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Arcok, fejek, karakterek – Doór Béláné Mariann rajzai

KLUBÉLET
Jóvér Béla írásai
Hogyan tovább 2000-ben?
HOL?
Amint tudjuk, mostani helyünkre jönnek a piaristák. Jelenlegi vendéglátónk, a Budapesti
Spartacus megszűnt, de tovább él Józsefvárosi Sportkör (?) néven. Valószínű, hogy
hamarosan (talán már februárban) elviszik a tatamikat új edzéshelyükre, a közvetlen
mellettünk lévő Somogyi Béla utcai Általános iskolába, ahol állandó judo edzőtermet
rendeznek be, de még nem biztos, hogy ott mikor kezdődhetnek a rendszeres edzések.
Korábbi ígéretük szerint számunkra is biztosítanának edzésidőt. Csapatunk többségével
egyeztetettem, és az a vélemény alakult ki, hogy jobb lenne egy órával korábban kezdeni. Ezt
fogom kérni. Amíg a dolgok elrendeződnek, fel kell készülnünk különféle
szükséghelyzetekre. Mindenkitől türelmet kérünk.
MIKÉNT?
Még módszeresebben, még hatékonyabban.
A heti három edzésnapnak eddig is kezdett kialakulni a maga a sajátos profilja. Erre alapozva
úgy tervezem, hogy a hétfői napokon – Karvázy Péter közreműködésével – a shotokan karate
egyes elemeinek judóba illesztésére, és általában a pusztakezes támadások védésére tennék a
hangsúlyt. Az ezzel kapcsolatos elképzeléseimet az edzésvezetők és tanítványok részére
összeállított oktatási segédanyagban részletesen leírtam. Aki még nem kapott, kérjen.
A szerdai edzéseket mindig én tartom és ezeken a verseny-judo és a megfogásos támadások
védése a kiemelt technikai elem. A pénteki edzéseken – Berta Balázs mester segítségével –
folytatódik a kobudo tanulása. Ehhez kapcsolódóan ezeken az edzéseken szerepel hangsúlyos
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elemként az eszközös támadások védése is. A pénteki edzésekre is el fogok készíteni egy, a
karate-központú edzésekre készítetthez hasonló általános edzéstervet és edzés-felépítési
vázlatot.
HOVÁ?
Jól tudjuk, hogy a judo tanításai messze túlmutatnak a puszta technikákon. A teljes
személyiséget célozzák meg. Ehhez kapcsolódóan a gyakorlást vitalizáló és relaxációs
gyakorlatok is segítik, azért, hogy minél teljesebben érvényesüljön a gyakorlás vitalizáló és
relaxációs hatása. A klasszikus budo felfogása szerint a fizikai-szellemi-lelki fejlődés végső
célja a zen-állapot elérése. A harcművészet zen nélkül, és ehhez kapcsolódó zen-meditáció, a
zazen nélkül nem lehet teljes. (Lásd például az e havi rajzos zen történetet.)
A zazen nem egy gyakorlat a sok közül, hanem erőfeszítés nélküli erőfeszítés arra, hogy
rövidebb-hosszabb időre megvalósítsuk az igazságkeresés végcélját, elidőzzünk a tiszta
tudatállapotban. Szépen kibontakozik ez, ha figyelmesen olvassátok a „Klasszikus budo”
folyamatosan megjelenő részleteit.1
Sokszor hangsúlyoztam már, de ismét ide kívánkozik: a judo, és az azzal kapcsolatos zen
tanítások mentesek minden vallási vonatkozástól. Módszerek, amik azt szolgálják, hogy meg
tudjuk különböztetni a lényegest a lényegtelentől, a jót a rossztól. Felismerjük, mit kell
tennünk, és legyen, erőnk és bátorságunk, hogy meg is tegyük. Buddhát lehet istenként is
tisztelni, de lehet azt is mondani – buddhista szerzetesektől is hallani - egy volt közülünk,
igazságkereső ember, aki sokra vitte.
Többször nekigyürkőztem már, hogy átadjak ilyen ismereteket. Az eredményt nem tudom
megítélni, soha nem végeztem felmérést. Hiányzott hozzá a kíváncsiság. Amennyire szerény
felkészültségemből telik, nagy kedvvel vezetek szomjas embereket a forráshoz, de nem
szokásom, hogy az arcukba bámuljak, amikor kortyolják a vizet.
A módszeresség jegyében most ismét napirendre tűztem a kérdést. Az edzések elején és végén
következetesebben el fogjuk végezni a mokuso-t. Ezt relaxációs gyakorlatnak is fel lehet
fogni, de egy rövidke zazennek is. A mokuso közben meg lehet tanulni a helyes zazen
testtartást, és aki tapasztalja, hogy ez az öt perces gyakorlat is milyen felfrissítő tud lenni,
talán kedvet kap, hogy a zazent is gyakorolja. Korábban összeállítottam egy rövid esti és
reggeli relaxációs gyakorlatot, az újabb tagok kedvéért most beszerkesztettem ebbe a
Híradóba a relaxációs - meditációs kultúra rovatba.
A zazen testtartásról, egy könyvrészlet lefordításával már korábban készítettem egy oktatatási
segédanyagot. Most ezt a részt kiegészítettem a hibás testtartásokról szóló résszel, és ebbe a
Híradóba beszerkesztettem. A zazen tudatállapot mibenlétéről, kialakításáról sok írás jelent
meg, mi is többször beszélgettünk róla. Mostanában találtam egy könyvet, ami egy ötnapos
zen-meditációs tanfolyamon elhangzott tanításokat tartalmazza. Ebben a Híradóban
olvashatjátok az elsőt, és aztán folyamatosan a többit is. Aki úgy határoz, hogy belefog a
zazennel való ismerkedésbe és rászánja a gyakorláshoz szükséges heti kétszer-háromszor
félórányi időt, hónapról hónapra, sokszori elolvasással kövesse ezeket az útmutatásokat is.
A BJC Híradóról
Internet hozzáférés
Régóta tervezzük, hogy Internet web-lapként is hozzáférhetővé tesszük a Híradót. Az
év elején kerekasztal megbeszélést tartottunk (Varga Attila, Lipcsei Sándor, Sári Peti és
jómagam), és azt határoztuk, hogy az Attila által korábban létrehozott honlapot fogjuk
használni (http://hello.to/jiudo). A munkamegosztás az lesz, hogy a hagyományos szerkesztést
továbbra is én végzem. Az elkészült anyagot átadom Sári Petinek, aki web-formátumra
pofozza, eljuttatja Attilához, ő pedig fellövi az égbe, egészen az alfa Centauri túlsó széléig.
Lipi alkalmanként besegít, ahol szükséges. Január még átmeneti hónap lesz, mindenki
megkapja a Híradót ugyanúgy, mint eddig, de egy-két hét múlva feljuttatjuk az Internetre is.
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Lipi határidőre elkészítette a mostani folytatást is, szerkesztési okokból nem került be ebbe a számba.
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Februártól kezdve, aki le tudja venni az Internetről, csak egy e-mail értesítést fog kapni, hogy
fenn van az új szám. Halász Klárit kértem meg, hogy mérje fel a helyzetet, azt kérem tehát,
hogy akinek ez a megoldás megfelel, írjon neki egy e-mailt. (khalasz@mol.hu).
Közreműködők
Egy-egy Híradó elkészítésében a háttérben is sokan közreműködnek (gépelés,
szkennelés, fénymásolás, e-mail terjesztés, stb.). Néhányszor már köszönetet mondtunk nekik,
de egyrészt változik az esetenként közreműködők köre, másrészt ők is megérdemlik, hogy
havonta ott legyen a nevük a Híradóban. Azt gondoltam, hogy közvetlenül a tartalomjegyzék
után lesz egy felsorolás azoknak a nevével, akik abban a hónapban közreműködtek. (A
szerzők neve továbbra is az adott írás után lesz olvasható).
Születésnapi bulik
Hagyománnyá vált, hogy időnként születésnapi bulikat tartunk, ahol az aktuális
időszak csillagövi jegyeiben születetteket együtt ünnepeljük. A következő ilyen esemény
BAK – VÍZÖNTŐ – HALAK buli lesz, március 4-én, szombaton. További részleteket a
februári Híradóban olvashattok. A Híradóhoz úgy kapcsolódik ez a téma, hogy erre az
alkalomra szeretnék összeállítani egy könnyed hangvételű különkiadást olyan írásokból, amik
érdekesek ugyan, de kissé távolabb esnek a harcművészetek gyakorlati és filozófiai
kérdéseitől. Ebben lesz egy „Kérünk egy sztorit”- rovat, amiben az ünnepeltektől kérünk
valami humoros történetet. Doór Béláné Mariann elvállalta, hogy gondját viseli ennek a
témának, ne vegyétek rossz néven ilyen célzatú zaklatásait.

Nagy József rajza.
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HARCMŰVÉSZETEK – IAI-DO
Iai-do - A japán kardművészet alapjai Norma Weiss írása
(Black Belt 1998 november). Fordította:Jóvér Béla
Ahhoz, hogy értékelni tudjuk a katana (japán kard) szépségét, és fogalmunk legyen
róla, hogy micsoda fegyelem és technikai tudás rejtőzik a mögött, amikor valaki mesterien
bánik ezzel az ősi fegyverrel, fontos, hogy tudjunk valami keveset a japán történelemről. A
kard a királyi felségjelvények egyike volt, a régi korok uralkodóinak törvényességét és
uralkodásra való jogát testesítette meg. A későbbiek során a katana mítoszok és legendák
tárgya lett, éppúgy szimbolizálta a társadalomnak az élethez és halálhoz való viszonyát,
ahogyan a Vadnyugaton a Colt.
A filmeken gyakran látjuk a katanát kecsesen lengő kimonókban pompázó szamurájok
kezében. Már felállásuk is tükrözi Japán háború szaggatta történelmét, a japán harcosok
töretlen önbizalmát és harci eltökéltségét. A szamuráj és annak fegyvere jelképezi mindazt,
amit nemesnek tartanak a régi Japán múltjából.
A szamuráj és a kard
A katana sokkal több, mint egy régi fegyver, amelyet régi
harcosok forgattak. Japán magas szintű kézműves
hagyományait is megtestesíti. A háborús fegyverként használt
kardnak jól kézreállónak, megbízhatónak és hatékonynak kellett
lennie. Ennek elérésére a japán kardkovácsok kidolgoztak egy
sor olyan technikát, amely egyetlen pengében egyesítette az
acél két, egymással ellentétes tulajdonságát. A hatékonyság
érdekében a kardnak keménynek kell lennie, hogy használat
közben éles maradjon. Ugyanakkor hajlékonyságra is szükség
van, nehogy egy erőteljes ütés hatására eltörjön vagy
elcsorbuljon. A japán kardkészítők úgy hozták összhangba ezt a
két ellentétes követelményt, hogy a kard kemény magja köré
lágyabb szénacélból kovácsoltak egy köpenyt, amelynek
speciális hőkezeléssel csak az élét edzették keményre. Ez az
alaptechnika megbízható és hatásos vágóképességű fegyvert
szolgáltatott.
Ez a különleges fegyver a japán iparművészet mellett a
szamurájok szigorú viselkedés-kódexét is megtestesítette. Ez a
bushido (harcos útja) elnevezésű kódex csak a szamurájokra
vonatkozott. A kötelességtudat, megingathatatlan hűség és
önfeláldozó odaadás erkölcsi fontosságát hangsúlyozta. Minden
szamurájtól elvárták, hogy viselkedése mintául szolgáljon a
többiek számára.
Ennél

a hasso no kamae
változatnál Kiyoshi Yamazaki iaido mester függőlegesen tartja a
kardot jobb oldala mellett.

A szamuráj, mint harcos, minden pillanatban készen kellett, hogy álljon a
harcra. Ugyanakkor azt is elvárták tőle, hogy higgadtságát minden körülmények között
megőrizve a társadalmi béke fegyelmezett őre legyen. Arra nevelték őket, hogy
viselkedésükkel kiérdemeljék, ne pedig kikényszerítsék a többiek tiszteletét. Erkölcsi
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kötelességük volt, hogy miközben keményen dolgoznak, ne hanyagolják el családi
kötelezettségeiket sem.
Mi volt az a harcművészet, ami képessé tette a szamurájt, hogy fizikumát frissen tartva
bármikor kész legyen a szolgálatra, és eközben a békességre törekvést és a család iránti
elkötelezettséget is szem előtt tartsa? Ez a harcművészet a iai-do.
A régitől a modernig
A iai-do jelentése: „a kard kihúzásának művészete”.
Ezt a kifejezést először az 1930-as évek elején használták, de
maga a harcművészet a régi időkből ered, amikor a iai-jutsu, a
szamurájok által használt kardforgatási technika egyik
formagyakorlata volt.
A iai-do a katana kihúzásának, azzal való hárításnak,
vágásnak és a hüvelybe való visszacsúsztatásának technikáit
foglalja magában. Ez a harcművészet azt tanítja meg, hogy
miként kell a testnek, elmének, szellemnek egyesülnie
ezekben a mozdulatokban, annak érdekében, hogy az egész
mozgássor tökéletes és tökéletesen spontán legyen. A régi
időkben a szamuráj gyakorolta a váratlan támadások
kivédését, és a kardkihúzással folyamatosan összefüggő
mozdulattal, egyetlen kardcsapással képes volt legyőzni
támadóját. Akkoriban azt tartották, hogy bármelyik nap „jó
nap a halálra”. Bárhol, bármikor, bármilyen körülmények
között kirobbanhatott egy fegyveres összecsapás.

A chudan no kamae alapállásnál a
kard hegye a képzeletbeli ellenfél
torkára irányul.

