült, hogy így a fizetésem se lesz nettó 45000 Ft, hanem csak
30000 Ft bruttó lesz. Magamban elhatároztam, hogy elkérem az eddigi munkámért a
pénzemet, és búcsút intek nekik. Ezzel a gondolattal mentem be az öltözőbe. Már kabátban
indultam kifelé, mikor két férfi jött, és be akart szorítani az öltözőbe. Nyilván nem malmozni
akartak velem, ez látszott is rajtuk. (Pedig ők „tökre rendesek, még óvszert is használnak!”mondta róluk az egyik kolléganőm, akinek a három munkás közöl- maga se tudja melyik- az
egyik a kétéves kislányának az apja. Tiszta fertő az a hely- állapítottam meg akkor, amikor ezt
mondta- mire elmesélte nekem azt is, hogy ki kivel, és mikor és mit. Érthető, hogy elegem lett
az egészből, nem?) az egyik mögém került, a másik közém és az ajtó közé. Ez utóbbinak a
képébe vágtam a táskám, a nemesebb (?) szervét egy rúgással átrendeztem, meg gyomron
vágtam ököllel. És kiszaladtam az étkezdéből.
Azóta sem mentem vissza a pénzemért.
Hogy miért nem léptem le az első, vagy a második nap? Erre csak annyit tudok
válaszolni, hogy mert nagyon kellett a pénz, és amúgy is azt hittem, hogy csak átmeneti lesz
az első két-három nap nehézsége… hiszen mégiscsak egy más kultúra (?) képviselői.
Hogy jól tettem-e, hogy eddig maradtam ott, az kétséges. De mindenképp tanulságos volt ez a
pár nap. Az egyik (harcművészeti szempontból) fontos tanulság:
Addig amíg nem vagy biztos a technikádban, vagy ne vedd fel a kesztyűt, vagy nyerj időt,
légy megdöbbentő, és vedd fel az „úgyis legyőzhetetlen vagyok” magabiztos álarcot.
,
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Válasz az iskolai önvédelem oktatásról szóló írásra (Gondolatok az önvédelem iskolai
oktatásáról Doór Béláné Mariann írása, októberi Híradó, 10. old.) Kádár Gabriella
Örülök, hogy a világ tele van lelkes fiatal szamurájokkal, akikben buzog a tettvágy és az
ambíció. Ez így jól is van.
Egy kérdés: csak a jövő nemzedékére, úgy értem a jövő pedagógusaira, vagy a többi
korosztályra is gondoltál, amikor említetted a judo harcművészet elsajátítását?
Nekünk nagyon fontos a küzdősportnak ez az ága, de tudomásul kell vennünk, hogy más
dolgok és más típusú emberek is vannak, akik különböző dolgok iránt éreznek elhivatottságot.
Azt is mérlegelni szükséges, hogy vannak középkorú emberek, aki egyébként mindig elég
lelkesek voltak választott hivatásukban, de esetleg soha nem sportoltak, vagy csak nagyon
régen, mondjuk 20 évvel ezelőtt. A biológia törvényei szerint nekik valószínűleg már nincs
olyan aktivitásuk és nem olyan jók a reflexeik, mint fiatalabb kollégáiknak. Ilyen feltételek
mellett, biztos, hogy nem fognak bele egy küzdősport tanulásába. Ettől még lehetnek
kitartóak és kreatívak a hivatásukban.
A mestereknek nem az a dolguk, hogy hittérítők legyenek, és ráerőszakolják magukat
másokra, hanem, hogy utat mutassanak. Béla szan gyakran idézi Buddha szavait:
„Mindenkinek megmutatom a folyóhoz vezető utat, de inni már senki helyett nem tudok.”
Aki elhivatottságot érez ilyen téren, az úgy is erre a pályára lép, és nagy kedvvel fogja
csinálni. A kreatív emberek maguktól is alkotni fognak, bár mindegyikük más területen.
Fiatalság bolondság?2
Amíg fiatal valaki, meg akarja változtatni a világot saját fiatal lényéből fakadó energiája által.
Az évek lassan telnek, és rádöbben, hogy a világ nem akar megváltozni, legalábbis nem abban
az irányban, ahogyan ő szeretné. Itt jönnek elő azok a dolgok, amit senki nem tudhat születése
pillanatában, de talán még 20 évesen sem. Ezt élettapasztalatnak nevezik. Az emberi
bölcsesség minden alapköve az, amelyet sajnos csak az idő múlásával, és sok sok fájdalom,
csalódás, pozitív és negatív élmények következtében szerez meg az ember.
A japánok egy húsz éves üzletembert soha nem küldenének negyven – ötven évesek közé
üzletet kötni, mert ez ott nagy tiszteletlenségnek és udvariatlanságnak számít. Ők már rég
tudják, amit nálunk még kevesen értenek, a bölcsesség előfeltétele az élettapasztalat, ami az
életkor függvénye. Persze – ahogyan Ron Hubbard mondja: „Az lenne az ideális, ha az ember
egyszerre rendelkezne az idősebbek tapasztalatával és az ifjúság vitalitásával és
képzelőerejével.”
Válasz a „Zsebtolvajok Rómában”-című írásra (Pados Róbert, Novemberi Híradó, 7 old.)
Mészáros Anita
Igazad volt, Robi!

2

A mondás latin eredetije még kifejezőbb: Juventus ventus, azaz fiatalság szél (szelesség).

1

Borsi János lágy művész – Doór Béláné, Mariann rajza

ARCKÉPCSARNOK
Vajda Antal kung-fu mester – Borsi János riportja
1986 év végén, amikor én már javában judo edzésekre jártam mesteremhez Jóvér Bélához, az öcsém levitt egy kung-fu edzésre. Itt
megismerkedtem Si-gung Vajda Antallal, aki a chuan shu stílus mestere. Vele készült ez a beszélgetés.

 Hány évesen kezdtél a kung fu-val foglalkozni, és hogyan ismerkedtél meg vele?
Végül is én már 6 éves koromban foglalkoztam küzdősportokkal, nem kung fu-val - lehet,
hogy ez a szívednek meleg -, hanem judóval kezdtem a Spartacusban. Viszont a sors úgy
hozta, hogy összejöttem egy kínai lánnyal, aki furcsa mozgásokat végzett. Azt mondta, hogy
1

harcművészettel foglalkozik és azt igyekezett gyakorolni. Erre nagy szájjal kijelentettem,
hogy én is. Kipróbáltuk egymást, és úgy megvert, ahogy kellett. Akkor jött, hogy tanulni kéne
tőle. Tulajdonképpen az első találkozás után kezdtem tőle tanulni, illetve később az
édesapjától, aki itt élt Magyarországon. Végül is így kerültem kapcsolatba a kung-fu-val.
 Elárulhatod az évszámot, hogy ez mikor volt?
1964-65-ben. Utána volt egy időszak, amikor a család visszament Kínába, ekkor velük
mentem én is. 1977 és 1981 között 3 évig tanítottak, majd haza jöttem Magyarországra.

 Mikor kezdtél el tanítani, milyen volt akkor a helyzet Magyarországon?
1979-80 környékén kezdtem el tanítani. Abban az időben már elismert volt nálunk a judo, az
aikido, a karate, a ju-jitsu, de a kung-fu nem. Teljes volt a köd, senki nem tudott semmit.
Érdeklődés volt, de tulajdonképpen eléggé nagy bizalmatlanság is fogadott. Ekkor kezdtem az
edzéseket tartani. Semmi konkrét, kialakult dolog nem volt még abban az időben.
 Voltak-e problémák az edzéstartásaiddal kapcsolatban, esetleg valaki vagy valakik azt
gondolták, hogy ez nem helyes, hogy te ilyet taníts? Ütköztél-e olyan akadályba, ami az
általad kiválasztott utat gátolta?
Konkrétan ilyenbe nem. Olyan általános problémák voltak, mint például termet szerezni.
Tulajdonképpen nem akadályozott senki. Olyan embertől tanultam, akit elismertek. Emiatt
engem nem túlzottan hátráltattak. Egyesek elismertek, mások nem. Ez természetes volt abban
az időben. Nyitott voltam mindenki felé, nem zárkóztam el senki elől, talán ez is az egyik oka
volt ennek.
 Ez bármilyen más harcművészeti ágban előfordulhat, legyen az karate, judo vagy egyéb
harcművészeti stílus.
Hogyan ítéled meg azt az időszakot, amikor én is a tanítványod voltam?
Ez a hőskor, így lehetne mondani. Abban az időben volt, amikor kezdték a kung-fu-t jobban
megismerni. Elkezdtek az emberek érdeklődni a kung-fu iránt. Ha emlékszel, voltak olyan
edzések, amikor elég nehezen fértünk el az edzőteremben.
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 Így van. Hol tartottad ezeket az edzéseket?
A Gutenberg Művelődési Központban, de előtte a Markó utcában az Állami Pénzjegynyomda
egyik termében.
 Emlékszel, hogy ez mikor volt?
1987 év elején.
 Vannak-e már mester szintű tanítványaid és tartanak-e ők is edzéseket?
Igen. Egy tanítványom mester szintre emelkedett, egy instruktor lett. De ők most már más
iskolához tartoznak, mert mint mondtam neked beteg voltam, és akkor én leépítettem az
iskolát teljesen. Most is maximálisan 6-8 fővel foglalkozom, tehát nem vagyok hajlandó több
emberrel dolgozni. Nagy iskolát már nem vezetek, csak baráti körben tanítok. Ezek az
edzések minőségileg semmiben sem különböznek a többitől, csak ez nem üzlet. Az a
tanítványom, aki Yang Ywing Ming mesternél tanult és vizsgázott - ő a magyarországi
képviselője a Saolin Yang iskolának - elérte a mester szintet.
 Milyennek ítéled itt Magyarországon a kung-fu helyzetét? Van-e térhódítása?
Azt tudom mondani, hogy 1983-84 az az időszak, amikor az érdeklődési szintet tekintve a
kung-fu szinte a többi küzdősport fölé kerekedett. Utána szépen hanyatlott, és ha most nem
szervezel nagy reklám hírverést, kampányokat, akkor jóformán nem látogatják az edzéseket.
De talán azon is múlik, hogy az emberek, mintha nem akarnának mozogni.
 Így van. Ezt tapasztalom a saját rendszerünkön belül is.
Igen, ez független, legyen karate, aikido vagy egyéb harcművészet, az érdeklődés
nagymértékben csökkent.
 Azt hiszem már lecsengett az első hatalmas hullám.
Nem az első, már a második hatalmas hullám csengett le. Sőt a harmadik! Az első hullám a
judo volt, akkor mindenki judózott. Bejött a karate, mindenki karatézott. Ismert lett a kungfu, mindenki kung-fu-val akart foglalkozni. Most ez csengett le. Tulajdonképpen a Leons-ék
próbálják megragadni még az utolsó ilyen kis hullámokat a shaolinnal, de az is csak addig
lesz sikeres, amíg reklámozzák (demókazetta, plakátok).
 Hogy látod az itt megrendezett kung-fu versenyeket?
Nagyon furcsa véleményem van róla.
 Nem baj.
Az egyik versenyen meghívtak bírónak. Ez volt az első Magyar Kung-fu Bajnokság 4 vagy 5
évvel ezelőtt. Attól fogva nem vagyok hajlandó kimenni kung-fu versenyre.
 Miért?
Azért, mert nem láttam azon a versenyen kung-fu-t. Verekedést, dulakodást, tai-boksz jellegű
küzdelmet igen, de kung-fut nem. A most megrendezett versenyekről nem tudok véleményt
mondani, nem mentem el rájuk, mert nem akarok csalódni. Láttam már igazi kung-fu versenyt
és ez nem az. Ott, ahol a kéznek szabad mozgásának kell lennie, fognia kell tudni, azt
belekényszerítik például egy olyan kesztyűbe, amivel nem tudom megragadni az ellenfelemet.
A technikáknak a 60 %-a arra alapszik, hogy hozzáérek, megfogom, meghúzom a támadót.
Ilyen körülmények között ezt nem tudom megcsinálni. Eleve elvesztem a jellegét. Akkor mit
láthatok. Ez a véleményem. Ezt nyugodtan vállalom is. Na most lehet, hogy a rendezvények
megszervezése maga jó, a részvevők aránya is jó, a bemutató, amit egyes emberek eljönnek és
tartanak azok jók, de amit a ringben művelnek az nem kung-fu.
 Mik a további terveid, rövid távú céljaid?
Mondtam, hogy én a betegségem után a nagy egyesületet megszüntettem és csak kis baráti
körben járunk edzeni. Ezt a baráti kört fenntartjuk, gyakorlunk, mozgunk. Természetesen
senkit nem utasítunk el, ha érdeklődő jön, minden további nélkül bejöhet hozzánk,
megnézheti az edzésünket, és ha úgy gondolja részt is vehet rajta.
 Ha már említetted, mikor vannak az edzések?
Kedden, csütörtökön tartjuk őket, általában fél 7-től-fél 9-ig.
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 Helyszín?
A BEAC Sportcsarnokban.
 Értem. Mesélj néhány szót légy szíves a Chuan Shu-ról. Annak idején, mikor a
tanítványod voltam én egy is ezt a rendszert kezdtem el tanulni tőled.
Igen. Biztos emlékszel annak idején meséltem, hogy a hét különböző stílusból épül föl. Ez az
évek alatt fejlődött, így kapcsolódott bele mindenféle gyakorlat.
 Légy szíves sorold fel ezt a hét stílust!
Jó, menjünk visszafelé. Maga a rendszer 623-ban alakult
ki. Shi Biong nevű szerzetes alapította meg Kínában annak
idején. A mostani változat teljesen déli rendszer lett, ami
annak idején egy eléggé agresszív külső északi irányzat
volt. Ahogy a többi stílus hatott rá, úgy alakult át ez is.
Nem mondok időrendi sorrendet, hogy mikor milyen stílus
hogy befolyásolta, mert akkor lehet mesélgetni órák
hosszat. Lényeg az, hogy a stílusaiban van tigris, van daru,
van sárkány. Hatással volt rá a tai-chi, hatással volt rá a pa
cua, és itt az egyik olyan rendszer, ami már eleve 5 állat
mozgást tartalmaz a shaolin. Ez a 7 irányzat, amiből
felépül. Még megtalálhatók benne a kígyómozgás elemei.
 Úgy emlékszem az alsó lábtechnikák a majom rendszeréből valók.
Így van. A lábtechnika a majomiskolából származik.
 Annak idején ritkán rúgtunk mellmagasságnál magasabb régióba, egyébként a térd, ill. a
test volt a főbb támadási felület. És ez nagyon hatékonyan be is vált. Egy fejrúgás
kivitelezése nagyon nehéz. Szemléltetnéd?
Ha nem vagy villámgyors, nagyon nagy utat kell megtennie a lábnak, könnyen védhető a
technika. Főleg azzal a szemlélettel, ahogy mi küzdünk, nem hátrálunk meg az ellenfél elöl.
Maximum egy hátralépés, ami úgymond engedélyezett. Leginkább előre megyek és oldalra.
Ha észreveszem azt, hogy valaki fejmagasságba indít egy rúgást és nem elég gyors, a
belépésemmel már eleve hatástalanná tudom tenni a támadását.
Térjünk ki még egy kicsit a chuan-shu-ra, mert kérted, hogy meséljek róla. A 7 irányzat,
amiből fölépül déli külső irányzat. Ugyan foglalkozik a belső energiával, de 3 igazi belső
rendszert tartanak számon. Aki azt mondja, hogy ezenkívül az ő rendszere belső irányzat, az
már valótlant állít. Ez a három belső irányzat a tai-chi, shing-hi és a pa-cua. Annak ellenére,
hogy foglalkozunk belső energiával is ez jellemzően külső irányzat. Erős kéztechnika jellemzi
a stílust, de ez nem azt jelenti, hogy kevesebb lábtechnikát használunk, hanem a lábtechnika
főleg testmagasságban, tehát alacsony szinten dolgozik. Ez nem azt jelenti, hogy nem rúgom
fejbe az ellenfelet, de nem a lábamat viszem fel a fejéhez, hanem az ellenfél fejét fogom
közelíteni a lábamhoz. Emlékszel még arra a technikára, amikor kitérek, lefeszítem és amikor
lenn van derékmagaságban a fej, akkor kivitelezem a rúgást.
 Emlékszem rendkívül hatásosan működött.
A hatásosságáról annyit tudok mesélni, hogy volt két tanítványom Lelléről jártak fel és ott a
környéken béreltek egy diszkót. Nagyon jól tudod, hogy akármennyire közbiztonság,
akármennyire Magyarország, szednek védelmi pénz. Hozzájuk is elmentek védelmi pénzt
behajtani, de ők nem fizettek. Ennek egyenes következménye, a szankció. Nem tudták
megverni őket, pedig bérelt bunyósokat, tai-boxosokat, meg nem tudom még milyen irányzatú
embereket vittek oda. Több mint 6 évet tanultak nálam, meg tudták védeni magukat. Az
életben nem próbálták még ki, viszont úgy hozta a sors, hogy használniuk kellett és működött.
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Ez mindenképpen arra bizonyíték, hogy nem csak a technika képes élni, hanem az is, aki
mögötte van. Ha ezt úgy tudja átadni a mester, hogy a tanítvány ezt megérzi, akkor
megtalálta az utat, amit keresett.
Köszönöm a beszélgetést.