Ezzel ellentétben a modern iai-do a legfilozofikusabb töltésű japán harcművészet.
Művelésével a tanítványok az ön-tökéletesedést keresik. Amikor belefognak, még csak a kard
kihúzásának és a karddal való vágás technikáinak megtanulása a céljuk. Ehhez sok türelemre
van szükségük, és csak akkor lesznek képesek folytatni a megkezdett utat, ha ezzel
párhuzamosan önfegyelmük is fejlődik. Az alapok puszta technikai ismerete nem elegendő a
mesterré váláshoz. A tanítványnak meg kell ismernie egy japán fogalmat is: ez a kokoro, ami
az elme és a szellem együttes használatát jelenti, és ennek kitartó keresése és megtanulása
eredményezheti, hogy a tiszta intuíció és a tudatalatti erők hatékonysága irányítsa pengénket.
Szakértőtől származó segítség
A iai-do lényegének megértésében nagy segítséget jelent, ha van valaki, aki irányít bennünket.
A képeken látható Kiyoshi Yamazaki klasszikus értelemben vett mester, akit elméleti és
technikai tudása világszerte ismert iai-do szakértővé tett. A következőket mondja: „Ahhoz,
hogy magabiztosan dolgozhass a katanával, el kell sajátítanod az alapokat. Tanítód bizonyára
türelmes lesz veled, de ennél sokkal fontosabb, hogy te magad is türelmes légy önmagaddal.”
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Yamazaki 1969-óta él az Egyesült
Államokban és gazdag harcművészeti
múlttal rendelkezik. A ryobu-kai karatében
szerzett jártassága, a japán fegyverekkel
való bánásmód ismerete és hagyományos
japán kardművészet szellemének odaadó
ápolása segítették, hogy ő legyen a Japán
Iai-Tate-Do Szövetség létrehozója. A tatedo (harci) technikák a régi iai-do három
alapelemét tartalmazzák: waza (maguk a
technikák), tachi uchi no kurai (partnerrel
végzett bázis-gyakorlatok) és tameshi giri (a
vágás gyakorlása).

A kirioroshi technika a gyakorló előtt lévő tárgy lefelé
irányuló szétvágása.

Yamazaki a következőket tanácsolja azoknak a harcművészeknek, akik szeretnének
közelebbről megismerkedni a iai-dóval.
A pengével való bánásmód
A katanát testünk bal oldalán viseljük. A saya (hüvely) az obi (öv) és a hakama
(hagyományos, szoknya-szerű nadrág) rögzítő pántjai alá van bedugva olyan mélységig, hogy
a markolat vége pontosan testünk középvonalánál legyen.
A kardot használat előtt ki kell húznunk a hüvelyből. Ennek megkezdése előtt lazítsuk
el vállunkat, álljunk egyenesen, és jobb lábunkkal lépjünk egy kicsit előre. Tegyük bal
kezünket a saya végéhez, mutató- és hüvelykujjunkkal fogjuk körbe a hüvely nyílását. Jobb
kézzel fogjuk meg a katana markolatát a kézvédő közelében. Lassan húzzuk ki a pengét.
Amikor a fegyver hegye is szabaddá válik, markoljunk jobb kézzel erősebben és bal
kezünkkel is fogjunk a markolatra, ügyelve rá, hogy ne érjen túl rajta. Úgy tartsuk a kardot,
hogy a markolat vége közvetlenül a köldökünk előtt, körülbelül egy ökölnyi távolságra legyen
testünktől. A kard éle lefelé mutasson. A kard hegyével egy közvetlenül előttünk álló –
képzeletbeli vagy valóságos – ellenfél torkát célozzuk meg.
Ahhoz, hogy vágás közben irányítani tudjuk a pengét, fontos, hogy a markolaton
(tsuka) helyes fogást tartsunk fenn. A jobb kéz egy ujjnyi távolságra fogjon a kézvédőtől
(tsuba). A bal kéz a markolat végéhez (tsukagashira) közel fog, de ügyeljünk rá, hogy a
kisujjunk egy vonalban legyen a markolat végével – ne érjen túl rajta. Hüvelyk- és
mutatóujjunkkal lazán fogjunk, középső ujjunkkal közepes erővel, gyűrűs- és kisujjunkkal
pedig erősen szorítsunk. Ha így tartjuk a katanát, elősegítjük, hogy a ki (belső energia) a teljes
penge hosszában áramoljon ki, ami lényeges ahhoz, hogy a kard szellemisége egyesülhessen a
mi szellemünkkel.
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A jodan no kamae állásnál a kard fejünk felett A kesagiri, rézsútosan lefelé irányuló vágás.
van, könyökeink szétnyílnak, hogy ne
zavarjanak a látásban.

Alapállások
A iai-do négy alapállást tanít, ezeket használjuk a tíz alaptechnika végrehajtása során.
Ha már jól megtanultuk ezeket az alapállásokat, megszereztük az alapokat arra, hogy
agresszívebb technikákat is végrehajtsunk.
A chudan no kamae állásnál ellazítjuk vállunkat, egyenesen állunk, jobb lábunkat egy
kicsit előre csúsztatjuk. Mindkét kézzel közvetlenül köldökünk magasságában tartjuk a
katanát, körülbelül egy ökölnyi távolságra testünktől. Két lábunk egyenletesen elosztva tartja
testsúlyunkat. A vágóél (ha) lefelé kell, hogy mutasson, a penge hegye (kissaki) pedig az
előttünk álló ellenfél torkára irányul.
A hasso no kamae állásnál egyenesen állunk, jobb lábunk hátul, bal lábunk elől van.
Két lábunk egyenletesen elosztva tartja testsúlyunkat, szemünk az előttünk álló ellenfélre
irányul. A katanát először ugyanúgy két kézzel fogjuk, mint a chudan no kamae állásnál;
ezután jobb oldalunkhoz visszük a fegyvert, a talajjal párhuzamosan kinyújtjuk jobb
könyökünket és a markolatot jobb fülünk magasságába emeljük. Ügyeljünk rá, hogy fejünk ne
billenjen a penge felé és a penge ne térjen el a középvonaltól. A vágóél az ellenfél felé kell,
hogy nézzen.
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A jodan no kamae állásnál egyenesen állunk, jobb lábunk hátul,
bal lábunk elől van. Két lábunk egyenletesen elosztva tartja
testsúlyunkat, szemünk az előttünk álló ellenfélre irányul. A
katanát két kézzel tartva kicsivel fejünk fölé emeljük és
engedjük, hogy két könyökünk szétnyíljon, hogy ne zavarjon a
látásban. A pengét, vágóélét az ellenfél felé irányítva, 30 – 40
fokos szögben tartsuk felfelé.
A gedan no kamae állásnál egyenesen állunk, jobb
lábunk kicsivel bal lábunk előtt van. A katanát két kézzel fogva
magunk előtt leeresztjük, hogy hegye lefelé mutasson.
Ügyeljünk rá, hogy csuklónk ne csavarodjon ki túlságosan. Két
lábunk egyenletesen elosztva tartja testsúlyunkat, szemünk az
előttünk álló ellenfélre irányul.
A gedan no kamae állásnál a kard
lefelé mutat, testsúlyunk középen
van.

Vágási technikák
A katana fő célja; hogy vágni lehessen vele. A céltárgy tiszta átvágásához szükség van
rá, hogy helyesen markoljuk a kardot, jó legyen a vágás íve, megfelelő távolságban legyünk,
és a vágásba vigyük bele a megfelelő csípőmozdulatot. A iai-do tíz alaptechnikáját három
alapvágás végrehajtásával gyakorolják. A hagyományos japán kardművészet megértéséhez
szükséges, hogy begyakoroljuk az alapvágásokat, ezeket kombináljuk különféle más
technikákkal, felállásokkal, és érezzük a mozdulatok ritmusát.
A nukiuchi, a kardkihúzással összekapcsolt vágás végrehajtásához az kell, hogy a kard
a hüvelyben legyen. Bal kézzel lágyan megfogjuk a koiguchi-t (a hüvely nyílása), jobb
kezünkkel pedig a kézvédő közelében megfogjuk a markolatot. Mindkét kézzel forgató
mozdulatot hajtunk végre, amíg a koiguchi keskenyebb vége 90 fokkal elfordul. A penge
kihúzásakor a katana párhuzamos kell, hogy legyen a talajjal. Vállmagasságban, vízszintes
ívvel, testünk előtt kinyújtjuk jobb kezünket, és addig folytatjuk a mozdulatot, amíg a kard
hegye pontosan elénk kerül. Kihúzás közben bal kézzel visszahúzzuk a hüvelyt, amíg övünk
meg nem állítja. Ha két kezünkkel így összedolgozunk, stabilan végre fogjuk tudni hajtani a
vágást.
A kirioroshi (lefelé irányuló vágás) végrehajtásához a jodan no kamae állásnál
megtanult módon emeljük fel a katanát. A technika elején két könyökünk legyen szétnyitva,
és mindkét kezünk forduljon kifelé. Amint lefelé vágunk, zárjuk szorosabbra könyökeinket.
Ez ellipszis alakú pályára irányítja a kardot, ami azt jelenti, hogy a monouchi (a penge hegy
alatti, mintegy 15 cm hosszúságú része), a vágás során, amikor a kard fenn van, messzebb van
testünktől, mint a vágás végén. Az is fontos, hogy a vágás során alkalmazzuk a te no uchi
technikát, ami azt jelenti, hogy tenyerünket befelé csavarjuk a markolaton, hasonlóan ahhoz,
mint amikor egy nedves ruhát akarunk kicsavarni. Ez elősegíti, hogy a penge stabilan álljon a
vágás során.
A kesagiri, az átlós vágás két változatban ismert: átlósan lefelé, illetve átlósan felfelé
végrehajtott vágás. Az átlósan lefelé végzendő vágáshoz chudan no kamae állást veszünk fel,
és egyenesen a fejünk fölé emeljük a kardot, majd jobbról balra hajtjuk végre az átlós vágást.
Ügyeljünk rá, hogy amikor a fegyvert megállítjuk bal oldalunknál, ne feszítsük túl csuklónkat.
Amikor a karddal vágunk, kissé húzzuk hátra jobb lábunkat.
Az átlósan felfelé végzett vágáshoz gedan no kamae állásból induljunk ki. A vágást az
előttünk álló ellenfél bal alsó oldalától jobb felső teste felé hajtjuk végre. Közvetlenül bal
vállunk magassága felett meg kell állítani a pengét.
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Partnerrel végzett gyakorlatok
Ahhoz, hogy megértsük, miként függenek össze az állások és a vágások, jó, ha
bokkent fogunk (gyakorló fakard), és partnerrel dolgozunk. Újra és újra gyakorolni kell a
védéseket, vágásokat és eltérítéseket.
A partnerrel végzett gyakorlás során tanuljuk meg a helyes távolságfelmérést és a
harci helyzetben kialakuló feszült légkörben való helyes reagálást. Ez a módja az
ellentámadások begyakorlásának is.

A partnerrel végzett gyakorlás lényeges segítség a iai- A szerző, Norma Weiss (jobb oldalon) bokkennel
do alapállásainak és alapvágások megtanulásánál. végzett gyakorlás során partnere alsó vágását hárítja.
Kiyoshi Yamazaki (jobb oldalon) oldalsó blokkal
hárítja Brian Stokes do nuki technikáját.

A harcos útja
Azt mondhatjuk, hogy a modern iai-do természete ellentmondásos, mert két,
egymásnak homlokegyenest ellenkező alapelven alapul. A szamuráj számára nyilvánvaló volt,
hogy harcművészete lényegét tekintve olyan küzdőtechnika, amely azon alapul, hogy milyen
ügyesen forgatja a kardot, és milyen ügyesen tudja megölni ellenfeleit. Ezzel együtt, olyan
belső fegyelemre, olyan fizikai képességek és jártasságok megszerzésére törekedett, amelyek
arra irányultak, hogy féken tartsa a gyilkolás ösztönét.
A modern iai-do tanulmányozásának középpontjában ez a paradoxon áll. A mai
tanítvány, miközben a kardból áradó szépséget és szellemi erőt érzékeli, nem feledkezhet meg
annak elsődleges, fegyver mivoltáról sem. Ez az erő, a félelemmel elegy megilletődés és a
rémület vegyes érzéseit kelti benne, miközben a régi Japán harcosainak útján lépdel. Akik ezt
az utat választották, miközben megtanulják, hogy urai legyenek a kardnak, egyúttal sokkal
mélyebb és fontosabb ismeretre is szert tesznek, megtanulják, hogy miként legyenek urai
önmaguknak.
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JAPÁN ÉS A JAPÁNOK
Origami – mit ír a lexikon? –Boros Gyula gyűjtése a Britannica Hungaricából
ORIGAMI Más néven, papírhajtogatás. Művészi papírtárgyak létrehozása olló vagy
egyéb segédeszközök nélkül. Korai története nem ismeretes, bár úgy tartják, hogy a
ruhahajtogatás régebbi művészetéből fejlődött ki.
Az origami Japánban érte el fejlődésének csúcsát, itt a hagyományos hajtogatások százait
ismerik és a művészetnek kiterjedt szakirodalma van. A japán papírhajtogatások nagyjából két
csoportba sorolhatók: az etikett diktálta pusztán dekoratív díszítmények (mint pl. a noshi, az
ajándékokhoz csatolt hajtogatott dísz), ill. madarak, állatok, halak, rovarok, virágok, emberi
alakok, bútorok és egyéb tárgyak ábrázolása.
Némelyik figura szórakoztató mozdulatokra is képes, pld. a madár a szárnyával verdes, mikor
meghúzzák a farktollát, a béka pedig ugrik egyet, ha a hátát gyengéden megütögetik.
A legnevesebb modern origamikészítő-mesternek a tokiói Yoshizawa Akirát tartják, aki több
könyvet is írt az origamiról és sok újszerű, gyakran rendkívül összetett, élethű és finoman
kidolgozott kompozíciót alkotott.
A papírhajtogatás Spanyolországban és Dél-Amerikában szintén népszerű foglalatosság. (...)
Friedrich Froebel a XIX. században németországi óvodarendszerében a keleti
hagyományoktól teljesen függetlenül vezette be a színes papírok díszes mintákba hajtogatását.
Később a Bauhaus oktatói is hangsúlyt fektettek a papírhajtogatásra, mint a formatervezés
oktatásának egyik módjára.
Még mindig origami –Sári Péter írása
Japán nyelven az 'Origami' egyszerűen papírhajtogatást jelent. Az origami eredetére
egyértelmű bizonyíték nincs, egyes feltételezések szerint Kínából vagy Koreából került át
Japánba. Az első feljegyzések az 1600-as évek végéről származnak. Régen a papír értéket
képviselt, ezért különleges, ünnepi szertartásokhoz készítettek hajtogatásokat. Ebből adódóan a
hajtogatások kötöttek, merevek voltak. Később, ahogy a családokban a generációk egymásnak
átadták a tudásukat, a hajtogatások egyszerűsödtek, kialakultak bizonyos hajtogatás alaptípusok.
A hagyományos origami négyzetes papírból készül és ebből hajtogatják a mintákat. A
modern origami mintákat háromszög, ötszög, téglalap, vagy egyéb formájú papírokból is készítik,
esetleg ollóval bevágják, vagy a részeket összeragasztják. A legújabb ötletekben igazi térbeli
alakzatokat hoznak létre, általában sok hajtogatott részegység összeillesztésével.
Míg régebben a japán gyerekek, elsősorban a kislányok időtöltése volt a hajtogatás, addig
manapság felnőttek és gyerekek világszerte egyaránt élvezik ezt a kreatív, térlátást és
kézügyességet egyaránt rendkívüli módon fejlesztő játékot.