JAPÁN ÉS A JAPÁNOK
Japán szokások Hogyan ünneplik a Karácsonyt?
Forrás: Levelek Japánból. Paprikáskrumpli evőpálcával. 87. oldal. Laczkó Zsuzsa, Radnai
Tamás (Babits Kiadó, Szeged, 1993).
Ebből a könyvből már idéztünk Híradónk májusi számában. (12. old.) Ezúttal a
tanulmányúton lévő szerzőpáros férfi tagja ír Magyarországra, karácsonyi levél formájában.
[J. B.]
Annyi, de annyi furcsaságot hall az ember Japánról. Mielőtt idejöttünk, alaposan
"irodalmaztam" a témát, és Zsuzsát is felkészítettem a dologra, imígyen: "Jó, ha tudod, hogy a
japán feleségnek a férje mögött három lépéssel kell mennie mindenütt. Ha vendégek jönnek,
csak az asztal sarkához ülhet, és magától nem kezdhet beszélni, csak ha kérdezik. Ráadásul
akkor is csak az az egy válasza lehet: 'Persze, hogy úgy van, ahogyan a férjem mondja."
Amikor ezt itt felidéztem, még megerősítést is kaptam. Egyik japán barátunk, szemét az ég
felé fordítva, sóhajtva így szólt: "Igen, úgy ötven évvel ezelőtt még így volt, de ma már..." és
erre mind az ő felesége, mind az enyém önelégülten mosolygott.
Kedvem szottyant tehát írni nektek arról, milyenek a mai japán szokások, hogyan élnek
tovább a régi tradíciók és néhány adalékot a mindennapi magatartásról. Mivel azonban ez egy
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karácsonyi-szilveszteri ünnepi levél, egy-egy jellegzetes japán szokás leírásán kívül egy adag
mazsolát is összegyűjtöttem, és néhány szemet átnyújtok ajándékba.
***
Az aktualitás jegyében kezdjük hát ezzel. Japánban évi 12 pirosbetűs ünnep van, de nem
akármit ünnepelnek ám meg: a tavaszi és az őszi napfordulót, a gyerekeket, a 20 éveseket, a
kultúrát, az alkotmányt, a császár születésnapját és persze az Újévet is, de sem Jézus, sem
Buddha születésnapja nincs a listán.
Habár annak idején Tokugava tűzzel-vassal ellenszegült, mostanra a keresztény vallások
erősen tért hódítottak, de piros betűt azért nem kaptak. A vallási ünnepeket "commercially",
kereskedelmileg ünneplik meg. Ez azt jelenti, hogy már november elejétől elárasztották a
boltokat a csokimikulások, a kis fenyőfák, Sindzsukun már áll egy három emeletes nagy fa, és
Macsida városban egy kétemeletes Mikulást fedeztünk fel, amint a Tókjú áruház oromzatán
fityegett békésen.
A szülők megveszik kis ajándékaikat a gyerekeknek, minden ceremónia nélkül átadják, és
kész. Ugyanezek a szülők ugyanezt teszik Buddha születésnapján, a Halottak napján, a 7-5-3
évesek ünnepén, újévkor, sőt olykor minden külön ürügy nélkül is. A spórolós japánok, ha
ajándékról van szó, elfeledkeznek a takarékosságról. Jó példa erre a sicsi-go-szan, a 7-5-3
évesek ünnepe, ami november 15-én van. Ekkor az említett korú gyermekeket kimonóba
öltöztetik, és elviszik a templomhoz. (Tokióban ezen az ünnepen a legnépszerűbb
zarándokhely a Meidzsi szentély, amit a múlt század híres császárának emlékére építettek.)
Egy felmérés szerint ekkor a kimonókra átlagosan gyerekenként 130 ezer jent költenek a
kedves szülők! Az adott napon mi is ott voltunk és a felvonult gyerekek fényképezésére kb.
1000 jent költöttem el.
Újév alkalmából kis ajándékokat osztogatnak az ismerősöknek, és persze küldözgetik az
üdvözlőkártyákat. Méghozzá legtöbben két kártyát is küldenek: először egyet újév előtt,
boldog új évet kívánni, majd egyet megköszönni és gratulálni az újév sikeres kezdéséhez.
November elején egy reggel a postára kellett mennem (miattatok, persze), és rémülten
hőköltem vissza: olyan hosszú sor állt a hivatal előtt, hogy az még Romániában is rekord lett
volna! Aznap jelentek meg ugyanis az első, frissen nyomtatott újévi kártyák, előre
felbélyegezve - és lottószámmal ellátva. Az ott várakozók közül volt, aki 100-as
csomagokban vitte! Kapható még: üres kártya, házi nyomdával, óriási választékban; jövő évi
naptáros kivitelben, amelyre saját készítésű fényképünket ragaszthatjuk fel; ugyanez naptár
nélkül, egyen felirattal; ugyanez saját kérésű felirattal; ugyanez úgy, ahogy akarod, a
nyomdák jutányos áron most bárkinek bármit elkészítenek.
Az ajándékosztogatással és a kártyaírogatással nagyjából el is múlik a Karácsony, különben is
ilyenkor még munkanapok vannak. Hogy a Szilveszter pontosan hogyan zajlik, arról már csak
jövőre tudok beszámolni. Egy biztos: már szervezik a laboratóriumi és a tanszéki bulit és,
ahogy ismerem őket, a házunk sem marad ki a nagy ünneplésből.
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ZEN
Tsai Chih Chung: Beszélő zen. Budo Kiskönyvtár, 2001. 115. oldal.
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Csernák János, szépreményű ifjú éppen messzetekint. Doór Béláné, Mariann rajza