Hajtogatási tippek
Gyakorolj! Kezdd könnyebb hajtogatásokkal, és fokozatosan haladj a nehezebbek felé!
Lehetőség szerint legalább a bonyolult hajtogatásoknál japán origami papírt használj,
ezekhez papír-, és tanszerboltokban lehet hozzájutni. Ha nem tudsz ilyent szerezni, akkor
keress valamilyen erős, nem szakadó papírt, ilyenek általában a díszcsomagoló papírok
(csak sajnos kicsit síkosak).
A kényelmes munkához sima felületet, asztalt válassz, ahol a kezedet és a könyöködet is
le tudod támasztani.
A hajtogatási éleket az ujjaddal vagy a körmöddel erősen nyomd le, hogy legyen tartásuk.
Ügyelj a kezeid tisztaságára, a gyengébb minőségű papírok fognak, így hajtogatás közben
is többször kezet kell mosni.
Visszatérő hajtogatási jelzések és elnevezések:
A ”völgyhajtás” jele:
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A „hegyhajtás” jele:
Belső visszahajtás:

Külső visszahajtás:

Az ábrán is látható, az origami papír két oldala különböző színű (csak az egyik festett), ezt a
legtöbb vázlat jelzi is.
 Használd a kreativitásodat, nem kell ragaszkodni a vázlathoz, ha jobb megoldás jut az
eszedbe!
Amennyiben szeretnéd magad mélyebben is belevetni a témába, ajánlom Joseph Wu origami
web-oldalát. (http://www.origami.vancouver.bc.ca/) Saját vázlata és linkjei évekre elegendő
hajtogatni valót adnak. Lássunk egy példát:
Dollár Pillangó
Dollar Butterfly © Dokuohtei Nakano/Joe Gilardi
Könnyű elkészíteni, és kitűnő unaloműző, ha van a kezed ügyében egy bankjegy.
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ZEN
Tsai Chih Chung: Beszélő zen. Budo Kiskönyvtár, 2001. 77. oldal.
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A zazen testtartás – Jóvér Béla
Forrás: Katsuki Seida Zen Training, Methods and Philosophy /Zen edzés. Módszerek és
filozófia/ Weatherhill, New York, Tokyo, 1992
II. Fejezet
A zazent általában a padlón gyakorolják, szemben a fallal, egy párnán vagy egy
körülbelül egy méteres, négyzet alakúra összehajtogatott takarón. Ülepük alá egy másik,
kisebb és vastagabb párnát vagy kispárnát helyeznek, (5-ös ábra). Fontos, hogy ez a kispárna
elég vastag legyen, máskülönben nehéz kialakítani az alábbiakban leírt helyes és stabil
testtartást. A kispárnát csak a fenék alá kell helyezni, nem szabad, hogy a combok alá érjen.
A zazenben egy sor különféle testtartást lehet alkalmazni, és a tanulónak próbálgatás
útján kell rájönnie, hogy számára melyik a legmegfelelőbb. Egyesek könnyebbek, mint mások
és a gyakorlás kezdeti szakaszában alkalmazhatók. Ha a tanuló képes rá, hogy húsz - harminc
percig fenntartson egy stabil, mozdulatlan testtartást, anélkül hogy kényelmetlenül érezné
magát, nem számít, hogy melyik pozíciót fogadta el. Ha lehetetlennek találja, hogy
kényelmesen üljön a padlón, megpróbálhatja széken vagy zsámolyon is. Eközben, amennyire
lehetséges, tartsa meg az alábbiakban leírt testtartások lényeges vonásait. Laza öltözéket
viseljünk, amely sehol nem szorít. A helyes ülés megtanulásához sok türelmes gyakorlásra és
kísérletezésre lehet szükség.
Az 1-es ábrán a kekka fuza, az úgynevezett “teljes lótusz” tartás látható. Ez
szimmetrikus, a jobb láb a bal combon van és a bal láb a jobb combon. A fordított tartást
szintén lehet alkalmazni. Ennél a tartásnál, éppúgy, mint az összes többinél is, mindkét térd
feszesen a párnára támaszkodik. A kezek az ölünkben nyugszanak, rendszerint úgy, hogy a
jobb kéz van a bal kéz alatt, és a tenyerek felfelé vannak fordítva. A hüvelykujjak hegye kört
formálva összeérhet vagy elhelyezkedhet a többi ujjal párhuzamosan is. Kéztartási változat
lehet az is, hogy az egyik kéz hüvelykujját a másik tenyerünkben fogjuk, (2-es ábra). A
gyakorlás kezdetén a kekka fuza legtöbb ember számára meglehetősen nehéz testtartás.
Mindazonáltal ez tökéletesen kiegyensúlyozott, belső stabilitással bíró helyzet és ez az, ami
leginkább előrevivő a helyes gyakorlathoz.
A hanka fuza, a “fél-lótusz” pozíció kevésbé nehéz testtartás, (2-es ábra). Itt a jobb láb
a bal comb alatt van és a bal láb a jobb combon. (Itt ugyancsak lehetséges a fordított pozíció).
A kezeket ugyanúgy tartjuk, mint a teljes lótusz pozíciónál. A hanka fuza aszimmetrikus
testtartás és nagy a veszélye, hogy a gerincet félrehúzza, aminek ellensúlyozására az egyik
váll megemelkedik. Ezt egy másik személy vagy tükör segítségével lehet ugyan korrigálni, de
annak is tudatában kell lennünk, hogy ez a pozíció néha más testtartásbeli hibákat is
eredményez, nevezetesen a felsőtest bizonyos enyhe elcsavarodásait. Ezt a testtartást nem
igazán tudjuk ajánlani. Megtehetjük azt is, hogy egyik láb élünket ráhelyezzük a másik láb
sípcsontjára. Ebben az esetben közel kerülünk a 3-as ábrán bemutatott típushoz, amit már
ajánlhatunk.
A 3-as ábra egy módosított burmai stílus, amelynél mind a két láb a párnán fekszik.
Ügyeljünk rá, hogy ne alakuljon át töröküléssé, ahol a derék hátrafelé van süllyesztve. A
deréknak mindig előretolva kell lennie, ahogyan azt az alábbiakban leírjuk. Ez a pozíció
tökéletesen szimmetrikus és elősegíti a felsőtest ellazulását.
A 4-es ábra egy teljesen különböző testtartást mutat be, amelynél a gyakorló lovagló
ülésben ül a kispárnán, úgy, hogy testsúlya ezen és térdein nyugszik. Ez a stílus nagyon
hatékony, különösen a kezdők számára, akik szeretnék megtanulni, hogy hogyan feszítsék
meg helyes módon az alhasukat. Ha ezt a pozíciót választjuk, és a csípőnket előre nyomjuk, a
feszültség természetes módon letolódik az alhasba, ahogyan ezt el fogjuk mondani.
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1-es ábra A teljes lótusz testtartás, (kekka fuza.)

3-as ábra. Egy módosított burmai testtartás.

2-es ábra A fél-lótusz testtartás (hanka fuza).

4-es ábra. Egy olyan testtartás, ahol a lábak hátra
irányulnak, és a kispárna két oldalán helyezkednek
el.

Ezeknél a pozícióknál valamennyi esetben egy, a fenék és a két térd által képezett
háromszög adja a test stabil alapját. Ezért fontos, hogy olyan testtartást találjunk, amelynél a
térdek szilárdan nyugszanak a párnán és hordozzák a test súlyát. A medencét szilárdan
rögzítve tartjuk és a törzs súlya erre pontosan merőlegesen nehezedik anélkül, hogy bármelyik
irányba elhajolna.
A medenceöv izomzata függőlegesen tartja a törzset. Ezek az izmok nagyon fontosak
a testtartásnál. Szélesen szét vannak terjedve, némelyikük mélyen behatol a testbe, felső
részeik pedig magasra felérnek a hát felső régióiba. Ezek azok az izmok, amelyek az összes
testtartásnál függőlegesen tartják a törzset és ezek azok az egyedüli izmok, amelyek
nagymértékben össze vannak húzódva. Fontos, hogy, amennyire lehetséges, a testet elölről
nézve tökéletesen függőlegesen tartsuk. Meg kell tudni húzni egy függőleges vonalat, amely
átmegy a homlok középpontján, az orron, az állon, a torkon és a köldökön, és végül lemegy
egészen a farcsontig, (6-os ábra). Ezeknek a kulcspontoknak a függőlegestől való eltérését
gondosan korrigálni kell, nem csupán a zazenben, hanem a mindennapi testtartásban is.
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5. ábra. A gerincoszlop helyes
pozícióban van. Figyeljük meg,
hogy a gerinc vonala nem teljesen
egyenes.

6. ábra. Ez az ábra azt a módszert
szemlélteti,
hogy
kezeinket
lábainkra téve mély kilégzéssel
ellazulunk. Helyes testtartásnál egy
függőleges vonallal össze lehet
kötni a homlok közepét, az orrot, az
állat, a torkot és a köldököt.

7. ábra. A helyes zazen tartásnál a
fenék és a térdek egy háromszöget
képeznek. A testsúly ennek az
alaplapján nyugszik. A testsúlyt az
alhasba összpontosítjuk úgy, hogy a
feszültség központja a tanden
legyen (T). A törzs tökéletesen
függőleges.

Ha felvettük a fenti testtartások valamelyikét, a következő lépés az, hogy
meggyőződjünk, hogy a csípő és az alhas jól helyezkedik el. Itt a lényeges mozdulat a csípő
előrenyomása. Ez azután előre fogja nyomni az alhasat is és egyúttal hátratolja az ülepet. Ezt
a mozdulatot akkor hajtjuk végre hatékonyan, ha megpróbáljuk a csípő felső részét
előrebillenteni. A has zazennél való kinyomásának fontosságát már régóta hangoztatják.
Amikor függőlegesen tartjuk a törzsünket a test súlya szükségszerűen az alhasnál
koncentrálódik és a köldök alatt néhány centiméterrel lévő régió válik a feszültség
központjává. Ezt a régiót tandennek nevezik. Megjegyezzük, hogy általánosabb értelemben
ezt a kifejezést az egész alhasra is alkalmazzák. Figyeljük meg, hogy akkor érjük el a
legstabilabb testtartást és legnyugodtabb elmeállapotot, amikor a test súlya a tandenben
összpontosul. A csípő előreirányuló mozdulatának és a testsúly ebbe a régióba való
összpontosításának együttes hatására a zazenben a has természetes módon kigömbölyödik.
Oldalról nézve a gerincoszlop nem egyenes vonalat képez, hanem enyhén hajlott,
amint az 5-ös ábra mutatja. Bizonyos fontossággal bír a nyak és a fej helyzete. Nem rossz, ha
az arc kissé lefelé néz, éppúgy, mint némelyik Buddha ábrázolásnál, egy egész kissé előreálló
homlokkal és kissé behúzott állal. A rézsútosan előretartott nyak és a teljes mozdulatlanság
elősegíti, hogy samadhi-ba2 kerüljünk; valójában, ahogyan a gyakorlással előrehaladunk,
előfordulhat, hogy ezt önkéntelenül tesszük meg és megközelítjük a samadhit. Ha azonban a
tanuló jobban szereti, (fizikai felépítéséből adódóan), tarthatja egyszerűen függőlegesen a
fejét és nyakát.
A test egészét teljesen mozdulatlanul kell tartani, mivel ez szükséges feltétele, hogy
belépjünk a samadhiba.
Végezetül, a mell és a vállak megsüllyesztve kell, hogy legyenek. Ezáltal a vállakban,
nyakban és a gyomorszájban lévő feszültség megszűnik. Helyezzük kezeinket a térdekre, az
ujjak nézzenek előre és végezzünk egy mély kilégzést. Ez még nem a szabályos zazen
kéztartás, de ezzel a ráhangolással hamarosan rájövünk, hogy később hogyan süllyesszük a
mellünket és a vállainkat, és azután már rutinszerűen tesszük. A fenék visszahúzásának
mozdulata szintén lehúz bizonyos vállizmokat és segíti a feszültség enyhülését a mellkasban
és a vállakban.
2