KÖNYVAJÁNLÓ
Japán hétköznapjai a szamurájok korában Louis Frédéric: Budo Kiskönyvtár - Csernák
János írása
BUDO ISMERETTERJESZTŐ KISKÖNYVTÁR SZAMURÁJOK CÍMŰ KÖTETE
LOUIS FRÉDÉRIC: JAPÁN HÉTKÖZNAPJAI A SZAMURÁJOK KORÁBAN
A könyv rövid összefoglalása Japán 1185-től 1603-ig terjedő történelmének. Bepillantást
enged a középkori ember életébe: hogyan végezte munkáját, mik voltak napi szükségletei.
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Japán történelme - a VI. századtól kezdődően - a földért folytatott harcok története. A japánok
nagy része mindig is földművelő paraszt volt, következésképpen a mezőgazdaság rendkívül
nagy szerepet játszott, hiszen a cserekereskedelem főleg a föld terményein alapult. Kezdetben
a földet kínai mintára állami tulajdonba vették. A parasztok az államtól földet kaptak, melyet
sem bérbe, sem eladniuk nem lehetett. 743-tól azonban az állam megengedte bizonyos
családoknak, főként az északi országrészben, hogy ezeket a földeket sajátként kezelhessék.
Ezek a családok természetesen bérbe adták földjeiket, melyeket már hadsereggel védelmeztek
a behatoló törzsek ellen. A főváros és a távoli tartományok közötti kapcsolattartás nehézsége
miatt, a földbirtokosok függetlennek kiáltották ki magukat, s ezáltal autonóm területeket
hoztak létre. Így kezdett el fokozatosan kialakulni a japán hűbérbirtok.
A hűbérurak megpróbálták egy kézbe összpontosítani a hatalmat, melynek velejárója volt,
hogy lázadások törtek ki. Mivel a kormányzat nem rendelkezett megfelelő hadsereggel, ezért
a lázadások elfojtására a hűbérurakhoz fordultak. A vezetők kapva-kaptak az alkalmon, hogy
megszerezzék a hatalmat. A két legnagyobb klán: a Minamotók és a Tairák elszánt harcot
folytattak egymás ellen. 1185-ben a Minamotók legyőzték a Tairákat, s Kamakurában katonai
kormányzatot (bakufu) 3 alakítottak ki. Ekkor alakult ki a sógunátus intézménye, mely az
egész országra rákényszerítette a törvényeket. Tulajdonképpen a tényleges hatalom a sógun
kezében összpontosult, a császár csak „árnyékuralkodóként” ült a trónon.
Az 1185-től 1333-ig tartó Kamakura-korszakban a sógunátus intézményének két mongol
támadással kellett szembenéznie: az első 1274-ben, a második 1281-ben történt. Ez a két
támadás hosszú időre kimerítette az ország erejét. 1333-ban Go-daigo császár került
hatalomra az elégedetlenkedő szamurájok támogatásával. 1336-ban azonban Asikaga
Takaudzsi, aki szintén szamuráj volt, kialakított egy másik katonai kormányzatot. Ezzel
kezdetét vette az Asikagák korszaka. Ők 1568-ig uralkodtak, amikoris Oda Nobunaga és
Tojotomi Hidejosi 1603-ig megalapította a Tokugava sógunátust, mely egészen 1868-ig
uralkodott Japánon.
A középkor emberének táplálkozása nem volt túl változatos. Nem is nagyon érdekelte mit
eszik, azonban azt megtanulta, hogyan használja fel a szárazföld és a tenger sokféle és
változatos termékeit. Húst a buddhista tilalmak miatt nem fogyasztottak, helyette halat ettek.
Érdekes, hogy az élelmiszereket nem ízek szerint csoportosították, hanem nevük hangzása
alapján. Mivel a japán nyelvben kevés a hang jelzésére használt szó, igen gyakoriak az azonos
hangzású szavak. (Pl: a ponty (koi) szónak azonos a hangzása a „szerelem” szóéval, s ezáltal a
japánok azt feltételezték, hogy a pontyból készült ételek kitűnőek.)
Élelemből bő választék volt a piacokon: sok zöldségfélét, gyümölcsöt, halat és vadféléket
árultak. Mivel ekkortájt nagy volt a szegénység, a szamurájok sem dúskáltak, azt ették, amit a
parasztok. Rizsből készítették az ételek zömét, ehhez algát, halat, illetve zöldségeket ettek.
Az egyszerű embereket és a harcosokat nem túlságosan érdekelte a divat. Az udvari nemesek
másképp gondolkoztak, hiszen a szigorú etikett miatt a ruha a rang és a tisztség jele volt.
Öltözékük általában egy vagy több nadrágból (hakama) és felsőruházatból (hó) állt. A
felsőruházat színe a rang és beosztás függvénye volt. Cipőjük fából készült, melyet belül
kipárnáztak s tulajdonképp egy papucsra hasonlított. Ezzel szemben a főnemesek fényűző
selymekbe öltöztek. A nép ruházata zubbonyból és a mai golfnadrághoz hasonló térd alatt
megerősített vászonnadrágból állt. A ruhákat általában indigókék színre festették. Száraz
időben lábbelinek szalmaszandált, esős időben facipőt (geta) viseltek. A nők csuklónál
elszűkülő ujjú kimonót viseltek, melyet a derekukon vékony övvel fogtak össze. Megszokott
dolog volt, hogy nyáron a nagy melegben meztelen felsőtesttel dolgoztak.
A higiéniára mindenki odafigyelt. A köznép általában folyókban, patakokban fürdött, míg a
nemesek házában külön épület szolgált a fürdésre. A szappan ekkortájt még ismeretlen volt,
helyette finom hamut használtak a tisztálkodásra.
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bakufu : katonai kormányzó, a sógun kormányzati rendszerében, szemben a császári kormányzattal.
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A lakások általában fából készültek, és három különböző típusuk volt: az úri ház, a városi
polgárok háza, valamint a parasztház. Az építkezés a talaj állapotától függött, eszerint kellett a
ház helyét kiválasztani. A főépület egy folyóvízzel táplált kis tóval ( jarimizu) ellátott tágas
kert végében helyezkedett el. Az épületet fenyőfakéregből készült zsindellyel fedték be,
tetőzetét pedig úgy tervezték, hogy az az időjárás viszontagságainak, sőt még a gyenge
földrengéseknek is ellenálljon. A XV. század végétől a padlót finom gyékénnyel (tatami)
borították be. Ezek hossza előírás szerinti volt, vagyis meghatározták a szoba alapterületét.
Mivel ezek a házak vékony falúak voltak, szeles és nyirkos időben az emberek a tűzhely köré
húzódtak.
Japánban az otthonhoz tartozó kertnek nemcsak az volt a szerepe, hogy sétálni lehessen
benne, hanem az is, hogy az emberek ide üljenek ki elmélkedni. A japán kert nem a házhoz
tartozott, hanem a fordítva, a ház volt a kert tartozéka.
Japánban, csakúgy, mint másutt, a mesteremberek különböző testületekbe tömörültek, hogy
tudásukat tovább tudják adni és fejleszteni. Ugyan nem tartoztak a kézművesek közé, de
ezidőtájt nagyon sok vándororvos, kuruzsló tevékenykedett Japánban. Mesterségüket Kínából
származó módszerekkel egészítették ki, melyeket nemritkán tovább is fejlesztettek. A
Muromacsi-korszaktól kezdve (1333-tól) az orvosok alkalmazni kezdték az akupunktúrás
kezeléseket, a gyógyfürdőket, valamint a masszást. A gyógynövényeket és azok gyógyászati
felhasználását régóta ismerték, s ezen tudásukat könyvben is rögzítették. Az emberek
többsége, főleg a parasztok, önmagukat gyógyították, saját receptjeik alapján készült
orvosságokkal. A gazdagok megtehették, hogy orvost fogadjanak. A gyógyászati eljárások
ugyanazok voltak az állatoknál is, mint az embereknél.
Mivel a leggyakrabban a fát használták, sok volt az ács és hajóépítő szakember. Ezenkívül a
papírkézművesség és a lakkművesség volt az a foglalkozás, ami akkoriban sok ember
megélhetését biztosította. Az egyre gyakoribb háborúskodások fellendítették a
fémmegmunkálást is. A kovácsok kardpengéket, cubákat és különféle fegyvereket készítettek.
A tudományok fejlődése a XVI. században kezdett fellendülni. 1550 körül megjelentek az
első lőfegyverek is.
A Kamakura-korban a harcosok a lakosság kis részét tették ki. A harcosok parancsnokai a
sógun közvetlen hűbéresei (szaburai) illetve olyan katonai személyek voltak, akik a bakufu
közigazgatásában részt vettek. A XVI. századtól szaburai-nak csak a Muramacsi-kormányzat
vezéreit, míg a császári ház szolgálatában álló nemes harcosokat gosozamurainak nevezték.
Ezt a kifejezést később a fonetikai fejlődés folytán szamurájnak ejtették. A harcosoknak több
fajtája létezett. Voltak hivatásos (fudai, gokenin), és alkalmi harcosok, sőt kisemberek is. A
többség által lenézett harcosok rétegét az asigaruk képviselték, akik főleg a zsákmányszerzés
miatt harcoltak, s nem érdekelte őket a dicsőség. A gyalogos harcosok (zusza) mezítláb jártak,
könnyű felszerelést viseltek. A sógun vazallusaitól minden próbát kiálló hűséget követelt,
melyet „írott” formában kellett leróni. A vazallus számos kötelezettséggel tartozott
hűbérurának, amelynek egyik formája az volt, hogy őrszolgálatot kellett teljesítenie a sógun
lakhelyén. Ezen kívül kezeskedni kellett rokonai hűségéért, vagyonával részt kellett vennie a
bakufu kiadásaiban.
A szamurájok elsőrendű feladatuknak tekintették, hogy ne hozzanak szégyent sem a
családjukra, sem a hűbérurukra. Erődített helyeken laktak, melyek könnyen védelmezhetőek,
de nehezen megközelíthetőek voltak. Sík, folyóvízhez közeli területeken a lakhelyeket
árkokkal erősítették meg. Később, amikor már a lőfegyverek elterjedtek, olyan
erődítményekre volt szükségük, amelyek ellenálltak a golyóknak és lövedékeknek,
ugyanakkor állandó lakhelyül is szolgáltak. Itt gyakorolták a harc különféle elemeit: íjászat,
kardvívás, stb. A XVI. században európai hatásra kezdték el építeni a várkastélyokat, melyek
egyike az 1576-ban Oda Nobunaga által építtetett Azucsi vár. A várkastély értéke attól
függött, hogy milyen volt a víz- és élelemellátás lehetősége.
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A gyalogos harcosok fegyverzete és ruhája különbözött a szamurájokétól. Háborúban a
szamurájok tagolt, egymásra csúsztatott, lakkozott páncélt viseltek, melyeket zsinórral fogtak
össze. Karjukat vaslemezek védték, lábukat pedig lábszárvédő. Fejükre vassisakot tettek,
melyet kétoldalt szárnyakkal láttak el. Ennek feladata a kardcsapás eltérítése volt. Cipőjük
medvebőrből, vagy lakkozott bőrből készült. Felszerelésüket tegez, íj, tőr, illetve a két
kovácsolt pengéjű kard (tacsi és katana) egészítette ki. A gyalogos katonák rövid nadrágot,
lábszárvédőt, sisakot és páncélt viseltek. Fegyvereik a naginata, az íj és a kard volt. Pajzsuk
mozgatható volt, melyet nem ritkán egy szolga mozgatott, hogy védelmezze urát amíg az
nyílvesszőt illesztett az íj húrjára. Békeidőszakban sokat gyakorolták a szumót, a kardvívást és
az íjászatot.
A japánokat - bár bátor és halálmegvető harcosok hírében álltak - a háború mélységesen
megrendítette, sőt megbotránkoztatta. Ennek ellenére a harcot kötelességüknek tekintették, s
teljesítették azt. Fontos volt, hogy nagy hőstetteket végrehajtva, még életük árán is dicsőséget
szerezzenek családjuknak és hűbéruruknak. Érdekességképpen: amikor 1274-ben a mongolok
első ízben betörtek Japánba, a szamuráj lovasság a lovagiasság törvényei szerint akartak
harcba szállni a mongol katonákkal. Egyenként előrelovagolva, nevüket kiáltva hívták ki a
mongol katonákat párbajra. Erre mongol részről hatalmas nyílzápor volt a válasz.
Ha a harcosok fogságba estek, és az ellenség nem ölte meg őket, akkor szeppukut, rituális
öngyilkosságot követtek el. A halottak emlékét, a családi oltárokon elhelyezett, az elesett
nevével ellátott kis tábla tartotta ébren.