A belső nyugalom, teljes befelé fordulás, derűs harmónia tudatállapota.
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HIBÁS TESTTARTÁSOK Még jobban megérthetjük a helyes testtartás lényeges vonásait,
ha szemügyre veszünk néhány gyakran előforduló hibát. A 8-as ábrán például, a törzs nem
merőleges a medence-részre. Az A-pontot el kellene mozdítani jobbra; ezáltal a vállak
vízszintes helyzetbe kerülnének. Ha ehelyett csak a vállak helyzetét korrigáljuk, még torzabb
pozíciót kapunk (12-es ábra). Az ilyenfajta hibákat nem könnyű észrevenni, ha a tanuló fel
van öltözve; célszerű egy tükör előtt ülve, meztelen felsőtesttel gyakorolni, gondosan
tanulmányozva, hogy ha különféle módon helyezkedünk el, testünk melyik részét kell
ellazítani, és milyen mértékben, és milyen testrészeink maradnak merevek, ha megpróbáljuk
kialakítani a helyes testtartást. Az izom- és csontrendszer aprólékos és kifinomult
összhangjának kimunkálását nehéz másoktól megtanulni, legjobb, ha önmagunk vizsgálatával
próbálunk célt érni. De még tükör használatával sem biztos, hogy egyedül fel tudunk ismerni
minden testtartásbeli hibát. A tanuló gyakorlatlan szeme sokszor akkor sem veszi észre saját
hibáit, ha aprólékosan felhívják rá a figyelmét. Azért hangsúlyozom ezt, mert hosszú ideig én
magam sem ismertem fel saját hibáimat. A legtöbb itt leírt hibát magam is elkövettem.
Fáradságos gyakorlás árán tanultam meg, hogy viszonylag gyorsan felismerjem mások hibáit,
és komoly figyelmet fordítsak rájuk. Egy időben például hosszabb ülés során fenéktájon
tompa fájdalmat éreztem. Azt gondoltam, hogy ez a tanulási folyamat szükségszerű
velejárója, és nem kerestem az okát. A valóság azonban az, hogy testem enyhén el volt
hajolva, és az egyik oldalamra nagyobb testsúly nehezedett, mint a másikra. Egy ilyen
egyszerű dolog felismerése is hosszú ideig eltartott. Az az igazság, hogy legtöbbünk igen
kevéssé van tudatában saját testtartásának, és egészen elképesztően hibás tartásokat valósítunk
meg, úgy a zazenben, mint mindennapi tevékenységünk során. Amikor rátalálsz a helyes
testtartásra, azt fogod észlelni, hogy nem csak a vállaidban, a hát- és az oldaltájék izmaiban,
hanem tested egészen meglepő részein is megszabadulsz a feszültségtől.
A 9-es ábra azt mutatja, amikor a törzs felső része egyik oldalra billen. Az egyensúly
megtartására a fej az ellenkező oldalra billen. Ebben a helyzetben a gyakorló nyaka jobb
oldalán, bal oldalának alsó részén, és testének jobb felső részén feszülést fog érezni.
A 10-es ábra egy öreges, görnyedt tartást mutat. Ez általában azért alakul ki, mert nem
megfelelően hajtják végre „hasat előre, feneket hátra” mozdulatot. A kialakult feszültség miatt
az illetők rendszerint fájdalmat éreznek a nyaktő tájékán. Látható, hogy a nyaknál túlságosan
meg van hajolva a gerincoszlop. A hát- és a vállak környékén szintén felléphet fájdalom. Ha
felvesszük a helyes tartást, a feneket hátrahúzzuk, a hasat előrenyomjuk, a vállak hátsó
felének izmai (a csuklyás izom) lefelé húzódik, miközben a váll leereszkedik, és enyhül benne
a feszültség. Ezzel egy időben a mell is természetes módon megsüllyed és a hasi idegközpont
(solar plexus, napfonat) is mentesül a feszültségtől. Kényelmesen fogjuk érezni magunkat.
A merev vállak és a gyomortáji görcs a nem megfelelően hátrahúzott fenék következménye.
Attól is kialakulhat a görnyedt hát-tartás, hogy túl vékony kemény kispárnát használunk, ettől
a csípők megereszkednek, és a has begörbül. A térdek nem érnek a párnára és az egész tartás
instabillá válik. Vastagabb kemény kispárna segít benne, hogy a csípőt előre toljuk. Az is
igaz, hogy egy ilyen görnyedt hát-tartást sok ember kényelmesnek érez, legalábbis amikor
karosszékben üldögél. Ha mélyen besüppedünk egy karosszékbe, hátradőléskor ellazul a has
és csípőtájék, és kényelmesen érezzük magunkat. Ha azonban zazenben veszünk fel ilyen
testtartást, hamarosan rájövünk, hogy kényelmetlen, mert meghajlott testünket begörbített
hátunkkal kell egyensúlyban tartanunk.
Amint már mondottuk, helyes testtartásnál a testsúly a tandenben összpontosul. Erős belső
feszülés lép fel ezen a ponton, és, amint látni fogjuk, ennek lényeges szerepe van abban, hogy
ellenőrizzük az elme működését és belépjünk a samadhiba. Egy haladó zen-tanulónak elég
leülnie ahhoz, hogy azonnal samadhiba kerüljön. Ez a helyes testtartással végzett gyakorlás
gyümölcse. Másfelől, a megcsavarodott törzs, a görbe hát és más eltérések nem csak, hogy
kényelmetlenséget okoznak, de azt is eredményezik, hogy a testsúly nem pontosan a tandenre
nehezedik és emiatt nehéz elérni a samadhit.
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8. ábra.

9. ábra.

10. ábra.

Ha bármelyik helytelen testtartást alakítjuk ki, egy idő után kényelmetlenül érezzük
magunkat. A kényelmetlenség csökkentésére törekedve, aztán önkéntelenül más testrészeinket
is megfeszítjük. A vállak különösen hamar reagálnak így, ezért igen gyakori, hogy ott
kialakuló merevségre panaszkodnak. Ezen túlmenően, amikor megfeszítjük a vállainkat, az
egész felső törzsben feszültség alakul ki. Ez megzavarja a belső szervek egyensúlyát, ami
azután zavarja a szellemi stabilitást is. Ebből adódóan a vállak merevsége szükségszerűen
vonja maga után a fizikai és szellemi zavarokat. Ilyet alkalmasint nem csak a zazennél, hanem
más helyzetekben is megfigyelhetünk. Gyakori például, hogy a baseballnál a dobójátékos
hirtelen összezavarodik. Ez többnyire annak tudható be, hogy izgatottsága miatt rendellenesen
feszülten tartja vállait. A zazennél ugyanolyan gondosan oda kell erre figyelnünk, mint az
atlétikánál vagy tornánál.

11. ábra.

12.. ábra.

13. ábra.
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14. ábra.

15.. ábra.

16. ábra.

A 11-13-as ábrák másfajta hibás tartásokat szemléltetnek, és nem kell sok kommentárt fűzni
hozzájuk. A 14-es ábrán a fej félrefordul. Ebben az esetben a váll és a mellkas egyik oldalon
jobban előre nyúlik, mint a másikon. Ez elcsavarodott törzset eredményez. Ugyanez a hiba
némely embernél akkor is előfordul, amikor nem ügyelnek rá, hogy testük pontosan
szembenézzen a fallal.3 Más szavakkal, a térdeket összekötő vonal nem párhuzamos a fal
síkjával. Ha ezután az arc pontosan szembenéz a fallal, elkerülhetetlenül kialakul az
elcsavarodott testtartás.
A 15-ös ábrán bemutatott testtartásnál az áll előreáll, és a tarkónál össze van zsugorodva a
nyak. Emiatt a nyakon áthaladó idegek természetellenes nyomásnak vannak kitéve, ami
megnehezíti, hogy belépjünk a samadhiba.
A 16-os ábra igen figyelemreméltó példa, azt mutatja, hogy milyen eredménnyel jár, ha a
szegycsont eltér az orrtól a köldökig húzott vonaltól. A törzs tartása torzult és a vállak
nincsenek vízszintesen. A nyak egyik oldalra félrebillen, hogy kiegyensúlyozza a testtartást.
Ha az illető úgy próbálkozik a tartás „kijavításával”, hogy ez elkerüli figyelmét, feszültség fog
kialakulni a nyakban, vállakban, sőt még az arcnál és a fejnél is. Ezen túlmenően a mell jobb
oldalán, valamivel a mellbimbó felett fájdalmat fog érezni. A szegycsont görbületét ezzel a
módszerrel csaknem lehetetlen kijavítani. Aki hozzászokott ehhez a tartáshoz, lehet, hogy
természetesnek érzi, és ragaszkodik hozzá. Ez a példa csak egy a sok hasonló közül; gondos
odafigyeléssel számos hasonlóra lehet bukkanni. Sok embernél alakul ki a gerincoszlop
részleges eldeformálódása. Néhányan közülük ki tudják javítani, ha ügyelnek a helyes ülésre,
de sokuknál gyógyíthatatlan marad. Az ember születésétől fogva adott, vagy igen fiatalon
kialakult testtartása szinte állandónak tekinthető. Ezért az is hiba, ha állandóan a „helyes”
testtartással hozakodunk elő. Lehet, hogy az illető tökéletesen jól érzi magát a maga sajátos
testtartásával, és mindig ehhez fog visszatérni. A szabályos testtartástól való kisebb eltérések
még nem teszik lehetetlenné, hogy valaki eljusson a samadhiba.
Ebben a fejezetben általános elvekről esett szó. Csak egy példát idézek annak bemutatására,
hogy ezeket az általános elveket alkalmazva, hogyan tudja az ember kialakítani a saját egyéni
testtartását. Egy angol, levelező partnerem írta nemrégiben4 „A legutóbbi ötnapos zazentréning alatt lezsibbadtak a lábaim. Ez egészen két héttel ezelőttig tartott. Az orvos, akihez
fordultam, azt mondta, hogy néhány éve az ötödik ágyékcsigolyám egy autóbalesetnél
elroncsolódott, csak mintegy tíz százaléka maradt meg a helyén.” A fenék hátratolásának
mozdulatánál a negyedik és ötödik ágyékcsigolya körüli rész élesen meghajlik, és ez
okozhatta a bajt. Azt tanácsoltam, hogy kevésbé intenzíven végezze ezt a mozdulatot. Tény,
hogy vannak, akik egy karosszékben kényelmesen üldögélve is el tudnak jutni a samadhiba,
és számos példa van rá, hogy ágyhoz kötött beteg emberek nagy érettségre tettek szert a zen
3
4