OLVASTUK VALAHOL
Két írás az AKIDO MAGAZIN-ból - Pados Róbert Béla gyűjtése
Az AKIDO MAGAZIN 1999. kora őszi számában (II. évfolyam 9. szám) két érdekes
cikket találtam, amit itt közreadok. Egyébként mindenki figyelmébe ajánlom ezt a lapot, sok
érdekes közleményt tartalmaz, a japán kultúráról, harcművészetekről, nem szűkül le csak egy
stílusra. Megköszönöm a Magazin felelős szerkesztőjének Kárpáti Gábornak és a cikkek
szerzőjének, Sei Shinnek a hozzájárulását a közléshez.
A PAPÍR ÉLE
Miről lehet megismerni azt az embert, aki az igazi utat járja? Igazolványáról?
Harsányságáról? Papírjairól?
Melyik út az igazi? Amelyikről én azt állítom? Amelyikről a legtöbben mondják azt?
Létezik egyáltalán?
Teszem a dolgom, itt és most. Van egy mesterem, akit mesternek tartok és hiszek.
Vannak társaim, akiket elfogadtam, akik elfogadtak. Vannak tanítványaink, akiket szeretünk,
akiket vállalunk. Így együtt csodálatos dolgokra vagyunk képesek, békében és harmóniában
élünk. Jól érezzük magunkat egymás társaságában, családot alkotunk. Senkit nem rekesztünk
ki, bárkit befogadunk. Csak íratlan szabályaink vannak, azok viszont mindenkire nézve
kötelezőek.
A bushidónak egy belső erkölcsi rendszerrel együtt kell működnie. És a
harcművészeteknek ez az igazi feladatuk: azt a legbelső lencsét csiszolni a tanulókban,
amelyen keresztül nézve a bushido megmarad tisztának és életszerűnek. Mert világunk úgy
épült fel, hogy minden, ami értelmezhető, az félre is magyarázható.
Hogyan mutatkozhat meg a bushido a legszebben, leglátványosabban? Karddal a
kézben, nem pedig aranypecsétes oklevelek árnyékában. A kard nem képes hazudni. Amit
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tesz, és ahogyan azt teszi, a kardforgatót minősíti, túlmutatva minden igazolványon. Kard
mögé nem lehet elbújni, de a papír képes elleplezni embert és szándékot egyaránt. Kardot
kapni a legnagyobb elismerés, kardot ajándékozni a legnagyobb felelősség. Az acélt nem
könnyű határozaton kívülre helyezni, visszavonni lehetetlen.
Azt látom, hogy szerte a világban szervezetek százaiba tömörülnek a bushido tisztelői,
mintha így viselkedtek volna őseink is Japánban, elégtelennek találva pusztán egyetlen
családfő (Mester) tekintélyének súlyát. Ezek a szervezetek - amíg egybefognak - tiszteletet
érdemelnek. De mit gondoljak azokról a szövetségekről, melyek a bushido jelszavait
hangoztatva kirekesztenek? Vélt vagy valós hatalom koncain marakodnak; újabb és újabb
szabályokat hoznak; döntéseiket magyarázzák, akár a rossz bizonyítványt; mesteri címeket
adományoznak, aztán visszavonnak; tollvonással érvénytelenítenek okmányokat,
kinevezéseket.
A mi családunknak van egy Kardja. Japánból kaptuk minden elismerő nyilatkozat,
vagy előléptető igazolvány helyett. Hol az a toll, melyik érvényteleníteni tudja? Honnan
veszik néhányan a bátorságot, hogy papírral a kézben az acélra támadjanak? - Egyenlőre
várunk, karddal a kézben. Őrizzük családunk egységét, békéjét. De senki se higgye, hogy nem
vagyunk képesek használni, ha a helyzet úgy kívánja.
Nem mindenki a mi igazságunkat szomjazza feltétlenül, és ezt tiszteletben kell tartani
- ez is a bushido egyik törvénye. És Mesterek, ez a mondás nem is Japánból származik, hát ne
feledkezzetek el róla itt, Európában: "Élni, és élni hagyni".
KÉT ÓRA ÖNMAGUNKKAL
Már megint olyasmiről szeretnék beszélni, amiről különböző "szakértők" hetet-havat
összehordtak. Valójában akik átmentek ezen az élményen, többnyire megtartják gondolataikat
önmaguknak. Vegyük végre észre: az igazi tudás nem harsány, csak az önjelölt próféták
hívják fel magukra a figyelmet hangerejükkel. Hogyan is lehetne sóbizniszt csinálni abból a
gigászi küzdelemből, amit önmagával folytat az ember!
Amit most közreadok, az nem az én írásom, hanem egyik tanítványomé. De írhattam
volna én is, és még sok százan, akik az iaido ezen útját járják. A legelső évben végrehajtott
vizsgasorozat egyik legkeményebb állomásáról van szó, a seizában teljesített két órás
meditációról. Akit felejtett már edzője, mestere az ajtóban térdeplő ülésben, azok tudják
milyen pokoli hosszúak tudnak lenni a percek...
"Eddig nem ismertem a fájdalmat. Illetve ilyen fájdalmaim még sosem voltak. Ezeken
uralkodni a lehető legnagyobb feladat. Ha végignézem az elmúlt napokat, valamennyi közül
ez a legnagyobb harc, s méltán illethetjük a <küzdelem> szóval. Amit az edzések során a
fizikum elszenved, egy idő után elmúlik. A sebek behegednek, az izomláz felszívódik, etc...
Amit a lélek kap, az nem múlik el és nem szívódik föl. Kitörölhetetlenül <beég>.
Ez a csata volt a legnehezebb az összes megpróbáltatás közül. Nincs társ, aki
segíthetne, sőt, még igazi ellenfél sincs. Csak a fájdalom. S az egyedül maradás rettenetes
kényszere. Bár ezt sokkal könnyebb volt elviselnem, mint a fájdalmat.
A test furcsa reakciókat produkál. Hullámzik. Megfeszül, elernyed, lázad,
lecsillapodik, meghunyászkodik, remeg, rángatózik. Nehezen viseli a lelket. Vagy a lélek
gyenge még, hogy olyan fegyelmet parancsoljon a testre, melynek nem tud ellentmondani.
Különös, tudathasadásos állapot volt. Szellemem egyik fele testemmel együtt
zokogott, szenvedett. Másik fele viszont nyugodt volt. Nem tudott uralkodni ugyan a másik
kettőn, de többnyire hűvös nyugalommal szemlélte a kínlódást. Csak ritkán vette át a
szenvedésüket.
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Az iaidóhoz talán ez az önuralom, ez a harcosság áll a legközelebb. A vágással a lélek
vág. Ha elég erős és fegyelmezett, ha az első másodperctől átlátja a küzdelmet, és hűvös
fölötte állással tudja szemlélni a csatát, biztos a győzelem. A test buta. Nem tud vágni sem,
csak eszköze a léleknek és a szellemnek. Ha hűségesen végrehajt, s harmonikusan gördül a
szellemmel és a lélekkel, nincs kockázata sem a harcnak...
Habahiro Tomacu"
A szöveghez nem tettem hozzá, belőle nem vettem el. Egy egyszerű iaidoka
gondolatait szeretném mindenki figyelmébe ajánlani. [PR]

ALAPOZÓ
Rovatvezető: Pados Róbert
Eszköz nélküli edzés - Boros András fordítása Forrás: Best Judo 5. fejezet: Tréning, 2.
Folytatjuk a Best Judo erősítéssel foglalkozó fejezetét. Ez a rész, a segédeszköz nélküli
erősítésről szól. Mindenkinek javaslom az alábbiak tanulmányozását és felhasználását az
egyéni edzésekben. Köszönöm, hogy Tóth Lajos beszkennelte a képeket. [P.R.]
A felsőtest erősítése
FEKVŐTÁMASZOK: Variációk könyökhajlításra és nyújtásra.
Előnyös, mert nem kell hozzá túl nagy hely, és kiváló kiegészítő gyakorlat bárki számára.
A.
B.
C.
D.

Egykaros fekvőtámasz balra-jobbra.
Fekvőtámasz némi hátterheléssel.
Emelt lábas fekvőtámasz
Elrugaszkodó fekvőtámasz, tapssal kombinálva.

A

B

C

D
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ÁTLÓS FELHÚZÁS:
A társ kezét megfogva húzd
felfelé a felsőtested.

HASIZOM ERŐSÍTÉS: Feküdj hanyatt, és emeld fel a felsőtested.
A.
Rögzítsd a térded és a lábszáradat, hogy ne mozogjon.
B.
Helyezd lábadat a társad vállára.
C.
Némi nehézkedés a vállakon.

A

B

C
HÁT- ÉS LÁBERŐSÍTÉS:
FUTVA CIPELÉS: Kapd fel a társad, enyhén hátra dőlve fuss a megfelelő távolságra.
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FELSŐTEST HAJLÍTGATÁS:
A:
Álló helyzetből egyenes háttal emeld csimpaszkodó társadat, hátradöntésig
B:
Feküdj hasra, és míg a társad rögzíti a lábad, homorítva emeld a felsőtestedet.

A

B
OLDALT UGRÁLÁS: Ugrálj a társad egyik oldaláról a másikra. Ne állj meg az ugrások
között, és egy menet 20 oda-vissza ugrásból álljon.
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GUGGOLÁS: Kapd a válladra a társadat, és egyenes háttal guggolj többször. Ez kiváló
erősítést jelent a seoi nage-hoz, és általában a mindkét lábat igénybevevő dobásokhoz.

EGÉSZTEST ERŐSÍTÉS ÉS GYORSASÁGI GYAKORLAT:
Bakugrást követően szemből búj át partnered lába között, majd ismét végezz bakugrást.
Végezz megállás nélkül 15 ismétlést.

NYAKERŐSÍTÉS:
A segítő nyomja a gyakorlatot végző fejét olyan erővel, hogy le tudja nyomni a földre. Ha
lenyomták a fejedet, emeld fel, a nyomó kézzel szemben.
A. A nyomás hátulról jön.
B. A nyomás oldalról jön (jobbról és balról is végezd el).
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C. A nyomás előröl jön.

A

B

C

RELAXÁCIÓS KULTÚRA
Egy összetett hatású légzési technika – Mészáros Anita Forrás: Dr.James E. Ed quillen
Az egyik érdekes könyvemben találtam egy részt, amely az alternáló orrlyuk légzési
technikát írja le. Lehet, hogy van benne valami, mert én rögtön kipróbáltam.
E technika alapját egy elmélet képezi, miszerint a két orrlyuk az agy eltérő féltekéinek
irányítása alatt áll. A légzési periódusnak megfelelően az emberek döntően hol az egyik, hol a
másik orrlyukon keresztül veszik a levegőt. Egy ideig a bal dominál, aztán kilencven-száz
perc múlva a jobb orrlyuk veszi át a szerepet.
Az agy jobb féltekéje irányítja a test bal felét, A jobb félteke az alkotó, képzelet orientált, nem
verbális folyamatok központja. A bal félteke irányítja a verbális folyamatokat és a logikus
gondolkodást. Ha kapcsolat van a féltekék és az orrlyukak között, várható, hogy a bal orrlyuk
a jobb féltekét stimulálja és fordítva.
A mindkét féltekét aktiváló orrlyuklégzés technikája a következő:
1. Végy néhány mély hasi lélegzetet.
2. Jobb nagyujjaddal szorítsd el a jobb orrlyukadat, négyig számolva szívd be a levegőt a bal
orrlyukon keresztül.
3. Szorítsd el a jobb gyűrűsujjaddal a bal orrlyukat (mindkét orrlyuk zárva) és nyolcig
számolva tartsd vissza a lélegzeted.
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4.
5.
6.
7.
8.

Nyisd ki a jobb orrlyukat és nyolcig számolva fújd ki lassan a levegőt.
Négyig számolva szívd be a levegőt a nyitott jobb orrlyukon keresztül.
Szorítsd el a jobb orrlyukadat és nyolcig számolva tartsd a lélegzeted.
Nyisd ki a bal orrlyukat és nyolcig számolva fújd ki a levegőt.
Végezd a gyakorlatot öt - tíz percen át.
Nem egyszerű technika, és szokatlan érzéseket ébreszt az emberben: nyugodt test és élénk
képzelet. Sajátos keverék. Érdemes kipróbálni!
E technikából lehetőségként egy másik technika is kínálkozik.
Ha leragadtál egy gondolatnál vagy lelki képnél, szorítsd el a jobb orrlyukat és öt – tíz percen
keresztül csak a bal orrlyukon keresztül lélegezz. Ez fokozza az agy jobb féltekéjének
elektromos aktivitását, ösztönözve az alkotó képzelet működését. E módszer tükörváltozata is
alkalmazható. Ha fejedben nyüzsögnek a gondolatok, de a helyzet szigorú koncentrációt és
gondos elemzést igényel, szorítsd el a bal orrlyukat, és így lélegezz. Érezni fogod, hogy
logikusabb, analitikusabb hangulatba kerülsz, könnyebben átlátod a táblázatokban foglalt
információkat, megtanulandó anyagokat stb.

ÉLETMÓD
Az alkoholról 2. - Pados Róbert
Bacsur Gyuri alkoholról írt kiváló cikkéhez szeretnék néhány gondolatot fűzni és egy
exkluzív riportot közölni.
A közleményben írtakkal egyet értek, bár az általam ismert irodalom nem egységes,
sok egymásnak ellentmondó közlemény és vélemény látott napvilágot. Tehát semmi sem
biztos.
Néhány szubjektív véleményt szeretnék ismertetni.
1.
Aki nem szokott italozni, maradjon meg ennél a jó szokásánál.
2.
Aki kevesebbet iszik, mint az elfogadhatónak vélt adag, ne növelje.
3.
Ne higgy abban, hogy az egyedüli hatékony gyógyszer az alkohol: a bor vagy
a kalap kúra.
4.
Az elfogadhatónak tűnő mennyiséget nem szükséges minden nap
elfogyasztani.
5.
Tarts hosszabb rövidebb alkoholmentes periódusokat.
6.
A napi limit mellett célszerű heti limitet is betartani.
7.
Egy nap csak egyféle alkoholos italt igyál!
8.
Alvás előtt csak tiszta vizet igyál!
9.
Az alkoholos italok fogyasztása közben igyál vizet is! Ez még a sörivásra is
érvényes! Ugyanis az alkohol fogyasztásának vízelvonó hatása van, aminek a hatására az
ember többet iszik, de a szervezet nem jut a megfelelő mennyiségű vízhez, ami önmagában is
egészségtelen.
10.
Ön dönt: szex vagy szesz! A részeg ember nem kívánatos szerelmi partner,
ráadásul a fizikális teljesítményedet és az érzelmi életedet is rontja az alkohol.
11.
Tömény italokat egyáltalán ne igyál, mert a tápcsatorna nyálkahártyáját nagy
mértékben károsítják.
12.
Csak minőségi italokat érdemes fogyasztani, mert a kannás, pancsolt borok,
olcsó pálinkák és társaik az alkohol mellett, jelentős mértékben tartalmazhatnak az egészséget
súlyosan károsító anyagokat.
13.
A legtöbb gyógyszer önmagában is nagy terhet ró a szervezet méregtelenítő
funkcióira, ezt alkoholos italokal nem célszerű tovább növelni.
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14.
Ha egyszer-kétszer többet iszol mint jól esik, nem kell, hogy neurózist
okozzon, de rendszert csinálni ebből nem szabad.
15.
A következő heti limit betartását javaslom, férfiaknak: maximum 12 korsó sör,
de egy nap maximum 5 korsó, nőknél 9, illetve 3 korsó. A számolásban egy korsó, azaz 5 dl
sör egyenlő 2.5 dl borral vagy 1 dl vermuttal vagy fél dl tömény itallal.
A fentiek után egy, a Földünket megfigyelés alatt tartó távoli csillagról származó
lénnyel készített exkluzív interjút közlök.
PR: Mióta tartják Földünket megfigyelés alatt?
Megfigyelő: Több ezer éve.
PR: Mit figyelnek?
Megfigyelő: Az emberiség fejlődését, technikai és kulturális téren egyaránt.
PR: Mi az ami ránk, emberekre és az emberi civilizációra a legjellegzetesebb?
Megfigyelő: Az emberek minden körülmények között és mindenből képesek alkoholos
italok előállítására és minden körülményt és lehetőséget kihasználnak, hogy
megmagyarázzák, hogy miért volt feltétlenül szükség az italozásra.
PR: Köszönöm az interjút és engedje meg, hogy meghívjam egy pohár italra.
Megfigyelő: Köszönöm a meghívást!