A zen dojóban egy csupasz fallal szembefordulva helyezkednek el a zazenhez.
A szerző egy zen folyóirat levelezési rovatát vezette.
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terén. Legtöbbünk számára azonban nagy segítség lehet, ha a lehető legszorosabban követjük
a helyes testtartás általános elveiről elmondottakat.
Útmutató a zen-meditációhoz – Jóvér Béla
Forrás: Reggeli üldögélések. Bodhi füzetek I., Budapest, 1995. Elhangzott a Buddhista
Misszió 1993 évi nyári lelkigyakorlatán, Nagyhideghegyen.
I. rész
A mai nap során azt a bizonyos puszta éberséget, vagy tiszta éberséget szeretnénk
tapasztalni, amely átélhetővé teszi számunkra a tudat valódi természetét. Ezt önmagában
gyakorolni nagyon nehéz. Nem azért, mintha bonyolult lenne, hanem épp az egyszerűsége
miatt. Amit át szeretnénk élni, az valami teljesen nyilvánvaló, tárgynélküli dolog, s ennek
ellenére nem tudjuk tapasztalni, nem tudjuk felismerni, hogy miről is van szó. Nincs
tapasztalatunk róla, mivel ahhoz vagyunk szokva, hogy valamivel állandóan foglalkozunk,
valamire mindig irányulunk.
Így aztán nem a tudat saját éberségét, saját szemlélőerejét tapasztaljuk, hanem a tudatban
mindig valamilyen tárgynak a tudatossága van jelen. Egyáltalán el sem tudjuk képzelni, hogy
hogyan is lehetne elmozdítani a tárgyakat a tudatból, hiszen ha eldönti is az ember, hogy nem
gondol semmire, akkor is van már valami a tudatában (az ti., hogy „nem gondolok semmire”);
valamilyen tárgy tehát mindig jelen van. Tekintve, hogy a tudat mindig foglalkozik valamivel,
mindig van valami tárgya, nem kezdhetünk azzal hozzá a probléma megoldásához, hogy ne
legyen semmilyen tárgya, hanem e helyett mi magunk adunk neki valami tárgyat. A megoldás
kulcsa az, hogy az attitűdünket, a hozzáállásunkat változtatjuk meg a tárgyak vonatkozásában.
Általában ha a hétköznapi tudatunkban megjelenik egy tárgy, és a tudat elkezd ezzel
foglalkozni, ezzel együtt mindig fellép bennünk egy bizonyos tapadás is. Ez úgy kezdődik;
hogy miután megjelent a tárgy a tudatunkban, nem tudjuk elengedni, hanem elidőzünk a
tárgynál, és egy kis idő múlva asszociációs lánc indul el bennünk vele kapcsolatban. Vagyis
eszünkbe jut róla valami, és ekkor már ez merül fel a tudatban, majd arról megint eszünkbe
jut valami, és ez így megy tovább. Ilyen módon azután képzelgésekbe bocsátkozunk,
minősítések egész rendszerét vetítjük a dologba, s egész sereg gondolat merül fel bennünk,
amelyek akörül a tárgy körül forognak, amelyből az egész kibomlott.
Az első dolog, amit meg kell próbálnunk elsajátítani, hogy legalább akkor, amikor itt
üldögélünk, ne erőlködjünk azon, hogy semmi se jelenjen meg a tudatban, mert hiszen úgyis
lesz benne valami. Teljesen értelmetlen volna, ha megpróbálnánk magunkat megerőszakolni,
mert úgyis fel fog merülni valami. Hagyjuk, hogy legyen a tudatunkban az, ami egyébként is
benne szokott lenni, egy különbséggel, hogy ugyanis meg kell próbálnunk eközben ébernek
maradni. Igyekezzünk résen lenni, miközben maguktól végigfutnak a tudatunkban azok a
gondolatmenetek, amelyek egyébként a hétköznapi tudatunkban is megtörténnek. Ez a lényeg,
vagyis hogy legyünk résen és ne bonyolódjunk bele ezekbe az asszociációs játékokba.
Próbáljuk meg az éberségen keresztül megfigyelni, kontrollálni magunkban azt, ha hozzá
akarnánk tapadni a megjelenő tárgyakhoz. Ha elég éberek vagyunk, tapasztalni fogjuk, hogy
ezt a tapadást ki lehet küszöbölni. Tulajdonképpen maga a tudatosság szünteti meg ezek
hatalmát, azáltal, hogy a saját tapadásunkat, vagy gondolatainkat illetően tudatossá válunk.
Nincs tehát szükség arra, hogy erőlködjünk, hogy „a tudat oda irányulna, de én azt akarom,
hogy ne”. Nincs szükség ilyesfajta erőlködésre: az egyszerű reflektálás arra, hogy hozzá
akarunk tapadni, már önmagában is elég ahhoz, hogy a tapadás magától megszűnjék. Ezáltal a
tudatot szabaddá tudjuk tenni ahhoz, hogy valami – talán egészen más – ismét felmerülhessen
benne.
Ennek a felszabadító mozdulatnak a titka egy nagyon egyszerű mechanizmus. Abban a
pillanatban ugyanis, hogy tudatossá, éberré válunk arra, ami a tudatunkban történik, a tudat
már nem a tárggyal foglalkozik, hanem a saját tevékenységével. Így aztán önmaga
tevékenysége válik a tárgyává. Ezáltal azonban egyszersmind meg is szűnik a tárgyhoz való
tapadás, mert a tudat át tudott váltani egy másik tárgyra. Valamely gondolatnak, érzésnek,
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képnek a figyeléséről átváltott önmaga figyelésére, s ezáltal a tapadás, a tárgyra való
önkéntelen figyelés önmagától feloldódik és felszabadul. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen
az égvilágon semmit nem kell csinálni, csak üldögélni és hagyni, hogy bármi megtörténjen,
éppen úgy, mint a hétköznapi tudatban, egy különbséggel, hogy teljesen tudatosnak kell
lennünk arra vonatkozólag, ami a tudatunkban történik. Ez a tudatosság ugyanis önmagában
elég ahhoz, hogy kiküszöbölje a tapadást és az egy helyben állást, s hogy megnyisson
bennünket a történéseknek, lehetővé téve a tudat szabad áramlását. E gyakorlás folyamán
bármiféle tapasztalás felé nyitottak vagyunk, és nem igyekszünk semmit elnyomni.
Ugyanakkor mégsem állunk le valahol, nem válunk egyoldalúvá, s nem bonyolódunk bele
semmibe, hanem a saját természetes éberségünkön keresztül fejlesztjük magát az éberséget.
A tapasztalatok szerint azonban az elején sokak számára nehézséget jelent annak az attitűdnek
a felvétele, amit úgy szoktunk jellemezni, hogy „a tudatnak nincs meghatározott tárgya,
hanem bármit megengedünk, és azután elengedjük.” Pedig a művelet igen egyszerű:
megtörténik az esemény;
felismerjük annak megtörténtét a tudatban,
ezáltal tudatossá válik;
és már el is tudjuk engedni.
S mégis, ez rendszerint nehéznek bizonyul. Nehéz megállni, hogy ne bonyolódjunk bele egyegy történésbe, hogy ne tapadjunk hozzá ahhoz; nehéz elérni, hogy az egész folyamat során
valóban éberek tudjunk maradni. Ezért az elején, amikor elkezdjük ezt gyakorolni, célszerű,
ha adunk magunknak egy úgynevezett »vezetőingert«.
A mai üldögélésünk folyamán a légzésünk lesz a vezetőinger. Hogy könnyebben fenn tudjuk
tartani tudatunkban az éberséget, hogy ne fantáziáljunk el, és ne merüljünk bele bizonyos
gondolatmenetekbe, választunk egy koncentrációs tárgyat: a légzésünket. A légzésünk
közepette legyünk éberek, a légzést tudatosítsuk. Persze nem azzal a fajta »merevséggel«,
ahogyan mondjuk egy összpontosítási, vagy koncentrációs gyakorlatot szoktunk végezni.
Most ugyanis nem az a cél, hogy a légzésünkre abszolút, mindent kizáró módon
koncentráljunk, és hogy semmi mást ne engedjünk a tudatunkba, hanem éppen ellenkezőleg: a
légzésünk áll a tudatunk középpontjában, de úgy, hogy ezen a háttéren minden történésnek
szabad lehetőséget biztosítunk.
A légzés figyelése nem jelenti, hogy manipulálnunk kellene azt, tehát nem pránajámáról
(légzési gyakorlatról) van szó. Ugyanúgy lélegzünk, mint máskor, azzal a különbséggel, hogy
itt most a légzést tudatossá tesszük. Ahogy Buddha fogalmaz az Éberség-meditációról szóló
tanítóbeszédben, hogyha hosszan lélegzünk, akkor tudjuk, hogy hosszan lélegzünk, ha
röviden, akkor tudjuk, hogy röviden. Nem mondogatjuk magunknak, hogy „hosszan
lélegzem”, még csak nem is gondoljuk ezt, mert ha gondoljuk, akkor már a gondolat van a
középpontban, és nem a légzés. Egyszerűen csak tudunk róla, átéljük azt, hogy lélegzünk.
Tehát az üldögélés során átéljük a légzésünket, és akkor egyszer csak felmerül bennünk
valami, például az a gondolat, hogy „Ma reggel nem volt köd. Sötét volt és most meg világos
van, és látom, hogy köd van” –, és erről aztán egy sor további dolog jut az eszünkbe. Mivel ez
most nem koncentrációs gyakorlat, nyugodtan hagyjuk, hogy bármi az eszünkbe jusson, ám
közben igyekezzünk megőrizni az éberségünket. Így abban a pillanatban, hogy kinézünk és
látjuk, hogy köd van, rögtön tudatosodjék, hogy a tudatunk kitekintett és eszébe jutott, hogy
köd van. Reflektáljunk arra, ami a tudatunkban történik, s utána pedig rögtön térjünk is vissza
a légzéshez. A gyakorlás során a légzés tudatossága támaszt egy olyan hátteret, ahová mindig
vissza lehet térni. Ez az, ami nem engedi, hogy a tudatunk nagyon elkóboroljon, hanem ad
számunkra egy olyan stabil pontot, amihez mindig viszonyítani tudjuk magunkat.
Ma tehát ezt próbáljuk meg gyakorolni, és ezen a gyakorlaton keresztül tanulunk meg ráérezni
arra a fajta meditációra, amely nem erőlködik, és nem igényel semmiféle elnyomást. A
gyakorlat tulajdonképpen semmi olyasmit nem kíván tőlünk, ami más lenne, mint amit
megszoktunk. A tudatunk továbbra is ugyanúgy működik, mint amikor a hétköznapi életben
foglalkozunk valamivel. Az egyetlen dolog, amire meg kell próbálnunk törekedni, az az, hogy
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ezt az egész folyamatot, amely a spontán módon reflektáló tudatunkban zajlik, láthatóvá,
éberré, tudatossá tegyük önmagunk számára.

RELAXÁCIÓS – MEDITÁCIÓS KULTÚRA
Reggeli és esti relaxációs alapozó gyakorlatok –Jóvér Béla
Az egyszerűség kedvéért relaxációs gyakorlatoknak nevezem az alábbi gyakorlatokat,
de, ahogyan azt az "Alapelvek és vizsgarendszer"-ben leírtam (5. oldal), a relaxáció csak
egyik eleme a szellemi edzés összetevőinek.
...szükség van szellemi edzésre és ebben nagy segítséget jelent a kínai és japán meditációs
kultúra, a
a vitalizáló, (életerőt, kínai nyelven chi-t, japánul ki-t fokozó és bennünk lévő
természetes áramlását elősegítő),
a relaxációs, (fizikai , érzelmi és szellemi ellazulást kiváltó, agyunk két féltekéjének,
„yin és yang mivoltunknak” összehangolását elősegítő), és
a meditációs (önmagunk és a világ intuitív megismerésére, pozitív megváltoztatására
irányuló) gyakorlatok ismerete.
A bevezető gyakorlatok fő tartalma a relaxáció, de összetettek, a meditációs kultúra
több elemét is tartalmazzák.
Az alábbi két gyakorlat körülbelül 5 - 5 percet vesz igénybe, nem igényelnek
különösebb szellemi erőfeszítést, kellemes, előnyös hatásuk már rövid idő után érződik.
Reggeli relaxációs gyakorlat.
Időpont, testhelyzet:
A gyakorlatot felkelés után kell elvégezni. Ülj le egy kényelmes fotelbe. a lábaidat tedd fel
egy odahúzott székre. A mindenkori, naponta elolvasandó rövid szöveget készítsd magad
mellé, a gyakorlat vége nagyon megfelelő időpont az elolvasására.5
Hunyd be a szemed és végezd el a gyakorlatot.
A gyakorlat vázlata:
1/ "Teljesen laza vagyok, teljesen nyugodt vagyok"
2/ Visszaszámlálás 25-ről 1-re.
3/ Légzés-figyelés "erős - laza" 10-szer.
4/ Aktivizáló befejezés.
Esti relaxációs gyakorlat.
Időpont, testhelyzet:
Lefekvés, lámpaoltás után, közvetlenül elalvás előtt, hanyatt fekve.
A gyakorlat vázlata:
1/ "Teljesen laza vagyok, teljesen nyugodt vagyok"
2/ Visszaszámlálás 25-ről 1-re.
3/ Alvás - programozás