A KLASSZIKUS BUDO
A módszer (folytatás) – Fordító: Lipcsei Sándor, ellenőrzi: [J.B.] Forrás: D. F. Draeger
Classical Budo,
Ám mielőtt a tanuló megtalálná a kiutat, jó ideig szükségszerűen ide-oda hánykolódik
a megtanulandó technikák zavaros tengerén. A megkövetelt mechanikus mozgások száma
nyomasztó számára. Ez jórészt annak a következménye, hogy a mester mozdulatainak
másolására tett próbálkozásaiban túlságosan is testi szemeire hagyatkozik. Emellett az éppen
soron lévő technikában való elmélyedésében különösen hajlamos arra, hogy összekeverje
egymással a katák mozdulatainak sorozatát. Akár „technikai hajótörést” is szenvedhet. A
gyakorlás során bármelyik pillanatban azon kaphatja magát, hogy teljesen elfelejtette a
technikák sorrendjét, néha egy teljes mozgássor is „kiesik”, és képtelen rájönni, hogy melyik.
Azonban ezek a kudarcok mind felbecsülhetetlen tapasztalatokat jelentenek a számára, a
negatív tapasztalatok is hasznosak, mert a helytelen mozgássorok kiküszöbölésére ösztönzik.
Ha a tanuló nem veszi észre, hogy elhibáz egy mozdulatsort, úgy érzi siralmas állapota egyre
rosszabbodik, szinte belefullad az őt körülvevő technikai tengerbe. A mester még ekkor is
csak ritkán simítja el az útját; általában hagyja, hogy siralmas állapota a teljes
reménytelenségig fokozódjon, mielőtt egy szűkszavú tanács formájában mentőmellényt dobna
neki.
A tanuló folytatja útját. Érzékelni tudja a belsejében kibontakozó „belső fényt”, azt, hogy
egyre jobban rá meri magát bízni intuícióira, a korábbinál nagyobb fogékonysággal fogadja el
mintául a mestert, és hagyja, hogy ő állítsa élesre lelki szemeit. A tanuló fejlődésének ezen a
szintjén elsődleges a mesterbe vetett feltétlen bizalom. Ezenkívül teljesen szabad folyást kell
engednie a szellemi energia használatának. Keresésének intenzitását szelleme (kokoro)
erejével kell megerősítenie. Az így koncentrált szellemi energia nélkül semmiféle do nem
gyakorolható. A shugyo-n keresztül a tanuló szellemi energiája növekszik és
koncentráltságának foka javul. Ezzel új erőket fejleszt ki, testieket és szellemieket egyaránt.
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A tanuló minden edzés időszakban technikai problémákkal kerül szembe. Ezek iszonyúan
nagy mennyiségű fizikai energia közvetlen alkalmazását követelik meg. Bosszantóan sok
odafigyelést igényel annak a légzéskontrollnak a problémája, amelyet Eugen Herrigel
szavaival „tudatosan és pedantériával határos lelkiismeretességgel kell alkalmazni”. A helyes
légzési módszereken keresztül a tanuló egész teste megerősödik, de ami még ennél is
fontosabb; „belső énjében” meggyökerezik a klasszikus tan szelleme.
A légzéskontroll egyik oldala a ki-ai, ami egy olyan fogalom, aminek más nyelveken nincsen
pontos megfelelője. A gyakorlás shugyo szintjén a tanuló ki-aija egy olyan kiáltásra hasonlít,
amit a felgyülemlett levegő erőteljes kilökése idéz elő. Meg kell tanulnia, hogy „gyomrából”
és ne a tüdejéből lélegezve hajtsa végre. A jól kivitelezett ki-ai olyan jellegzetes hangot idéz
elő, amitől csöng az ember füle; úgy tűnik, mintha valami mélyen a tanulóban lévő forrásból
jönne, és nem csupán a hangszálai keltenék. Bár a hang intenzitása, és az a helyzet, ami
létrehozza, teljesen eltérő, a ki-ai hanghűsége nagyon hasonlatos a harcra kész oroszlán
felejthetetlen, mélyről jövő morgásához. A ki-ai megmutatja hogy egy technika végrehajtása
során mennyire valósul meg a test és a lélek egysége. A mester számára ez egy csalhatatlan
információforrás, amiből meg tudja ítélni a tanuló fejlettségének szintjét.
A tanuló technikai hányattatásain felülemelkedve kezdi felismerni és megérteni a „tettekben
rejlő igazságot”. Az „igazság” még nem az övé, de arrafelé halad. Az a kimerítő erőfeszítés,
amivel a shugyoba kezd, és ami az énjének az önként választott tanba való elmélyedéséhez
vezet, átalakítja az életét. Kifejlődik benne az apró részletekre való türelmes odafigyelés
képessége, ami majd egy szép napon eljuttatja a nagyobb dolgok feletti uralomhoz is, de
jelenleg még csak az évszázadok során felhalmozott tapasztalat bonyolultsága tudatosul
benne. Ahogy végrehajtja a technikáit, lassan feltárul előtte a testi akcióban egyesülő módszer
és szellem szépsége; megilletődik, ahogy eltűnődik annak a teremtő zsenijén, aki kialakította
azt a tant, amit most megoszt mesterével, társaival és azokkal, akik előtte jöttek.
Shugyoban, csakúgy mint gyoban, a gyakorlási módszer lényege az ismétlés. A katákban mint
szemléltető példákban megtestesülve ezek a gyakorlatok alátámasztják azt a tanulságot, hogy
a mozgási készség nem szavakkal, hanem mozgáson keresztül sajátítható el. A kata,
mondhatni, tele van fizikai koanokkal, vagyis talányokkal, olyan helyzetekkel, amelyek
technikai krízist idéznek elő. Ezek olyan megoldások, amelyek cselekvésre sokkolják a tanuló
elméjét. A fizikai koanokkal szemtől szembe kell kerülnünk, és úgy kell legyőznünk őket,
hogy az előírt viselkedéshez való ragaszkodással túljutunk rajtuk; és még ha ez nem is
teljesül, kifejlődik bennünk a szabályozott készség egy szintje. Annak, hogy ez a készség
gyengén fejlődik ki, vagy egyáltalán nem fejlődik ki, kicsi a jelentősége, mivel az igyekezet
minősége, a mögöttes gondolatok nélküli, őszinte szívű erőfeszítés az, ami lényeges. A fizikai
koannal való találkozás és annak megfejtése azt sugallja, hogy a megtanultak nem az
analitikus gondolkodásnak, hanem a szándék és az elhivatott törekvés egységének
köszönhetők. A kata most már a tanuló elméjének és testének kifejezője, egy olyan tükör lesz,
amely teljessé válásának a fokát mutatja. A kata ráébreszti, hogy felismerje, amikor elméje és
teste számottevő mértékben eltérő irányban halad, ami nyilvánvaló abból, hogy az agy
gyakran ad ki olyan mozgás végrehajtására vonatkozó utasítást az izmoknak, amelyet ez
utóbbiak nem képesek véghezvinni.
A fizikai koan lehetővé teszi a mester számára, hogy szemléltető tanításokat adjon a
tanítványnak. Ütést vagy csapást mérhet rá, és ez gyakran a szó szoros értelmében véresen
komoly lecke. Nem ritka, hogy így tárja fel a tanítvány technikájának leggyengébb pontjait.
Amikor a tanuló pl. rosszul markolja meg a fegyverét, olyan éles, fájdalmas ütést kaphat az
ujjperceire, ami néha akár a bőrét is lehorzsolhatja. Amikor felállásával, vagy mozdulatával
nem védi magát megfelelően, a mester olyan kemény ütést mérhet a védtelen területre, hogy
az nyomot hagy a tanuló bőrén. Vagy, hogy éberségre tanítsa a mulya tanítványt, a mester
figyelmeztetés nélkül megtámadhatja őt, és a földre dobhatja. Bár ezek a tanítások
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kellemetlenek lehetnek, a tanulónak nem szabad elkedvetlenednie a mester látszólagos
lelketlenségétől, meg kell értenie, hogy emögött a legcsekélyebb személyes indulat sincs. A
tanítvány „felébresztésére” a mester gyakran használ további fizikai koanokat is. Hangot
hallat, vagy éppen csendben marad, amikor a tanítvány gyakorlása odafigyelés nélküli
üresjárattá válik. Gyakorlótársnak kéri fel katához, és annak végrehajtása közben egy adott
pillanatban zengő ki-ait bocsát ki magából. A mester ki-aija fültépő, és serkentőleg hat a
tespedt tanítványra, aki úgy érzi, mintha mestere mentálisan megütötte volna. A mester ki-aija
egyúttal egyesíti és összekapcsolja a tanuló energiáit. Ezzel szemben azt a tanulót, akinek
megszokottá vált a mester kata közben bizonyos pillanatokban hallatott ki-aija, sokkolja,
amikor a mester elmulasztja ezt a felvillanyozó hangot; helyette csak a csend süketítő
hullámait hallja.
A tanuló gyakran azon kapja magát, hogy mentségeket keres technikai hiányosságaira.
Eluralkodik rajta tudatos énje, és ez a tudatosság visszafelé mozdítja a szellemét (kokorót).
Olyan mentális támasszal csapja be önmagát, ami tökéletes akadálya a tanulásnak. Ezt
gyorsan félre kell dobnia, ha folytatni akarja a do felé haladást. A tanuló önbecsapásának
megnyilvánulásai a legkisebb hatást sem gyakorolják a mesterre, aki továbbra is a személyes
odaadást követeli meg és viszi bele a gyakorlásba. Vannak más módszerei is: néha
szándékosan, de alig észrevehetően hibát követ el technikájában, és aztán mosolyogva
mentegetőzik „jártasságának hiánya miatt”. A kellően érzékeny tanítványt szíven üti mestere
kitárulkozása. A másik fontos átalakulás a tanuló szemléletmódjában következik be. Kezdi a
dojot úgy szemlélni, mint énjének önmagával való komoly szembesítésének a színterét. Az a
hely, ami korábban csak gyakorlásra szolgált, most egészen személyessé válik, és fontos
szerepet játszik mindennapi életében. A dojo előírásos etikettjének összetettsége mostanra
már tudatának részévé válik. A dojo csendjébe a mester szájából alkalmanként elejtett
kiigazítás, ez a kevés szóval és csenddel elegyített tanítás mély benyomást tesz a tanulóra, aki
korábban hajlamos volt azt gondolni, hogy a mester nem is tanít. 4
Az írógépen való írás megtanulásának analógiája a shugyo szintjére is alkalmazható. Az
alapok ismétléséből álló vakon gépelési gyakorlatokban kifejtett odaadó fáradozás azt
eredményezi, hogy alapszinten ismerőssé válik a billentyűzet. A tanuló anélkül kezdi
megtalálni az egyes betűket, hogy folyamatosan néznie kellene őket, bár egyelőre csak erős
tudatos figyelemmel éri el azt, amit csinál. Még hibákkal teli a gyakorlása. Már ismeri a
gépelést, és tud valamennyire gépelni, de még nem gépíró a szó szoros értelmében.
A budo tanuló, aki most már shugyosha vagyis „komoly jelölt”, folytatja utazását, bővíti
technikái körét, újakat sajátít el. Miután bizonyos alapvető mozdulatok feltételes reflexekké
válnak, eljut a mechanikus mozdulatokon túli tudatossághoz. Megérti, hogy technikai
hiányosságait csak folyamatos gyakorlással tudja kijavítani. Ezen a ponton a tanuló
motivációja már elég erős ahhoz, hogy örökre hozzákösse őt a gyakorláshoz, a
megvilágosodás kereséséhez, a do-hoz. Most már képtelen abbahagyni vagy visszafordulni.
Belépett a fejlődés jutsu vagy „művészi” szintjére.
Az elért jutsu szint kezdetén a tanuló ritkán elégedett tudásával. Technikájában
„bevégzetlenséget” érez, és erősen tisztában van azzal, hogy folytatnia kell a technikai
tökéletesedést. A gyakorlás folytatásával úgy érzi, hogy egyre csökken a rés jelen tudása és
mesteréé között. Azért még egy bizonyos fokú aggodalmat és elégedetlenséget mutat ezen a
szinten. Igyekezete közben a tanuló újra meg újra felismeri, hogy még híján van a technikai
tökéletességnek; a mechanikus mozdulatokhoz való görcsös ragaszkodása még jól mutatja
tökéletlenségét, jóllehet ez fejlődése előrehaladtával egyre kevésbé nyilvánvaló. Elfogja őt a
„korlátozottság” érzése, mivel nem képes technikai fejlődésének ütemét gyorsítani. Ennek
4

Beszélgettem valakivel, aki érdeklődik a japán kard művészete iránt. Ajánlottam neki, hogy járjon Szabó
András mester edzéseire. Azt válaszolta, hogy megnézett egy edzést, de nem tetszett neki, mert a mester nem
tanít. Köszönöm az illetőnek, hogy segített megérteni ennek a mondatnak az értelmét. [Jóvér Béla].
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ellenére a technikai készség természetes önkifejezésévé válik. Megtapasztalja a tettekben rejlő
igazságot, és jó úton jár, hogy urává váljon teste mozdulatainak, bár még nem önmagának.
A jutsu szinten lévő tanuló egyre többet lát meg a technikáiban rejlő harcművészeti
alkalmazási lehetőségekből. Fokozatosan háttérbe szorul korábbi látásmódja, amikor nem
küzdelmi technikákat, hanem művészet szintjére emelt mozgássorokat látott bennük. Kezdi
zavarni őt, hogy különbséget érez a harc realitása és a mester által megkövetelt kötött formák.
De ő még úton van, és bízik mestere útmutatásában: „Miért próbálod gondolatban előre
megérezni azt, amit csak a cselekvésben szerzett tapasztalat tud megtanítani?”
Ezen a szinten a sikertől áthatva, renoméja erősödésével a tanuló néha olyan alaptalan
önelégültséget fejleszt ki, ami megakasztja őt a kiteljesedésben. A mester ezt előre látja és
visszafordítja a tanulót, mielőtt késő lenne. Nélküle a tanuló ezen a ponton az önteltség
feneketlen gödrébe zuhanna. A mester úgy szégyeníti meg, hogy katagyakorlás közben mutat
rá korlátaira. A tanuló bosszúsan tapasztalja, hogy időnként teljesen elfelejti, mit kell tennie;
elméje teljesen üres, a technikák természetes áramlása abbamarad. Máskor, saját korlátainak
tudatában, különösen mestere jelenlétében kétségbeesetten próbálja elkerülni a technikai
hibát, de szánalmasan kudarcot vall, mivel túl sokat gondolkodik azon, hogy mit kell tennie.
A mester elnézően és lakonikusan mutat rá a „további gyakorlás” szükségességére.
A tanuló most már megérti annak a katának a szellemét, ami eddig teher volt a számára, és
„lelki szemeivel” látja gyakorlati lényegét. Az összetevő részek szimmetriája és aszimmetriája
közötti váltakozásában a kata teljességet sugall, és a tanuló most már felfogja, hogy ez tényleg
így van. Megérti, hogy a kata olyan alapelemeknek – felállásoknak és testtartásoknak,
mozdulatoknak és fegyverek kezelésének – az egyensúlyából áll, amelyeket a természetben
jobbra is és balra is, szimmetrikusan hajtunk végre; a kata, amikor azt követeli meg a
bemutatójától, hogy ugyanezeket a mozdulatokat vagy csak az egyik oldalra, vagy csak a
másikra hajtsa végre, ténylegesen aszimmetrikus. A katának egyik fajtáját sem lehet
önmagában arra használni, hogy felkészítsen valakit arra, hogy bármilyen körülmények között
teljes mértékben irányítsa az elméjét és a testét.
A fizikai koanokra adandó válaszokat a tanulónak önmagán belül kell megtalálnia, a mester
csak olyan vezető, aki lehetővé teszi a tanuló számára, hogy kidolgozza a szükséges
megoldásokat. A kata módszere mindig az ismétlésen alapul, mechanikus és egyszersmind
szellemi ismétlésen. A mechanikus jelleg vezet el a technikai tökéletesedéshez, ami még
útjában áll a szellemi tökéletesedésnek – az „én” tökéletes megismerésének. Azok számára,
akik a katának csak a fizikai jellegét követik, rejtve marad a gyakorolt mozgásművészet
mögött rejlő elvi háttér. Túlságosan belemerülnek a technikába ahhoz, hogy túl lássanak rajta.
Sohasem tesznek szert az én tökéletes ismeretére, ha nem fogadják el, és nem követik a kata
szellemét. Szellemi növekedés nélkül egyetlen tanuló sem juthat túl az olyan technikai
szakértelmen, ami csak ügyes mozdulatok sora. Az „én” tökéletesítése mint cél megköveteli a
tanulótól, hogy olyan „befelé fordulással” szabadítsa fel szellemét, amelyben a mesterkéltség
és a mechanikus jelleg minden akadálya elhárul az én természetes működésének útjából. Még
a jutsu tökéletes ismeretében is, amikor úgy tűnik, technikai értelemben már nincs több
elsajátítanivaló, az érzékeny tanuló úgy találja, hogy a tökéletlenség érzése mindig vele van.
„Nyugtalansága” abból származik, hogy tudatalattija öntudatra próbál ébredni. Ahhoz, hogy
ez lehetővé váljon, belső nyugalomra van szüksége, és ez a belső nyugalom a tanuló
továbbfejlődését követeli meg.
A kata, ami valaha nagyon hosszúnak tűnt, most olyan rövidnek látszik, hogy a tanuló
gyakran úgy érzi, kihagyta valamelyik részét. Az összetevők közötti időközök – azok a
bizonyos cselekvés nélküli pillanatok –, amelyek valaha egy szempillantás alatt elillantak,
most annyira meghosszabbodtak, hogy úgy találja, „szinte a kezébe tudná venni az időt”. 5 Ez
5

Egy, különben békés természetű barátom (Szabó Karesz, a fekpad billegtető), egyszer meg kellett, hogy
pofozzon féltucatnyi arra érdemessé vált személyt. Így mesélte: „Különös volt, nem éreztem, hogy gyors
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azért van, mert a technika eggyé vált a tanuló énjével, a technikai tökéletesedés olyan
állapotát érte el, amely lehetővé teszi számára, hogy a teljes technikát technikailag
egyszerűnek lássa.
A mester egy fizikai koan segítségével könnyen ellenőrizni tudja a teljessé válás fokát. Egy
kata bemutatása során a tanuló partnereként a kata befejezése előtt szándékosan megállítja
mozgását, ezzel „pácban hagyva” őt egy technikai krízis közepén. A mester váratlan „hiánya”
sokkolja a tanulót, aki ekkor két lehetséges mód valamelyikén fog reagálni. Ha folytatja a
mozgását, miután a mester abbahagyta a magáét, ezzel elárulja, hogy még csak mechanikusan
cselekszik; a kata még csak pusztán egy olyan gyakorlatsort jelent számára, amelyet kiválóan
ismer múltbéli tapasztalataiból. Ha viszont a mesterrel egy időben megáll, ezzel bizonyítja,
hogy már képes a teljes szellemi jelenlét állapotában cselekedni. Az előbbi esetben a mester
tudja, hogy a tanítvány szellemi fejlődése még nem elegendő, és hogy még csak egymástól
függetlenül, szellemileg elszigetelten gyakorolnak. Az utóbbi esetben elégedett, mert
gyakorlásukban már elérték a teljes egységet.
(folyt. köv.)

ÚTIKALANDOK
Egy hét Kínában – Mohácsy Albert írása (folytatás)
Tehát a kínai cirkusz … Első pillanatban az volt az érzésünk, hogy csak ami
kedvünkért tartottak előadást aznap, annyira nem láttunk senki „civilt” a vidéki kultúrházra
emlékeztető épület nézőterén. Hosszas várakozás és a kötelező frissítő (?) – langyos,
szénsavmentes víz – felszolgálása után a technikus berakta azt az egyetlen kazettát, amit a
műsor folyamán zenei aláfestésre használt (úgy, hogy kb. húszpercenként mindig
visszatekerte). Maga a produkció aztán minden fanyalgást eloszlatott, a jó másfél óra alatt
szinte egy perc üresjárat sem volt, és tényleg kisebbfajta csodának voltunk szemtanúi.
Tévében mindenki látott már valószínűleg ilyesmit, de amikor három méterre ül az ember az
egésztől, az azért más.. Amúgy a „szokásos” mutatványokat vezették elő, két témára
variáltan: eszközökkel, illetve anélkül. Előbbi kategóriában feldíszített fatörzshöz hasonló
oszlopok, később bambuszkalapok dobálásával, dárdás-kardos-fegyveres jelenetekkel, majd
nyolc ember és ugyanannyi szék kézen-álló piramisával alázták meg a gravitációt, és
egyáltalán a fizika törvényeit (amiről persze ők nyilván jóval többet tudnak, mint mi …).

vagyok, azt éreztem, hogy mindenki lelassult körülöttem.” [Jóvér Béla].
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Utóbbiban pedig egy-két közönséges guminő, anya-lánya akrobatika hason pörgéssel,
lehetetlen támaszokkal, plusz kristálypoharak, mini vízesés … (rossz az, aki rosszra gondol!).
Mindenesetre az Állami táncosainak arcán kifelé jövet némi komorságot véltem felfedezni,
nehogy koreográfusuk innen merítene új ihletet egy- két új eszközös tánchoz…
Másnap, nehogy unatkozzanak a testvéri/baráti magyarok, irány a Nagy Fal! Ezt mindannyian
helyeseltük is (ekkor még kisebbségben voltak a turistabetegségben – heveny vásárlási lázban
– szenvedők. Sajnos, a végére megfordult az arány…). Pekinghez a Badalin nevű része
fekszik legközelebb ennek a lenyűgöző építészeti alkotásnak, így ide vittek el bennünket.