5

Amikor a gyakorlatot megfogalmaztam, alkalmaztuk az „egy perces bölcsességek” módszerét. Azt javasoltam,
hogy egy egy időszakra válasszunk egy aforizma-szerű bölcsességet. Rendszeresen olvassuk el, tegyük ki a
környezetünkben is olyan helyre, ahol gyakran rátéved a pillantásunk. Ha ki akarod próbálni, elsőnek egy perui
közmondást ajánlok. Ki tenne értem, ha én nem magamért, és mikor, ha nem most?
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Az egyes gyakorlatok részletes leírása.
"Teljesen laza vagyok, teljesen nyugodt vagyok"
Ötször elmondod a fenti mondatot. Az első után azt mondod, kilégzéssel szinkronizálva, hogy
arcom teljesen laza, és eközben érzékeled, ahogyan ellazulnak a rágóizmok, a mimikai izmok
és kisimul az arcod. A második után gondolatban végigsimítod a már ellazult arcodat, és ezt
mondod: vállaim ellazulnak és érzékeled, ahogyan tényleg lazán leereszkednek. A harmadik
után, szintén végigsimítva a már ellazult részeket, ezt mondod: karjaim, lábaim teljesen
lazák, és érzékeled, ahogyan az ellazult végtagjaidnak megnő a súlya, szinte belenyomódnak a
székbe, vagy az esti gyakorlatnál az ágyba. A negyedik után ezt mondod: törzsem teljesen
ellazult és érzékelésedet a hasizomra, mellizmokra, fűrész izomra összpontosítod, érzed, hogy
olyan lazák, hogy szinte szétfolynak. Az ötödik után ezt mondod: belső szerveim teljesen
ellazultak, jókedvűen, ritmikusan végzik dolgukat. Gondolj rá, hogy milyen tökéletes
szerkezet a tested, járjon át a jóérzés és érezd a felelősséget, hogy helyesen használd, gondját
viseld, és ne rongáld.
Visszaszámlálás 25-ről 1-re
Ezt mondod magadnak; most 25-ről 1-re fogok visszafelé számolni, minden számot élesen,
pontosan megjelenítek behunyt szemmel magam előtt, fekete alapon fehér színnel. Törekszem
rá, hogy figyelmem ne csapongjon, csak a számokat figyelem, csak a számokra gondolok.
Ezután, kilégzéssel szinkronizálva elkezded a számolást. Minden ötödik után, tehát a 20., a
15., a 10. és az 5. után egy légzésnél nem számolsz, hanem ehelyett ezt mondod, szintén a
kilégzéssel szinkronizálva, kissé elnyújtva: lazíts.
Légzés-figyelés "erős - laza"
Szemeidet behunyva lazán a combjaidra helyezed alkarjaidat, és könnyedén
összeérinted ujjhegyeidet. Az ujjhegyeket sorra véve, kilégzéssel kezdve, kilégzésnél enyhén
összeszorítod a soron lévő ujjhegyeket, belégzésnél enyhén eltávolítod őket, de úgy, hogy
még érintkezésben maradjanak. A belégzésnél azt mondod magadban, hogy erős, a
kilégzésnél azt, hogy laza. Háttér gondolat és érzés: a beszívott levegőtől erővel, energiával,
élettel töltődsz fel a kilélegzett levegővel eltávozik belőled, ami már elhasználódott,
felesleges, visszahúzó és ettől laza, könnyű, rugalmas, robbanékony és felszabadult leszel.
Kétszer mégy végig az ujjhegyeken, így 10-szer ismétled a légzésfigyelést.
Aktivizáló befejezés a reggeli gyakorlat végén
Ezt mondod: most 1-től 5-ig számolok, amikor majd 5-höz érek, ki fogom nyitni a
szemem és teljesen friss, energikus leszek. Amikor kinyitottad a szemed, még ülve, három
erőteljes légzést végzel, karmozdulattal szinkronizálva, (ugyanúgy, mint az edzésen az
iramfutás után). Először felfelé, aztán előre és végül lefelé ütsz páros kézzel, erőteljes
kilégzéssel. Lassan felállsz, és séta közben, lágy mozdulatokkal megismétled az előbbi három
mozdulatot. Befejezésül ezt közlöd magaddal, tárgyilagos hangon: felkészültem, kezdődhet a
nap.
Alvás - programozás
Amikor az esti gyakorlatnál végeztél a visszaszámolással, ezt mondod magadnak:
most lassan alvásba fordulok és jóízűen, mélyen fogok aludni, reggel pedig jókedvűen
kipihenten ébredek. Ezután, lassú mozdulatokkal fordulj kedvenc alvó pozíciódba és bízd a
többit az automatikus vezérlésre.
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OLVASTUK VALAHOL
Útikalandok és sok egyéb –Lipcsei Sándor gyűjtése
Forrás: Peter Brook, Időfonalak, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1999., fordította Lengyel
Ágnes (Threads of Time, A Memoir, Methuen Drama, 1998)
Az alábbi részlet Peter Brook Időfonalak című 1998-ban készült memoárjából való, a magyar
fordítás 1999-ben jelent meg az Európa Könyvkiadónál. A szerző „a XX. századi
színházművészet egyik legkövetkezetesebb és legjelentősebb újítója és alkotója” (Lengyel
György). 1925-ben született, ma is aktívan rendez (színház, opera és időről időre a nagy
szerelem, a film). A közölt szöveg önmagában is megállja a helyét, nem igényli, hogy
hosszasan részletezzem a szerző eddigi pályájának számos kiemelkedő állomását. Ha kedvet
kapsz hozzá, és elolvasod a könyvet – amit nagyon tudok ajánlani –, onnan úgyis megtudod az
életrajzi adatokat is. [L. S.]
Hónapokat töltöttünk el térképekbe merülve, előadás-sorozatot tartottam, amiből végül könyv
lett, Az üres tér, hogy fedezni tudjuk az utazás költségeit, és most itt voltunk négyen, két férfi
és két nő, Afganisztánban utazgattunk, kerestük a szentséget, reméltük, hogy ősi, elfeledett
hagyományok nyomára bukkanunk. A barátom is, én is szakállt növesztettünk, mert azt
mondták nekünk, hogy ettől majd komolyabbnak fogunk látszani; a barátom felesége és
Natasha óvatosan kísérleteztek török bugyogókkal és készételekkel; sőt még egy olyan
önállóan működő izraeli fogpasztával is, amihez sem fogkefét, sem vizet nem kellett
használni, én pedig otthon fél éven át perzsául tanultam. Autós térképeket tanulmányoztunk, s
mikor odaértünk, azonnal kiderült, hogy nagyon kevés autóút van, egyes helyeken egyáltalán
nincs is. Így feltétlenül szükségünk volt egy basir-ra. Basir „fő-sofőrt” jelent, és a kabuli
autókölcsönző, akitől a Land Rovert kaptuk, úgy mutatta be, mint olyan embert, aki majd
hasznos lehet nekünk. Magas, vékony, szomorú figura hajolt felénk, kezében nemezkalapot
gyűrögetett, púpos volt, akár egy teve, de mint egy különös teve, aki bocsánatot kér azért,
hogy a világon van.
„Csak egy-két falat – mondta a kölcsönző amerikai tulajdonosa, és megveregette a férfi hátát
–, csak pár kis morzsa kell neki, semmi más.” A sofőr bólintott, és szerényen meghajolt. A
következő hetekben megtanultuk, hogy a mi basirunk tökéletes színész. A hűséges
fegyverhordozó szerepét alakította. S ha ez együgyűséggel párosult, ő azt is hajlandó volt
eljátszani. Ott állt, kezét kétoldalt lógatva, miközben mi egy egész tálcára való ajánlólevelet
néztünk át, amiket különböző expedíciók vezetőitől kapott: „…a basir becsületes és
megbízható”, ilyesféléket.
– Ezek a fickók hitelekből élnek – mondta az indiai művezető.
– Ne engedjék, hogy a motorhoz nyúljon – mondta a szerelő.
Amint az éjszakában a sivatagon át vezetett, és a kocsi kerekei hol megugrottak, hol
megpördültek, a basir kezében olyan vad twistet járt a kormánykerék, hogy szinte fölszeletelte
a hüvelykujját. Csökönyös volt, rendíthetetlen, nem akart beszélni, nem akart pihenni; nem
evett semmit, nehogy elálmosodjon, csak cigarettát fogadott el, vagy az újonnan fölfedezett
kedvencet: egy maroknyi koffeintablettát; egyszer komor volt, magában motyogott, máskor
meg szinte mámoros az örömtől, kiugrott a kocsiból, piszmogott vele, meghúzott, lehűtött,
megjavított ezt-azt; hangulatai a diadalittasság érzése és a fejvesztettség között váltakoztak –
így bírt ki akár huszonkét órát is a volánnál. Az ő világában az eseményeknek két nagy rendje
volt khob és kharab, jó és rossz –, és ajkát folyamatos egymásutánban ez a két szó hagyta el;
egy ember, egy kocsiszélességnyi út, egy motorzaj: kharab, de ha a helyzet megváltozott, a
kétségbeesésnek nyoma sem maradt benne: ha valami khob volt, akkor khob lett újra az egész
világ.
Az afganisztáni utak rászolgáltak gyalázatos hírükre. A választék zavarba ejtő: vastag, szürke
porréteg alatt húzódó barázdák sora, amelyek hol egymástól elválva, hol újra összefutva
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szelik át a végtelen hosszú, bozótos síkságokat. Az ösvény néha kiszáradt folyómederben
folytatódik, s az ember kavicsok és kövek között keresgéli, merre is az út. Szikár és ősi ez az
ország; perzsául khak jelenti a port, és khaki színűek ezek a történelem előtti korból származó
púpok és gerincek, mintha a hegyek dinoszauruszok és pterodaktiluszok fosszíliái lennének.
Néha úgy tűnik: a hegyoldalak tele vannak hintve levendulával, és a pasztellszínű lejtőkön
izzanak a szelíd rózsaszínek és szürkék, aztán a völgyek ír smaragdzöldje tűnik föl az utazó
előtt. De a visszatérő motívum a por; az áthaladó járművet felhőként beburkoló, az arra
vetődő lovas körül sűrűn kavargó, a távoli síkságot örvénylő tölcsérekben átszelő por, ami
néha oly alacsonyan lebeg a horizonton, mint téli hajnalon a köd.
Speciálisan afgán tulajdonság a komor ünnepélyesség, ami mindenütt jelen van. Amikor
készültünk az útra, ezt a mondatot olvastam annak az angol utazónak a naplójában, aki
elsőként jutott el Kabulba: „Egy hajdani világ szervesen tovább élő maradványait találtam
meg itt” – írta. És valóban, ez az, amiért érdemes volt megtennünk ezt az utat, egy olyan
országban, ahol nem voltak csodálni való romok, de ami szervesen kapcsolódott egy élő,
egységes egész emlékeihez. Azóta ezt az áramlást újra meg újra megtörték, a hajdanvolt
világot borzalmas konfliktusok szaggatták szét, és ami még megmaradt – immár nem
szervesen –, szétszóródott a fájdalom és sötétség homályában.
Abban az időben Kabulnak varázsa volt; nem a hófehér falak és illatok álomszerű varázsa,
amit az Ezeregyéjszaka történeteibe képzelünk; nyers, barna varázs volt ez, barna, mint a
sárból döngölt falak és a sáros földutak, határozottan e világi, durva és kemény varázs, amit
magukban az emberekben hordozott minőség alakít át. Afganisztánban az igazi csoda – ami
miatt aztán három év múlva visszamentem, hogy ott forgassam le a Találkozások rendkívüli
emberekkel-t – az emberekben volt, kapcsolataik láthatatlan minőségében, a vallásos jelenlét
nyíltan elismert érzékelésében. Azelőtt oly gyakran beszéltünk erről és éveken át kerestük
otthon, mintha olyan érték volna, ami már réges-rég kiveszett a világból. Itt láttuk, valójában
hogyan is van jelen, és hogy képes teljesen áthatni a mindennapi életet.
Amikor egyszer a kabuli fedett bazárban sétáltam – a homályt szeletekre bontotta a kerek
tetőablakokon nyalábokban beáradó, ragyogó napfény –, egy öreg varga mellett mentem el,
aki törökülésben üldögélt a standján, és épp a teáját töltötte ki. Olyan nemes és méltóságot
sugárzó feje volt, hogy nem bírtam továbbmenni, megálltam és néztem. Elkapta a
tekintetemet, miközben a teáscsészét az ajkához emelte. Anélkül, hogy mozdulatának íve
megtört volna, ugyanazzal a gesztussal megváltoztatta a mozdulat irányát, és a csészét most
felém nyújtotta; kíváncsiskodó tekintetemre a kínálás volt a természetes válasz.
Egy másik alkalommal láttam egy törpét, akinek büszke feje és pompás, hosszú, fekete
szakálla volt, törökülésben üldögélt, mozdulatlanul, egyenes háttal, a kabuli nagy mecset
előtt. Nap nap után, ahogy elmentem mellette, megálltam, hogy a szemem sarkából
megfigyeljem; különleges tiszteletet éreztem iránta, és képe még jóval az út után is velem
maradt; az erő megtestesülését jelentette számomra: íme egy ember, aki teljes egészében
elfogadta azt, aki ő maga, azt, ahol éppen van, és azt, ami ő. Egy törpe, a maga helyén a
végtelenben, ahogy mi valamennyien.
A nyugati észjárás számára felfoghatatlan módon egy keleti országban a jövevényt
érkezésekor jól megnézik, és véleményt alkotnak róla. Ha az ember azt akarja, hogy
komolyan vegyék, fontos, hogy ne tegyen mást, csak várjon. Ha türelmes és mindenekfölött
tisztelettudó, véletlen dolgok történnek majd, és ajtók tárulnak ki maguktól.
Egy idő után megtudtuk, hogy van Kabulban egy rendkívüli fiatal szufi, ő a Fekete Dervis, a
Tour Malang. Diszkréten nyomozni kezdtünk, így jutottunk egyik embertől a másikig, míg
végül egy napon a város egyik külkerületében, egy kis folyó fölött átívelő fahídon találtuk
magunkat, átkelőben a folyó egyik partjáról a másikra. Jellegzetesen afgán módon egy fiúcska
toppant elő a semmiből, hogy egy házhoz vezessen, ahol az előszobában hallgatag idős ember
üdvözölt minket, keze a szívén. „Még nem jött vissza. Megvárhatják.” Leültünk a földre egy
kicsi külső szobában, és érzékeltük, hogy a falak túlsó oldalán valami láthatatlan sürgölődés
folyik. Teát hoztak, mi csöndben ültünk, a délutánból este lett, a nap lement, a fiúcska bejött,
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hogy lámpát gyújtson, aztán leszállt az éj. Majd váratlanul ott termett a dervis; a ház általunk
még nem látott belső részéből idősebb emberek siettek elő, hogy megérintsék a lábát annak a
valakinek, aki első látásra nem volt más, mint egy borostás fiatalember, s akinek oly vad volt
a tekintete, mintha épp egy utcai verekedésből tért volna haza. Amikor meglátott minket,
leült, és teljes figyelmét ránk összpontosítva kérdezni kezdett.
A dervissel való találkozásunkra készülve, az előző este mi négyen megbeszéltük, miket
kérdezzünk tőle. Egyetértettünk abban, hogy kerülnünk kell a nyugati stílusban
megfogalmazott kérdéseket, s én naiv módon azt javasoltam: kezdjük a beszélgetést olyan
nyelven, ami – úgy tűnt – kellőképpen keleti és metaforikus. Én magam a számomra örök
kérdést szándékoztam föltenni: hogyan reagáljunk arra a bennünk homályosan jelen levő
sejtésre, hogy a mindennapok világán túl létezik „valami más”. Így, miközben igyekeztem
költői képekben fogalmazni, a dervis felé hajoltam: „Az én Házamban – kezdtem, s próbáltam
különlegesen szimbolikus felhangot adni a szónak –, sok, szoba van, telezsúfolva fölösleges
tárgyakkal.
A dervis bólintott, és úgy éreztem, követi a metaforát.
„Néhanapján – folytattam – az az érzésem, hogy hangokat hallok. Nem tudom, honnan
jönnek, és hogy valójában mik ezek a hangok.”
A dervist láthatóan érdekelte a dolog, és félbeszakított. „Miféle hangok? Nem lehet, hogy a
csövekből jönnek? Hívott már szerelőt?”
Megdöbbentem, és biztos voltam benne, hogy csúfot űz belőlem; de amikor tovább beszélt,
rájöttem, hogy ez egy gyakorlatias ember, aki megszokta, hogy gyakorlati tanácsokat adjon a
tanítványainak; s akkor a többiek gyorsan a segítségemre siettek, és kérdésemet világos, józan
szavakkal fogalmazták újra. A dervistől feleletként kapott szavak már régen feledésbe
merültek, de helyettük megmaradt valami, ami sokkal megfoghatóbb, ami aztán válasz lett
körülményesen megfogalmazott kérdésemre.
Amikor a dervis meghallotta, hogy másnap reggel elhagyjuk Kabult, és Kandaharba
megyünk, javasolt valamit. „Így egy kis kerülőt kell tenniük.” Aztán megadta egy falu nevét.
„Mielőtt a faluba érnének, jobb oldalon egy fehér házat látnak majd. Az egy börtön. Az út
másik oldalán találnak egy embert, aki ott ül, és a börtönt nézi. Menjenek oda hozzá és
beszéljenek vele. A tanítványom.” Aztán elmagyarázta, hogy az a férfi sok-sok évig az ő
tanítványa volt, de – hihetetlenül indulatos ember lévén – állandóan dührohamai voltak,
amiket aztán mindig megbánt, de mégsem tudott uralkodni magán – végül ennek lett az
áldozata. Egy napon szörnyű bűntettet követett el – talán megölt valakit, már nem emlékszem
–, és mivel tette nagyon megrázta, elrohant a dervishez és kétségbeesésének teljes zűrzavarát
rázúdította. Tour Malang tudta, hogy ha a fiatalember börtönbe kerül, az csak szítani fogja
őrjöngő természetét, és többé semmi esélye nem marad arra, hogy a benne levő sötétségtől
megszabaduljon; de mivel a dervis már oly régóta dolgozott ezzel az emberrel, látta, hogy
természetének van egy rejtett oldala is, és ha ezt az oldalát meg lehetne erősíteni, minden más
is megváltozna. „Azon kellett gondolkoznom, hogyan tudjuk megerősíteni őt, nem pedig
azon, hogyan tegyük tönkre – folytatta –, és szerencsére volt még egy tanítványom, egy idős
bíró.” „Egy pillanatig nem kétséges, hogy a törvény szerint a fiúnak bűnhődnie kell, és ez így
helyes – mondta a dervis a bírónak –, de kérlek, add át nekem, hogy én büntessem meg.
Ígérem, az én büntetésem keményebb lesz, mint amit te rónál ki rá.
Mivel a bíró tökéletesen megbízott a dervisben, beleegyezett a dologba, és úgy csűrte-csavarta
a törvény betűjét, hogy végül szabadon engedték a letartóztatásban lévő foglyot. És ekkor a
dervis kihirdette az ő ítéletét: Az ifjú bűnös keressen egy börtönt, üljön le a börtön elé, és
önszántából maradjon ott pontosan annyi ideig, amennyi időre a hivatalos ítélet maximálisan
kötelezhette volna, saját szabad akaratából, szemben a börtön falával, hogy bűnét egy percre
se veszítse szem elől.
Lelkesen vállaltuk a kerülőt, és minden nehézség nélkül megtaláltuk a helyet. Az út jobb
oldalán ott állt a börtön, bal oldalán néhány nagy kő, melyeket félig betemetett a vastag fehér
por, és két botra terítve szakadt rongydarab nyújtott egy vékony sávnyi védelmet a déli naptól.
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Rongyokba burkolt férfi ült a tűz előtt, és egy nagy fémtálban kevergetett valamit.
Otthagytam a Land Rovert, elindultam a férfi felé, és közben Tour Malang nevét mormoltam.
Amikor fölnézett, szakállának és hajának mocskos, összetapadt csimbókjai mögül döbbenetes
erejű tekintet villant rám. Mint amikor a hamvadó tűz parazsát próbálja összekaparni az
ember, és egyszer csak egy vörösen izzó széndarabra bukkan. A börtön előtt ülő csöndes, de
erőteljes alak nyilvánvalóan a belső átalakulás szenvedélytől fűtött próbatételén ment
keresztül; ha valaha is lehetősége nyílna arra, hogy úrrá legyen a démonain, világos volt, hogy
ez a most végbemenő folyamat lenne az a lehetőség. Szívélyesen odanyújtotta nekem a
merőkanalát, így hívott, hogy osszam meg vele az ebédjét, de amikor az üstbe pillantottam,
hányinger fogott el, és elhagyott a bátorságom. Szégyenszemre, szívemre tettem a kezemet és
sajnálkozva ráztam a fejem.
Mi is valójában az a különös és titkos küzdelem, amivel az ember harcba szállhat saját
gyengesége ellen, s amivel a gyengeségből erőt kovácsol? Az elfogadás mindig félénk és
passzív valaminek hangzik; a megadás a leigázott rabszolga lehajtott fejét idézi. De ez a
fogoly nem hajtotta le a fejét, az elfogadás nála az erő megnyilvánulása volt, hiszen önként
vállalta; bármelyik percben fölkelhetett és elmehetett volna, vissza, a gyengeségbe. De ő ott
maradt önmaga előtt, egy börtön előtt, ami szüntelenül az ő szörnyű belső börtönét tükrözte
vissza, s így arról egy percre sem feledkezhetett meg. Ezért bizonyosan hasonlóan szörnyű
árat kellett fizetnie. Olyan büntetés volt ez, amit egyedül sohasem tudott volna kitalálni; olyan
embernek kellett elrendelnie, aki erősebb volt nála, akit tisztelt, akiben megbízott. Meg kellett
értenie helyzete jelentését, és csak ezután tudta őszintén és teljes odaadással elfogadni ezt a
helyzetet. Az elfogadás segített neki megtalálni azokat az erőket, amelyekre szüksége volt,
hogy ott tudjon maradni önmagával, szemtől szembe. Azóta sem tudom elfelejteni a fogoly
tekintetét, s a képet, ahogy ott ül, arcát a börtön felé fordítva.
Sok év múltán, egyszer Kiotóban egy Zen-tanítómesternek ugyanazt a kérdést tettem föl, amit
a Tour Malangtól is megkérdeztem, csak ezúttal sikerült jobban fogalmaznom. „Erőtlen
bennem a kívánság, hogy harcoljak magammal. Hogyan erősíthetjük az akaratot?”
„Semmit sem tehetsz – válaszolta. – Senki nem tehet semmit. Semmit sem ér, ha
kényszeríteni próbálod magad. De az akarat képes magától megerősödni, ha újra és újra
valódi akadályokat kell leküzdenie.”
Egy este Párizsban, egy baráti összejövetelen megkérdezték a kiváló afrikai szufit, Amadon
Hampaté Bát, hogy számára mit jelent a végzet. Igaz-e, hogy a kérlelhetetlen végzetet a Kelet
fatalista módon szemléli, és ennek következtében egyformán passzívan fogad el mindent?
„Dehogyis – válaszolta határozottan. – Amikor az ember érzi, hogy válságba kerülhet,
számára fájdalmas helyzetbe, vagy tragédia fenyegeti, minden rendelkezésére álló erővel
harcolnia kell, hogy elkerülje a bajt. Az ember harcos lény, és kell is harcolnia a végzet ellen,
és a harcot sohasem szabad feladni. Ebben áll az ember szabadsága. Csak akkor változik meg
minden, ha bekövetkezik, ami elkerülhetetlen volt. Akkor nem lehet megváltoztatni a múltat;
sem az imádság, sem az átkozódás, sem a sajnálkozás nem segít, és ez az a pillanat, amikor az
embernek teljesen el kell fogadnia a végzetet, és nem szabad visszanéznie. Ez az egyetlen
mód arra, hogy szabad legyen.” Ha ma beszélgetnénk, természetesen a mester hozzátenné:
„Az ember persze nőt is jelent.”
Utunk során egyre beljebb és beljebb kerültünk abba az Afganisztánba, amit a hegyek és a
szegénység addig még megvédtek az idegenektől, akkoriban még a hippik sem hagyták ott a
nyomukat az országban. Kolostorokat kerestünk vagy más olyan épületeket és közösségeket,
amik ezen a vidéken a kolostorokhoz hasonló funkciót töltenek be. Megtudtuk, hogy ezeket a
helyeket khanekar-nak hívják, ami szó szerint azt jelenti: „a munka háza”, s itt a „munka” a
vallásos cselekedeteket jelentette, melyeket a szufi rend tagjai egy szigorúan őrzött térben
végeztek. Ezért aztán kívülről semmi nem jelezte, hogy ezek a helyek bármilyen módon
különböznének más épületektől, de ahogy fokozatosan és nagy türelemmel sikerült mind
mélyebbre hatolnunk az afgán életmód megismerésében, egyre érzékenyebben éreztük meg,
hogy egy khanekar van a közelben. Gyakran volt hozzáépítve egy bazár úgy, hogy falaik
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érintkeztek, s bár a khanekar és a bazár egymástól nagyon különböző helyek voltak, ahogy a
szűk sikátorokban sétálgattunk, az egyik standtól a másikig áramló mozgásban és ritmusban
egy különleges minőségű energia jelenlétét éreztük. Ily módon egy bazár, ahol kézművesek
végezték mindennapi munkájukat, összekötő kapocs lett a külvilág és a falak mögé rejtett
szent cselekedetek között. Számomra ez megfogható kifejezése volt annak, hogyan
szolgálhatja egy mesterség a saját gyakorlati célját, úgy, hogy ugyanakkor áthatja egy olyan
minőség, amit aztán sikerül továbbadnia.
Itt Afganisztánban kezdtem el töprengeni azon, vajon lehetséges volna-e, hogy egy színház,
hasonlóan a bazárhoz, meg tudjon maradni a mindennapok világában és ugyanakkor
érintkezhessen a kolostor falával. Lehetséges volna, hogy normális és józan maradjon – s
hordozzon egy tisztább forrásból eredő minőséget is? A forrás fontos, és rövidesen élesben
tapasztaltuk, mi történik, ha a forrás tisztátalan.
Jártuk a khanekar-okat, egyiket a másik után, mindig méltóságteljes és nyílt fogadtatásban
részesültünk, és egyre jobban meghatott bennünket az a kifinomult minőség, ami jelen volt a
legkisebb részleteiben is mindannak, amivel találkoztunk. Aztán egy napon bebocsátást
nyertünk egy várószobába, ahol agyondíszített és meglehetősen elhanyagolt bútorzat állt; a
támlájukon védő kézimunkákkal ellátott súlyos viktoriánus kanapék, a horgolt terítőcskékkel
díszített karosszékek furcsamód kiríttak a környezetből, és ahelyett hogy egy szótlan,
figyelmes fiatalember fogadott volna, mint az összes többi khanekar-ban, sápadt, kövérkés
fiatalasszony üdvözölt. Normális körülmények között, amikor egy khanekar-ban teát
kínálnak, a tea felszolgálásában megmutatkozó kivételes gondosság közvetlen módon tükrözi
annak a buzgóságnak a színvonalát, mellyel a spirituális munkát végzik, de ez alkalommal
legyek dongták körül a tisztának egyáltalán nem mondható tálcát, ami pontosan beillett az
általános mocsok és lepusztultság elénk táruló képébe. Idős férfi jött be az ajtón, tétova
léptekkel. Ruhájából ítélve rögtön tudtuk, hogy. ő a dervis, így hát tisztelettudóan fölálltunk.
„Üljenek le” – intett, és ahogy elfoglalta a helyét előttünk, úgy tűnt, valami furcsa zavar fogja
el. Sok-sok kérdéssel jöttünk, olyanokkal, amelyek az út élményeiből fakadtak, s az út során
mélyültek el bennünk, s az öregember meggyőződés nélkül válaszolt. Észrevettem, hogy a
fiatalasszony ott maradt, és végighallgatta a beszélgetésünket, pedig ezt szigorúan tiltja a
hagyomány. Egyszer csak az öregember elsírta magát. „Ah...”, zokogta, közben verte a
mellét, és könnyek gördültek végig az arcán, bele fehér szakállába. Ránézett az asszonyra, de
az nem reagált. Egy hosszú percig zavarban voltunk, majd fölkeltünk, miközben a dervis
keservesen zokogott. Aztán a hangos zokogás fokozatosan hangtalan sírdogálássá csöndesült,
és mivel sem a dervis, sem az asszony semmiféle jelét nem adta annak, hogy tartóztatni
akarna minket, szótlan főhajtással távoztunk. Útban hazafelé, próbáltuk megérteni, hogy mi is
történt tulajdonképpen. Talán az, hogy külföldiek érkeztek és kérdésekkel ostromolták,
hirtelen ráébresztette a dervist saját helyzetére a pusztulásnak indult khanekar-ban? Vagy
ezek az önvád- és önsajnálatrohamok mindennaposak voltak az életében? És bár mi nem
tudhattuk a választ, a legyek világosan tudták, hogy itt valami alapvetően fontos dolog
hiányzik.
A madarak tanácskozása című szufi költemény elmondja annak az embernek a történetét, aki
az őszinte megbánás könnyeit hullajtja, de a könnyek kővé válnak, amint lehullanak a földre.
Az ember fölszedegeti a köveket, azt hiszi, fagyos szépségükben megtalálja az érzést, ami az
omló könnyekben még megvolt. Mindig úgy éreztem, hogy a vallások és a tradíciók egész
története benne van ebben a mesében – és benne van a művészet, az írás, a színház, az élet
egész története is. Ha nincs jelen az élet egy különleges minősége, a formák értelmetlenné
válnak, szétmállanak, és csak a legyeket fogják vonzani.
Ha nincs jelen az élet egy különleges minősége, a formák értelmetlenné válnak,
szétmállanak, és csak a legyeket fogják vonzani.
Megismételtem, mert nagyon lényeges gondolat. Szívem szerint minden dojo falára kiírnám. [JB].
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Ahogyan én látom…Sáfár László karate mester gondolatai
Mészáros Anita gyűjtése
Forrás: Internet http://sites.netscape.net/bassihun/index.htm (Nem szó szerinti idézet.)
40 év után visszajöttem Amerikából, ahol 38 évig karatét gyakoroltam - szerencsémre
a legjobb tanítóktól tanultam, mint pl: Okazaki, Nakayama, Nishiyama mesterek, hogy csak a
leghíresebbeket említsem. Láttam itthon egy dolgot, amit sehol máshol a világon nem
tapasztaltam. Emberek edzettek 8-10 évig és nem voltak rangban magasabbak, mint barna
övesek, vagy talán első danosok. Ezt nagyon nehéz volt megérteni. Ahogy elkezdtem azonban
utazni az egész országon keresztül ez az érdekes vagy eddig érthetetlen dolog lassan
tisztázódott.
Beszélgettem különböző tanítókkal és tanítványokkal, és megláttam, hogy a probléma hol is
van valójában. Nem a tanítókban vagy a tanítványokban, inkább a karate-do félreértelmezésében kell keresni. Elgondolkodtam rajta, és Sensei Nakayama szavai jutottak az
eszembe. Ő kérdezte egyszer egy kérdésre válaszolva: Mennyit kell edzeni? Sensei így
válaszolt: Eszel te minden nap? Alszol te minden nap? A karate-do legyen olyan fontos a te
életedben, mint minden más, amit minden nap csinálsz. Nőjjél és fejlődjél mindenben!
Legyen a karate ugyan úgy a te napi rendszeredben, mint azok a természetes dolgok, amiket
automatikusan csinálsz. Csak így tudsz eredményesen előre menni, és így tudod igazán
megtanulni és értékelni, hogy mi a karate-do. Minden nap, amit a karate gyakorlása nélkül
töltesz el, elveszett nap, és azt bepótolni nem lehet. Egyszóval, az a dolog, hogy valakinek 810 évig tart, hogy megkapja a barna vagy a fekete övet, az azon múlik, hogy a karate életmód-e vagy inkább csak egy hobbi.