A statisztikát megint mellőzném, már csak azért is, mert a felére sem emlékszem.…Ami a
lényeg, hogy légvonalban kétezer, gyakorlatilag pedig több, mint hatezer kilométer hosszú,
eredetileg védelmi céllal épült. Magassága változó, szélessége pedig éppen hat gyalogos
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fegyveresé egymás mellé állítva. A fel- és lejutás alternatívái: libegő vagy gyalogszer. Mi
előbbit választottuk, de az őrtornyok között bóklászás még így is „jótékonyan” éreztette
hatását a combizmokban.
Ezeken kívül még három említésre méltó helyen fordultunk meg ezalatt a rövid idő alatt. Az
egyik az Ég Temploma volt (ld. fotó)

Ez szintén egy gyönyörű park- és kertrendszer által határolt templomegyüttes. Külön
érdekessége az egyik szabályos kör alakú tér, amelynek határoló fala mentén a legtávolabbi
pontok között is rendkívül jól terjed a hang, továbbá egy, külön a „hülyeturista” kategóriának
fenntartott trónus, amelyen különböző császári dinasztiák öltözékében lehetett
fényképezkedni. Töredelmesen bevallom, én is engedtem a csábításnak…
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Itt egyébként egy kicsit belekóstolhattunk az utca művészetébe, láttunk a kőre vízzel
írásjeleket festegető kalligráfust (ez azért volt jó, mert kb. két perc alatt mindig elpárolgott, és
kezdhette újra), illetve megnevezhetetlen vonós, fúvós és ütős hangszereken játszó zenész
kollégákat, akikkel együtt egy énekes hölgy is múlatta idejét. Róla utóbb megsúgták, hogy a
Pekingi Opera egyik híressége.
Láthattunk továbbá két piacot: az egyiket itt, az Ég Templomának szomszédságában, modern,
több emeletes, józsefvárosi a négyzeten, az elképzelhető és elképzelhetetlen összes gagyival,
szóra sem érdemes. És egy másikat Tiencsinben, hagyományos, pagodatetős, több száz éves
épületek, de sajnos az árukínálat csak egy fokkal jobb az előzőnél.
Hangulata mindenesetre megkapó, a fő szabály ugyanis az, hogy alkudni kötelező. Ebből
kiindulva az árak első pillantásra persze hátborzongatóak… Az alku menete a következő: a
nagy fehér ember rábök a kiválasztott tárgyra, és ékes angolsággal megkérdezi, hogy
„háumeni”. Kis kínai árusunk elővesz egy akkora kijelzős számológépet, amekkorát
életünkben nem láttunk még, és beüti a szemérmetlenül magas árat. Ennek láttán a csalódott
európai sarkon fordul és elindul kifelé az üzletből. Persze már jön is a válasz: „csípőr,csípőr!”
és nyújtja felénk a gépet. a felszólításnak eleget téve előadjuk, a mi verziónkat. Erre persze
vérmérséklettől függően fejcsóválás, gúnyos kacaj, stb. a válasz. Aztán – jól figyeljünk! –
mutatóujj a levegőbe bök, új ajánlat következik. Ezt megköszönjük, biztosítjuk róla, hogy az
áru szép, megéri az árát, de nincs ennyi pénzünk, és szomorúan távozni készülünk.
Most már aztán tényleg az utolsó változat jön, látjuk a kereskedőn, és ezzel persze közel is
kerülünk a realitáshoz. Kölcsönös elégedettséggel nyugtázzuk az üzlet létrejöttét, és ki-ki
elteszi, ami az övé – pénzt, illetve szajrét. (A fenti leírt módon sikerült hozzájutnom például
egy írásjelekkel díszített tintatartóhoz 150 jüan helyett 40-ért..)
A villámlátogatás végén két nap Belső-Mongólia következett, szocreál és félfeudális
áthallásokkal. A szállás persze itt is a legmodernebb – nem is csoda, hiszen a főváros, Baotou
szigorúan őrzött kormányzati negyedében volt. (Közlekedés megkülönböztető jelzéses kísérő
gépkocsival, de a szálloda udvarán birkák legelésznek…) Este érkeztünk a China Airlines
belföldi járatával, a repülőtéren népviseletbe öltözött lányok és a helyi pártemberek fogadnak
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ünnepélyesen – és megkoreografálva. (Nem ám csak úgy leszállunk a gépről, elvtársak!
Először a vezetőinknek kell megérkezniük, aztán jöhet a pórnép. Csend, rend, fegyelem,
rizspálinka.) Az egy előadáson kívül a két nap jószerével csak fogadásokból, evészetből és
nagy közös fényképezkedésekből állt. Érthetetlen okból a visszautazás előtti délelőttre
időzítették a helyi néptánccsoportnál tett látogatásunkat, így szinte sikerült lekésnünk a
pekingi járatot, bár meg vagyok győződve róla, hogy a kedvünkért több órát is váratták volna
a gépet, ha úgy alakul. Hiába, no, a kommunizmus… A műsoruk egyébként felejthető volt,
nagyon akrobatikus, de semmi köze a hagyományokhoz (ld. a szovjeteknél a Mojszejev nevű
rémséget).
Így végigfutva a leírtakat kicsit gunyorosabbra sikerült a kelleténél a beszámoló, pedig
tényleg a legnagyobb barátsággal és vendégszeretettel fogadtak minket. Bocs! (Még ebéd
közben is énekeltek nekünk kb. kétszáz decibellel, nehogy unatkozzunk.) Ez persze csak a
felszín volt, aki meg tudott lépni a városba, láthatta, hogy a terek cserepes(!) virággal vannak
kidíszítve a nagy fordulat ötvenedik évfordulója tiszteletére, de a mellékutcákban ugyanaz az
ismerős nyomor, amit már említettem.

A helyiek különben jókat derülve, barátságosan húzgálták a hajunkat, csipkedték a karunkon a
szőrt, hogy hogy lehet ilyen hülyén kinézni – ők mind fekete hajú, barna bőrűek voltak.
A hazaút már tényleg csak nyűg, visszafelé két órával hosszabb, tizenegy óra, utolsó
elkeseredett kísérletek a Malév whisky- és borkészleteinek teljes felszámolására, megint két
nap kóválygás az időátállás miatt (is)…
Ha hinni lehet a híreknek, jövő nyáron (egy másik együttessel) eljutunk Japánba,
mondom JAPÁNBA!!! Ha összejön, arról is nagyon szívesen tudósítom a BJC Híradót.
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HARCMŰVÉSZEK VAGY SZEMFÉNYVESZTŐK?
Azok a csodálatos bemutatók, és ami mögöttük van Alex Levitas írása – Jóvér Béla
fordítása6 Forrás: Black Belt Magazin, 1999. május
Figyelmeztetés: jelen írás kizárólagosan azzal a céllal íródott, hogy bemutassa bizonyos
harcművész bemutatókon előadott mutatványok elméleti hátterét. Kérjük, a leírt trükköket ne
próbálják ki.
Nemrégiben egy kínai wushu csapat bemutatóján vettem részt. Formagyakorlatokat adtak elő,
amelyekkel bemutatták, hogy hogyan bánnak a fegyvereikkel és hogyan küzdenek velük. A
bemutatók szüneteiben egy „chi-kung mester” lépett fel, hogy fenntartsa a közönség
érdeklődését. Kis emberke volt, aki erőlködés nélkül törte össze a téglákat és deszkákat,
fáklyalángba tartotta a kezét, vörösen izzó szénen és üvegcserépen sétált mezítláb, és torkához
szorítva elhajlította egy kés pengéjét. Rövidre fogva; olyanokat művelt, hogy még David
Copperfield is megirigyelhette volna.
A közönség el volt bűvölve, hogy láthatott egy igazi harcművész mestert. Magam is el
voltam bűvölve, de engem nem ez fogott meg. Elismeréssel adóztam annak a művészi
könnyedségnek, ahogyan el tudta hitetni, hogy járatos a harcművészetekben. Valójában az
egésznek semmi köze nem volt a harcművészethez. Az egész csak mutatvány volt.
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Amint az írásból is kiderül, vannak harcművészek, akik tényleg eltörik a preparálatlan téglát is, tényleg járnak
az izzó parázson, és az összes többit is végrehajtják minden trükk nélkül. Kevesen vannak, de vannak.
Szerencsés fickó vagyok: az én barátaim mind ilyenek. [J. B.]
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A legalul lévő tégla vagy tetőcserép összetörése: gondosan elhelyezett támasztékra van
szükség; a vékonyabb tárgyat tegyük alulra, így egy mérsékelt erejű ütés is elég, hogy
eltörjön, anélkül hogy a felül lévő megsérülne.
Az elmúlt néhány évben a fentihez hasonló trükkök egész sora terjedt el a harcművész
világban. Legtöbb bemutatón legalább egy ilyen varázslót felvonultatnak. Sajnálatos módon a
hozzá nem értő közönség ritkán képes rá, hogy egy valódi mestert meg tudjon különböztetni
egy középszerű bűvésztől.
Nincs ebben semmi újszerű. Az emberiség történelme tele van a legkülönfélébb
sarlatánokkal, kezdve az egyiptomi papoktól, a kínai vándorszerzeteseken és a középkori
alkimistákon át a modern idők természetgyógyászaiig, kártyavető jósaiig és a vallási szekták
vezetőiig. Ők valamennyien trükköket használtak és használnak arra, hogy elhitessék a
bennük hívőkkel, hogy természetfeletti erőkkel rendelkeznek, vagy, hogy egyszerűen lóvá
tegyék őket, hogy pénzt csaljanak ki belőlük.
A harcművészeknek sem sikerült megúszni ezt a dolgot. A film és más
tömegtájékoztatási eszközök el akarják hitetni velünk, hogy a rendkívüli képességek
felmutatása egyenértékű a harcművészetben való mester-szintű jártassággal. Természetesen
léteznek olyan emberek, akik égő széndarabokon tudnak sértetlenül sétálni, vagy képesek rá,
hogy ütéssel vagy rúgással egy téglarakásban legalul lévő téglát törjék össze, de minden ilyen
igazi mesterre jut egy tucatnyi szemfényvesztő, aki csak kábítja a közönséget.
Alábbiakban tíz olyan trükköt ismertetünk, amelyeket gyakran előadnak a
harcművész-mágusok. Lehet, hogy már láttak is ilyet, de nem értették, hogyan hajtották végre.
Ha ezt a cikket elolvassák, talán már nem lehet ilyen könnyen megetetni Önökkel ezt a
maszlagot.
Téglatörés
A bemutatók egyik népszerű eleme, amikor kézzel, lábbal, vagy fejjel téglákat törnek
össze.
Három olyan módszer terjedt el, amellyel megkönnyítik a törést. Az első szerint először
kalapáccsal összetörik a téglát, azután szilikát ragasztóval összeragasztják. Ezután már egy
közepes erősségű ütéstől is látványosan széttörik. Ennek az a hátránya, hogy a közönség
soraiból nem szabad senkit a tégla közelébe engedni, nehogy alaposabban szemügyre vegye
és kiderüljön a turpisság.
A második módszernél több órára vízbe áztatják a téglát, azután egy napra beteszik a
mélyhűtőbe. A pórusokat megtöltő víz megfagyva kitágul, és parányi repedéseket hoz létre a
téglában, ami ettől belülről teljesen meggyengül. Ha ezt az eljárást néhányszor megismétlik,
olyan téglát kapnak, ami belülről az ementáli sajtra hasonlít, és a szilárdsága sem különbözik
azétól.
A harmadik módszerhez először tűzben felforrósítják a téglát, majd hideg vízbe merítik.
Ettől megrepedezik, és annyira meggyengül, hogy könnyűszerrel össze lehet törni vagy
morzsolni.
Megjegyzés: néhány „harcművész” házi készítésű téglával dolgozik, amelyet égetés
helyett szárítással állít elő. Az ilyen termék nem keményebb, mint egy zsemle.
A legalul lévő tégla összetörése
Egy téglarakás legalsó téglájának összetörése a harcművész bemutatók egyik legkedveltebb
mutatványa, mert azzal kommentálják, hogy az illető belső energiájának hatékonyságát
mutatja be.
Ezt a trükköt kétféle módon lehet végrehajtani. Az egyik abból áll, hogy a legalsó téglát
a fenti eljárások valamelyikével preparálják, a felül lévőket pedig változatlanul hagyják. Ha
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ezek után úgy állítják össze a téglarakást, hogy nem teszik valami támasztékra, vagy nem
használnak távtartó elemeket, egy közepesen erős ütés hatására a felső téglák sértetlenek
maradnak, míg a legalsó ripityára törik.
A másik mód némi töréstechnikai jártasságot igényel, ezért jobbára nem téglával, hanem tetőcseréppel hajtják végre. A legalsó
cserepet két támasztékra helyezik úgy, hogy csak a két szélén támaszkodjon. A legfelső cserepet támaszték vagy távtartó elem nélkül teszik
rá. A törésnél tenyérütést alkalmaznak, ami szétszórt energiaátadást hoz létre, a felső cserepet érintetlenül hagyja, de az erőhatás átadódik a
legalsóra. Mivel ez a cserép csak a szélein támaszkodik, középen ketté fog törni.

Ehhez a trükkhöz az kell, hogy pontosan megfelelő nagyságú erővel üssünk. Ha az ütés
túl gyenge, egyik cserép sem fog eltörni; ha túl erős, a felül lévő is eltörik. Ezért ennek a
mutatványnak a sikeréhez szorgalmas gyakorlásra van szükség. Egy kissé meg lehet
könnyíteni a dolgot, ha nem egyforma vastagságú cserepeket használnak. Az alsó lehet tizenöt
– húsz százalékkal vékonyabb a felsőnél.
Támasztékra helyezett kő összetörése
Ehhez a mutatványhoz lapos követ, vagy márványtömböt használnak, és úgy helyezik el
valami szilárd támasztékon, például egy vasból készült üllőn, vagy fémasztalon, hogy a kőnek
körülbelül a fele túlérjen a támaszték peremén. Ekkor egyik kézzel megfogják, a másikkal
pedig megütik, amitől a kő peremen túlnyúló része könnyen levágódik.
Ebben az a trükk, hogy hogyan tartják a követ. Egy-két centiméterrel a támaszték felett kell
tartani, hogy az ütés nekicsapja a támaszték peremének. Ettől a kívánt helyen fog eltörni.
Lényeges, hogy az ütés gyors, és kemény legyen, a tartó kéz pedig lazán tartsa. Máskülönben
nem fog elég keményen a peremhez csapódni, és nem törik el.

Támasztékra helyezett kő összetörése: a kő végét könnyen lecsaphatjuk, ha a a vége kilóg a
támaszték fölé (1), így tenyér éllel megütve nekicsapódik a támasztéknak és eltörik (2).
Üvegpalack összetörése
Ennél a mutatványnál a végrehajtó egy nagy, súlyos üveget tör el tenyéréllel, vagy a
úgy, hogy fejbe csapja magát vele.
A dolog titka az, hogy speciálisan preparált üveget használnak. Úgy készítik elő, hogy
néhány kanál benzint vagy alkoholt öntenek az üvegbe, és meggyújtják. A másik módszer az,
hogy több üveget beraknak egy tábortűzbe, és amikor az első eltörik, a többit kiveszik, és
elrakják a későbbi felhasználáshoz. A hevítés során hajszálrepedések keletkeznek az üvegben,
amitől rendkívül törékennyé válik. Így már könnyen eltörik, amikor tenyéréllel ráütnek, vagy
a fejükhöz ütik.
Ügyesnek kell azonban lenni, vigyázni kell, hogy a parányi cserepek ne okozzanak
sérülést, mert épp olyan élesek, mint a kezeletlen üvegből származó szilánkok. Ezért van az,
hogy az üveget gyakran lefedik egy vékony kendővel, vagy az ütést végző kezet bugyolálják
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be. Amikor fejbe csapják önmagukat, szükségük van valami fejfedőre, hogy védjék a fejbőrt
és a szemet.
Egy másik lehetőség, ha egyszerűen vásárolnak egy olyan speciális vékonyfalú üveget,
amit a filmforgatásoknál használnak. Ezek cukorból készülnek, de valódi üvegnek látszanak.
Nem keményebbek a tojáshéjnál, és amikor összetörnek, nem keletkeznek belőlük éles
szilánkok. Egyetlen hátrányuk, hogy meglehetősen borsos árat kell fizetni értük.
Léggömbökön állás
Ez a mutatvány azt szándékozza szemléltetni, hogy az illető annyira ura saját belső
energiájának, hogy meg tudja változtatni a súlyát. Két felfújt léggömböt letesz a padlóra és
egy üveglapot fektet rájuk, majd feláll az építményre. Eközben elmondja a közönségnek, hogy
mivel képes volt rá, hogy szellemi erővel csökkentse a súlyát, az üveglap nem törik össze, és a
léggömbök nem pukkadnak szét.
A dolog nyitja a léggömbökben van. A mutatványt úgy készítik elő, hogy több, azonos
színű léggömböt tesznek egymásba, és csak annyira fújják fel, hogy két kézzel összenyomva
enyhén behorpadjanak. Az ilyen „összetett” léggömbök könnyen kibírják egy ember súlyának
a felét.
A trükk másik fele az üveg megválasztása, és a vele való bánásmód. Bár az üveg
törékeny anyag, de a nyomásnak elég jól ellenáll. Ezért van, hogy asztallapokat vagy a
hűtőszekrények polcait lehet üvegből készíteni. Persze, ha az üveglapot a széleinél támasztjuk
alá, és úgy állunk rá, összetörik. Ha azonban elegendően nagy tartófelületre tesszük – ilyen
például a nem teljesen felfújt, és pontosan a ránehezedő súly alá helyezett két léggömb – az
erő nagy része a támasztó felületre tevődik át. Ez még a legtestesebb ember terhét is elbírja.

Léggömbre állás: az előadó nem teljesen keményre fújt, és megerősített léggömböket használ,
amelyeket egy nehéz igénybevételre készült üveglap alá helyez. Amikor fellép, egyik lábát
gondosan az egyik léggömb fölé helyezi. Ha a két lába túl közel kerülne egymáshoz,
összetörne alatta az üveg.
Lényeges részletkérdés, hogy fel- és lelépéskor meg kell támaszkodni egy falnál, vagy
fogni kell egy segéd kezét, hogy a testsúly fokozatosan nehezedjen az üvegre, és eközben az
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illető ne veszíts el az egyensúlyát. A léggömbből és üvegből álló építmény nem mondható a
világ legstabilabb szerkezetének, és ha az ember leesik róla, az üveg összetörhet, és csúnyán
összevághatja magát.
Üvegcserepeken való sétálgatás
Ez is egy kedvelt szám a chi-kung mesterek kínálatából. Ezúttal azonban nincs semmi
átverés: azt illető csakugyan mezítláb sétál törött üvegcserepeken, vagy meztelen felsőtesttel
végigfekszik rajtuk. A dolog nyitja az, hogy ehhez nem kell semmiféle mester-szintű jártasság
chi (belső energia) terén.
A mutatvány előtt több üveget vastag textíliába göngyölnek és egy kővel, vagy
kalapáccsal összetörik. (A ruhaanyag megakadályozza, hogy a szilánkok szétszóródjanak a
színpadon.) Aki az üveg összetörését végzi, igyekszik, hogy ne hagyjon egyben nagyobb
darabokat. Ezután az egészet kiborítja a színpadra. Ekkor az előadó felvesz egy szilánkot, és,
hogy bizonyítsa, hogy tényleg éles, elvág vele egy zsineget vagy egy ruhadarabot. Ezután
rámegy mezítláb a cserepekre, és elkezd sétálni rajtuk.
A dolog nyitja az, hogy lassan és óvatosan kell mozogni. A talpbőr elég vastag ahhoz,
hogy az üvegdarabok éle ne tudja elvágni. Az egyetlen veszélyt az élükkel felfelé álló hegyes
szilánkok jelentik, ezért ezeket a lábával gondosan kitapogatja, és mielőtt rájuk nehezedne,
félretolja őket. Séta közben elteríti és elsimítja az üvegtörmeléket, hogy előkészítse a
következő műsorszámot: azt, amikor végigfekszik rajtuk.
Mielőtt ráfeküdne a törött üvegre, leül a padlóra, és óvatosan engedi rá a hátát az
üvegszilánkokra. Eközben két kezén és derekán támaszkodik. Hátizmainak tökéletesen
ellazultnak kell lenniük. Ha éles szilánkot érzékel a hátával, kissé oldalra csúszik, és ezzel a
mozdulattal elsimítja a kiálló darabot. Amikor már vízszintes helyzetben van, a háta
testsúlyának már csak kis részét tartja, így elhanyagolható az az erő, amivel a szilánkok a
bőrébe nyomódnak. Mivel hátizmai tökéletesen ellazultak, bőre valósággal körül folyja a
kiálló szilánkokat. Ugyanezt látjuk, amikor egy üvegszilánkkal könnyen el tudunk vágni egy
feszes zsineget, de ha lazán tarjuk, nem boldogulunk vele.
A kritikus pillanat akkor következik be, amikor feláll. Ha ellöki magát a talajról, könnyen
megvághatja magát. Ehelyett arra koncentrál, hogy háta laza legyen, és karjaival és derekával
próbálja megtámasztani magát.
Több ember feldöntése egyetlen lökéssel
Ezt a mutatványt annak szemléltetésére szokták előadni, hogy milyen rendkívüli erőkifejtésre
képes a megfelelően összegyűjtött és egy lökésbe irányított belő energia. Öt vagy még több
embert állítanak egymás mögé, egymástól karnyújtásnyi távolságnál kisebb távolságra. A
bemutatást végző a sor elé áll, és nem túl erősen meglöki a legelső embert, amitől az egész sor
hanyatt esik.
A magyarázat az, hogy elég a legelső embert fellökni, a többit már ő fogja feldönteni. A
jelenség az úgy nevezett dominó elv alapján működik. Az első embert nem nehéz feldönteni,
mert ha valakinek meglökik a mellét, önkéntelenül hátralép, hogy visszanyerje egyensúlyát.
Ebben az esetben azonban nincs mögötte hely, belebotlik a mögötte állóba, és őt is feldönti.
Tűzbenyúlás
A huszadik század elején ez kedvelt bűvésztrükk volt, innen került át a mai „varázsló
harcművészek” műsorába. Arról van szó, hogy az illető gyertya, vagy öngyújtó lángjába tartja
a kezét. Vagy benne tartja, vagy ide-oda mozgatja benne több másodpercig, majd letörli róla a
kormot és megmutatja a közönségnek, hogy sértetlen maradt.

4

A trükk háttere az, hogy előtte egy speciális kotyvalékkal kell bekenni a kezet.
Eredetileg timsóból, szappanból és még néhány más összetevőből álló keveréket használtak,
de manapság a kaszkadőrök más hasonló kenőcsöket is kikísérleteztek.
Amikor nagy lánggal dolgoznak, arra is ügyelni kell, hogy a kéz a láng úgy nevezett
„hideg zónájában” maradjon. Itt több száz fokkal is alacsonyabb lehet a hőmérséklet, mint a
„forró zónában”.
Amikor mezítláb járnak a tűzön, ugyanilyen módon védik a talpukat.
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Törött cserepeken fekvés: Az előadó nem egyszerűen ráfekszik a törött üvegdarabokra. El kell,
hogy lazítsa hátizmait és óvatosan ereszti le testét, hogy gerince ne kerüljön rá a kiálló hegyes
darabokra.
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Több ember feldöntése egyetlen lökéssel: felsorakoztatjuk a résztvevőket (1), majd a legelöl
állót mellbe lökjük (2). Ahogy hátraesik, minden trükk nélkül feldönti az egész sort.
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Torokra szorított kés elhajlítása
Ezzel a trükkel az „aranyharang” technikát akarják szemléltetni, vagyis, hogy a
kemény edzésekkel, és a belső energia felhasználásával teste szinte sebezhetetlenné tette. Az
illető két kézzel a torkára illeszt egy kést, és markolatánál fogva elkezdi a torkához nyomni. A
kés ahelyett, hogy átdöfné a torkát, elhajlik.
A dolog nyitja az, hogy nem a kés hegyét, hanem oldalát szorítja a torkához [ábra, 1
kép], és nem a torka felé, hanem a ..ábra 2 képén bemutatott irányba nyomja. A meghajlítást
kezének csavaró mozdulatával éri el. [.. ábra, 3 kép]. Minél jobban meghajlik a penge, annál
kisebb nyomás nehezedik a torokra, de a látvány kedvéért továbbra is erősen megfeszítve
tartja nyakizmait.

Akkor érkezik el a trükk kritikus pillanata, amikor be akarja fejezni a mutatványt. Ha
egyszerűen kiengedné a kés feszülését, az rugóként egyenesedne ki és átszúrná a torkát. Ezért
a korábbi hajlító mozdulatot visszafelé kell óvatosan megismételnie, amíg a penge ismét
egyenes lesz.
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A felhasznált késnek hajlékony acélból kell készülnie, és elég vékony kell, hogy legyen,
hogy könnyen meghajoljon. Az sem mindegy, hogy milyen a hegye. Az kell, hogy ne legyen
60 – 70 fokosnál hegyesebb szögű, de a legjobb, ha le van kerekítve. A felkészülésnél
gyakran műanyag vonalzóval vagy más biztonságos tárggyal gyakorolják be trükköt.
Ugyanez a dolog lényege akkor is, amikor egy lándzsát hajlítanak meg a torokhoz
szorítva.

Lándzsa meghajlítása a partner torkán: a kés
meghajlításnál alkalmazott trükk itt is
alkalmazható. A lándzsa nyelét úgy kell
forgatni, (1), hogy a lapos rész nyomódjon
társunk torkához.
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Kardcsapás kiállása
Ez is egy „aranyharang” mutatvány. Az illető felmutat a közönségnek egy kétélű kardot,
összevág vele néhány dinnyét vagy káposztát, hogy bemutassa, hogy milyen éles. Ezután
leveti a kabátját, átadja a kardot asszisztensének, és minden izmát megfeszítve várja a
kardcsapást. Az megpróbálja levágni őt, de minden próbálkozása sikertelen marad, még a
bőrét sem képes megkarcolni.
A trükk az, hogy a kétélű kard egyik éle éles, a másik tompa. A zöldségféléket az éles
felével aprítják, de az asszisztens a tompa felével támad. A markolaton jelet helyeznek el,
hogy feltűnés nélkül meg tudják állapítani, hogy mikor melyik felével vágnak.
Óvatosságra intés
Amint láthattuk, számos népszerű harcművész mutatványt könnyen végre tud hajtani
egy középszerű bűvész is. Vannak azonban igazi mesterek, akik igazából is képesek minderre,
és még ennél többre is.
Hogyan lehet kideríteni, hogy kivel állunk szemben? Legtöbb igazi harcművész mester
vagy chi-kung mester nem csak „természetfeletti” képességei miatt vált ismertté. Ha
valakinek csak ez a specialitása, legyünk óvatosak.
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