TALÁLTUNK EGY (NEM IS OLYAN RÉGI)
FÉNYKÉPET

Diósjenő 1999. augusztus. Egy szép edzőtábori pillanat, a napi edzéseken túl a vacsorán
innen. A test már megpihenne, de a lélek szárnyal, mint kacsamadár.
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KÖNYVAJÁNLÓ
A kung-fu királya –Csernák János írása
LEYRER RICHARD, SZABÓ JULIANNA: A KUNG FU KIRÁLYA (BRUCE LEE ÉS
A JEET KUNE DO) LAPKIADÓ VÁLLALAT
Bruce Lee az a harcművész, akit szinte senkinek sem kell bemutatni. Rendkívül rövid
élete során (33 évet élt) harcművészeti tudása alapján vált mítosszá, s megalkotta saját stílusát
a jeet kune do-t, a totális harcművészetet. A könyv alapján Lee egy olyan ember volt, akit a
siker és a győzelem éltetett, a harcművészetek lételemévé váltak, s megszállottsága nem
ismert határokat. Munkáját több száz tanítvány, 5 befejezett, valamint egy befejezetlen film
fémjelzi. Haláláról többféle mendemonda kering. Az általa alapított stílusról a jeet kune doról, valamint fényképekkel illusztrált életéről, olvashattok ebben a könyvben.
Bruce Lee, kínai horoszkóp szerint a Sárkány Évében, 1940. november 26-án, negyedik
gyermekként született. Szülei Amerikába vándorolt kínaiak voltak, akik San Franciscóban
telepedtek le. Anyja Grace Li, apja Li Hoi Shuen a kantoni opera művésze. Mivel mindketten
leánygyermeket vártak, nehezen tudták eldönteni, hogy a kisfiúnak milyen nevet adjanak. Az
egyik ápolónő javaslatára a Bruce nevet kapta. Később azonban Lee Shi Longnak, vagyis
Kicsi Sárkánynak nevezték.
Három éves korában a család visszatért Hongkongba, ahol a kis Bruce gyermekéveit töltötte.
Az 1950-es évek elején Kínában a Mao Ce Tung vezette kommunista párt győzelmével olyan
változások kezdődtek, amelyek kihatottak Hongkong politikai és gazdasági életére. Kínából
Mao ellenfelei mind Hongkongba menekültek, amely nem egészen tíz év leforgása alatt
túlnépesedett. Ez azzal a következménnyel járt, hogy a munkanélküliség, a szegénység és a
bűnözés aggasztó méreteket öltött. Az utcákon bandák garázdálkodtak, akik saját területeiket
védték. Így indult el Bruce Lee a harcművészetek ösvényén. A fegyver nélküli önvédelem egy
különleges képességet adott minden csibész számára. Ezek a bandák tanították meg Lee-t az
éberségre és a gyorsaságra. Egy egész életre megtanulta, hogy csak a győzelem számít, nem a
stílus és a szabály. Mivel az utcákon nem az erkölcsi szabályok uralkodtak, a zsiványbecsület
kötelességnek számított. Ez Lee számára olyan leckét jelentett, amely végigkísérte egész
életében, s amely majd a jeet kune do létrehozásában is megjelenik.
Egy verekedés során egy kung-fu-s kis híján kiütötte őt. Ekkor döntött úgy, hogy elkezd
kung-fu-t tanulni. Egyik barátja segítségével elment Yip Man kung-fu mesterhez, aki a kungfu 6Wing Chun ágát tanította. Ez a stílus a gyors és hirtelen támadást, és a kockázat nélküli
védekezést helyezte előtérbe. Bruce teljesen fanatikussá vált. Hetente hatszor edzett, s a
technikákat még otthon is ismételgette. Roppant tehetséges volt, sokkal kevesebb időre volt
szüksége egy-egy technika elsajátítására, mint a többi tanítványnak. Néha előfordult, hogy a
többieknek azt mondta, hogy ma elmarad az edzés, csakhogy minél többet tudjon a mester
vele foglalkozni. Három év alatt ő lett a legjobb a tanítványok között, mindamellett hogy az
agresszió és a kakaskodás megmaradt nála. Olyan gyorsan fejlődött, hogy a mesterek
tekintélyére már veszélyt jelentett s ezért megpróbáltak megszabadulni Leetől. Később ez
sikerült is, de mesterével továbbra is szoros kapcsolatban maradt.
Mikor már tudása olyan szintre jutott, elkezdett tanítani. Ezekben az időkben kezdte
megkérdőjelezni magában a hagyományos harcművészetek hatékonyságát. Azt gondolta,
hogy csak azokat az ütéseket és technikákat kell megtartani melyek küzdelem közben is
használhatóak, és hatékonyságukhoz nem fér kétség. Technikáit állandóan tökéletesítette,
csiszolgatta. Egy új módszert próbált meg kidolgozni, mellyel az amerikai kolosszusok ellen
is hatékonyan lehet küzdeni. Ezzel kezdetét vette a Wing-Chun átalakítása, melybe számos
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A Wing Chun ˝Örök Tavaszt˝ jelent, melyet Shaolin kolostorokban tanítottak. Alapítója Ng Miu apáca, aki
kung-fu mester volt. Mivel egy mester kitanítása 18 évet vett igénybe, megpróbált egy olyan stílust létrehozni,
melyben egyszerűbbek a technikák, s ezáltal rövidebb idő alatt elsajátítható. A stílus a gyorsaságra és a lazaságra
fekteti a hangsúlyt, nagyon gyorsak az ütéstechnikái és a védekezés során az alkaros blokkolást használja.
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más harcművészeti technikát is beépített. Ezt a stílust már nem Wing-Chunnak, hanem Jun
Fan kung-fu-nak nevezte. (Lee kínaiul Jun Fan volt.)
Miután kidolgozta a jeet kune do-t, bemutató körutakat szervezett az országban. Egy ilyen
bemutató alkalmával kapcsolatba került egy producerrel, akinek nagyon megtetszett ez a
stílus s filmszerepet ajánlott neki. Innentől indult filmes karrierje.
1965-től kezdődően már csak a jeet kune do népszerűsítésének és az oktatásnak élt.
Rengeteget dolgozott, a tanítványok özönlöttek hozzá. Nem ragadt le egyetlen stílusnál,
hanem más stílusok hatékony technikáit is beépítette saját fegyvertárába. Új technikákat
dolgozott ki, melyek, ha hatékonyak voltak alkalmazta őket.
Ahogy a népszerűsége egyre nőtt, úgy egyre nehezebben viselte a sztárélettel járó
kötelességeket. Úgy gondolta, hogy csak a tökéletes produkció tartozik a nyilvánosságra, míg
a magánélete tabu.
Haláláról többféle legenda kering. Hallottam olyat is, hogy filmforgatás alatt lőtték le. A
könyv többféle feltételezésből kiindulva próbál reális választ keresni arra, hogy egy fiatal,
életerős ember hogyan válhatott egy „kínzó fejfájás” áldozatává. Tudvalevő, hogy utolsó
filmje a „A halál játéka” forgatókönyvének megbeszélésekor, Lee-t kínzó fejfájás gyötörte.
Filmbeli partnernője, Betty Ting Pei egy fájdalomcsillapító tablettát adott neki, ami azonban
nem segített rajta. Később Bruce lefeküdt, hogy kialudja a fejfájást. Egy órával később
azonban nem tudták felébreszteni, ezért kórházba vitték, ahol megpróbálták újraéleszteni.
Sajnos az orvosok nem tudták kihozni őt a kómából. 1973. július 20-án a legenda eltávozott
az élők sorából. A boncolás megállapította, hogy valószínűleg a fájdalomcsillapítóra való
érzékenység miatt a halált agyi ödéma okozta.7 Ez került a nyomozati jegyzőkönyvbe is.
Harcművészeti munkásságáról kevés írásos dokumentumot hagyott hátra. Halála előtt egy
olyan könyvön dolgozott, mely a jeet kune do-val kapcsolatos gondolatait tartalmazta. Ez a
könyv nemcsak a technikai háttérrel, hanem filozófiai mondanivalóval is rendelkezett. A
könyvet halála után felesége, 1976-ban jelentette meg: A jeet kune do Tao-ja címmel.
Lee szavaival a jeet kune do:
„Nem más, mint az utcai harcok kifinomult változata; szabályait pedig mindenkoron a küzdő
egyén szabja meg.”
Alapeszméje az egyszerűség és a céltudatosság volt. Elvetette az adott stílushoz való
ragaszkodást, küzdelemben mozdulatai az ellenfél mozdulataiból következtek.
Stílusában alapvető szerepe van az erőnlétnek. Ő maga is sokat dolgozott, hogy testét
kifogástalanul működő „géppé” alakítsa. Fizikai erőnlétét számos erőgéppel igyekezett
növelni. Rengeteget futott, s a bemelegítésekre is nagy hangsúlyt fektetett. Élete minden
szabad percét az edzésnek szentelte, mindennap gyakorolta a folyamatos készenlétet.
A könyv második felében a jeet kune do alapvető elemeiről, technikáiról és a jellemző
stílusjegyekről olvashatunk.
Azt tanította, hogy a küzdelem alapja a helyes tartás. Ez azt jelenti, hogy azt a lehető
legtermészetesebb pozíciót kell felvenni, amelyből azonnal vissza tudunk támadni, vagy a
legjobban lehet védekezni. Fontos az ún. „pókertest”, ami elrejti lehetőségeinket és
szándékainkat.
A gyors vizuális felfogást, és a gyorsaságot éberségi gyakorlatokkal igyekezett javítani,
hiszen ez a harc egyik alapvető eleme. Edzőtársa és barátja James Coburn Lee gyorsaságáról a
következőket mondta:
„Egy alkalommal Bruce egy 10 centest tett a kezembe, és azt mondta:
- Amikor a 10 centesért nyúlok, zárd össze a tenyeredet és ne engedd hogy elvegyem! Először
ahogy Lee megmozdult, összecsuktam az ujjaimat, s amikor megint próbálkozott, újra csak
megmarkoltam az érmét. A harmadik kísérletnél mintha felgyorsult volna minden, de amikor
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Lee 1965-ben született Brandon nevű fia is nagyon fiatalon halt meg (28 éves volt). Apja nyomdokain haladva
ő is több filmben szerepelt. Utolsó filmje ˝A Holló˝ című film forgatása alatt, egy fegyveres jelenetnél
gondatlanságból igazi lőszerrel lőtték le. Állítólag a maffiának köze volt a dologhoz.
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összezártam a tenyerem, ott volt benne a 10 centes. Gondoltam én! Amikor kinyitottam a
tenyerem, nemcsak hogy hiányzott a 10 centes, de Lee még egy 1 pennyst is a kezembe tett ...˝
A jeet kune do leglényegesebb eleme a támadás. Azonban csak kevés nyílt, közvetlen támadás
van benne. Majdnem minden támadás az ellenfél egy félresikerült támadása után, vagy egy
félrevezető manőver után következik be. Fontos hogy a támadás akkor következzen, amikor
az ellenfél elmozdítja a támadási pontról karját vagy lábát, tehát nem védekezik. Számos
ellentámadási és kombinált támadási technikát dolgozott ki.
Összességében ténylegesen egy totális harcművészetről van szó, amely a legapróbb részletre
is figyel, s ahol a kreativitás a lényeges. Mellőzi a szabályokat, nincsenek benne
megszorítások. Célja a győzelem, s nem válogat a technikák között a hovatartozást illetően.
Bruce Lee kérésére követői és barátai megőrizték ezt a stílust olyannak, amilyennek ő
megalkotta, s nem alakították át sporttá. Azonban a jeet kune do-ból kifejlődött kick-box már
egy ilyen, sporttá szelídített változatnak tekinthető.

HUMOR
A hosszú kések éjszakája –Jóvér Béla gyűjtése
Forrás: Efrájim Kishon 111 humoreszkje. Officina Nova, 1988, 257. old.
Ez alkalommal már el kellett mennem. Nem volt kibúvó. Spiegel Blanka telefonált,
hogy okvetlenül menjünk el egy teára, Spiegel pedig cédulát hagyott számomra a
szerkesztőségben, hogy aszongya: "Feltétlenül elvárjuk magukat. Srágácska hazajött a nyári
táborból." Mit tagadjam, nyüszítettünk, mint hermelin a sifonérban. Spiegeléket mi nagyon
szeretjük, de most ismét letudni a társaságukban három-négy órát! És ráadásul Srágácska
személyesen! Megmondtam én a kicsinek egészen világosan:
- Nem megyek! Ha nem lehet már visszavonni, akkor majd elmégy, fiacskám, egyedül, és
bejelented, hogy ázsiai influenzám van...
Hogy őszinte legyek: nem is volt olyan vészes. Spiegelék nagyon sajnálták, hogy csak
egyedül mentem, és mielőbbi gyógyulást kívántak a nejemnek, majd leültünk a megterített
zsúrasztal mellé és elbeszélgettünk a dolgok állásáról. Kisvártatva finom tortát is kaptunk, és
így az idő kellemes agyonütögetése közben történt, hogy kinyílt az ajtó és belépett a
kicsattanó Srágácska:
- Srágá - így Spiegel -, mit mond az ember, ha belép a szobába?
- Bácsi - mondta Srágá -, támadj nekem egy késsel!
- Mi? - pislogtam a szülők felé. - Mit akar a gyerek?
Spiegelék arcán megjelent a felmagasztosult szülők öntelt mosolya.
- Ahogy hallotta - buzdított Spiegel -, próbálja megtámadni a gyereket egy késsel.
- Már minek? - védekeztem. - Hiszen nem csinált ő nekem semmit ...
Blanka megszánt és elmagyarázta, hogy Srágácska a nyári táborban önvédelmi tanfolyamot
végzett és ennek során többek között dzsiu-dzsicut is tanult, úgyhogy ma ez a kis taknyos
képes bármely megkergült felnőttet harcképtelenné tenni, ha megtámadják. Ez okból leszek
szíves közreműködni. Próbáltam mentegetőzni, hogy nincs semmi előképzettségem, szinte
nem emlékszem, hogy valaha is késsel támadtam volna fiatalkorúakra. Végül is Spiegel
megunta a locsogásomat, türelmetlenül felkelt, kezembe nyomta a kést a gyümölcsöstálból és
gyengéden a gyerek felé lökött. Srágácska mindjárt úgy belerúgott a sípcsontomba, hogy
összecsuklottam, mint fiskális a bál után, de látva, hogy készül a másik lábamat is
széjjelrúgni, rekedt üvöltéssel rávetettem magam. Srágácska ijedten felvinnyogott és kirohant
az ajtón. Kihúztam a kést az ajtófélfából és egy szökelléssel utánavetettem magam. Vagy
támadunk, vagy nem támadunk ugyebár? A lépcsőházban értem utol Srágácsát, de a gyermek
szaggatott, állati hangok közepette kibújt az ingéből és azt a kezemben hagyva továbbinalt,
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mielőtt lemészárolhattam volna. A szülők rettenetes pánikhangulatban szaladtak utánunk,
szünet nélkül kiabálva, hogy mit akarok attól a gyerektől.
- Késsel támadom - vetettem hátra ámokfutás közben. - Miért?
Így, a villogó pengével a jobbomban, üldöztem végig Srágácskát a lakónegyeden. Nem
hiszem, hogy valaha is teljes ember lesz még belőle. A fodrász előtt szereltek le a
szomszédok, amint éppen utána akartam mászni a villanypóznára. Nem fejtettem ki említésre
méltó ellenállást. A nyári tábor még tart, Srágácska még fejlődhet, legközelebb majd
meggyilkolom. Spiegel, amint magához tért, bejelentette, hogy egy minden emberi mivoltából
kivetkőzött szörnyeteg vagyok. Már miért? Én akartam támadni? Most persze ki vagyok téve
annak, hogy a Spiegelék soha többé nem hívnak meg. Ez a dzsiu-dzsicu tényleg kitünő dolog.
Életszerű küzdelem

Nagy József rajza.
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