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Arcok, fejek, karakterek – Doór Béláné Mariann rajza

JUDIT

MAGYAR JIU-DO SZÖVETSÉG
Jóvér Béla írásai

Szövetségünk emblémája

Bevezető gondolatok, nem csak a kezdők számára…
Miként a gyermeknevelés fő színtere a család, a budo harcművész fejlődésének fő
színtere az a közösség, az a klub, ahol tanítják, ahol gyakorol. A személyiség teljes
kifejlődéséhez szükség van azonban ennél tágabb közösségre is. Ebből a meggondolásból
néhány éve létrehoztuk a Magyar Jiu-do Szövetséget. Megjegyzendő azonban, hogy nem a
szövetségi forma az egyetlen módja, hogy egy klub baráti-szakmai közeget alakítson ki maga
körül. A mi esetünkben is az a helyzet, hogy igen gyümölcsöző együttműködés jött létre olyan
mesterekkel és tanítványaikkal, akik vagy semmilyen szövetségnek nem tagjai (Szabó András
iai-do mester), vagy akik más szövetségekhez tartoznak (Gollo Michel aikido- és Zsolt Péter
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karate-mesterek). Visszatérve a Magyar Jiu-do Szövetségre, melynek elnöke jelen pillanatban
szerény személyem, de már nem sokáig. A klubunkban folyó munka irányítása, a Híradó
szerkesztésével súlyosbítva teljesen kitölti azt az időmet, amit a judóra tudok fordítani.
Alábbiakban röviden összefoglalom a szövetséggel kapcsolatos fontosabb
tudnivalókat, amit az Aikido Magazin számára írt: „Bemutatjuk a Magyar Jiu-do
Szövetséget”-című írásom egészít ki.
Sok klub azért csatlakozik valamilyen szövetséghez, mert így szeretné hivatalossá
tenni övfokozatait, vagy így szeretne valamilyen forrásból pénzhez jutni. Esetünkben egyik
szempont sem meghatározó.
Klubunk elég biztos szakmai alapokon áll ahhoz, hogy elhiggyük, hiteles képet ad
tudásunkról, amit saját vizsgarendszerünk szerint elért övvizsgáinkon odaítélünk. Tartoznak
azonban a Szövetséghez olyan klubok is, amelyekről ez nem mondható el, ezért létrehoztunk
egy Dan Kollégiumot és egy szövetségi vizsgarendszert. Azt az elvet alakítottuk ki, hogy
magasabb szinten a mi klubunk tagjai is megerősítik a klubnál szerzett övfokozataikat, mert
hasznukra válik, ha meghallgatják a Dan Kollégium nagy tudású tagjainak szakmai
véleményét is. További szempont, hogy klubunk nem vette át a dan-fokozatok rendszerét.
Nálunk, ha valaki mester, akkor mester, és annyi. Aki azonban mégis szeretne boldog dantulajdonos lenni, a Szövetségnél elérheti. A szövetségi vizsgarendszer egyébként nyitott, nem
a bemutatandó technikákat adja meg, hanem azt írja elő, hogy milyen típusú szituációkra hány
technikát kell bemutatni. Ez azzal az előnnyel jár, hogy a klub vizsgára megtanult
mozgásokhoz nem feltétlenül kell újakat megtanulni, elég a szövetségi követelmények szerint
csoportosítani azokat.
Ami a pénzszerzést, a közpénzek körüli magakellető riszálást illeti, nem akarunk
elmenni ebbe az irányba. Elég baj az, hogy a körülöttünk lévő világ szinte csak erről szól,
nem kell a dojóba is beszabadítani ezt a szellemiséget. Aki judót akar tanulni, tudomásul kell
vennie, hogy ehhez az elszántság mellett pénz és időráfordítás is szükséges. Csak olyan
dolgokra vállalkozunk, amit meg is tudunk fizetni. Klubunk gazdálkodási elvei világosak,
egyszerűek ellenőrizhetőek: a tanításért nem kell fizetni, a beszedett tagdíj a terembérre és
egyéb közös kiadásokra fordítódik. A közös kiadások közé tartozik a szövetségi tagdíj és a
szövetségi szemináriumokon való részvétel díja is, tehát aki befizette a tagdíját, más anyagi
kérdésekkel már nem kell foglalkoznia.
TRADICIONÁLIS JUDO
Bemutatjuk a Magyar Jiu-do Szövetséget…
Megjelent: Aikido Magazin II. évfolyam, 6. szám, 1999 január, 13-15 oldal.
A Magyar Jiu-do Szövetség 1995. november 5-én alakult meg, és jelenleg tucatnyi klubot,
körülbelül 300 főt képvisel. Egyik alapítója, a Budapest Jiu-do Club, a korábbi Mélyépterv
Judo Szakosztály és Japán Harci Játékok Klubjának utódja, amely már több mint 25 éve
ápolja a japán harcművészeti hagyományokat.
Mivel foglalkozunk, és miért választottuk a jiu-do elnevezést?
Emblémánkon a ju-do két ismert japán írásjele látható, vagyis a jiu-do ugyanaz, mint a ju-do.
Ennek megértéséhez tudni kell, hogy a japán szavak általunk ismert alakja úgy jön létre, hogy
a japán kiejtés alapján az angol kiejtési szabályok szerint leírják, ez az úgy nevezett Hepburnféle átírás. Gyakran előfordul azonban, hogy az angol fül számára nem egyértelmű, hogy mi
az, amit éppen hall. Ez a helyzet a "ju" szóval is, sokan "jiu"-nak hallották és így írták át.
Hasonló a "jutsu" szó is, ami technikát jelent és sokan "jitsu"-nak hallották és írták. A judo
megszületésekor, a múlt század végén még a jiudo és jiu-jitsu átírás is szokásos volt. Ennek
szemléltetésére a mellékelt ábrán bemutatjuk az egyik első, teljes, angol nyelven is megjelent
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judo könyv címlapját. A cím magyarul így hangzik: A teljes Kano-féle jiu-jitsu (jiudo).
Alcím: A japán kormány hivatalos jiu-jitsuja. Később a többféle írásmódot egységesítették és
a judo , illetve ju-jutsu lett a hivatalosan elfogadott forma.

A judóról megjelent első teljes könyv címlapja.
Az eredeti mű 1905-ben látott napvilágot, az első angol nyelvű kiadás dátuma: 1924. Kiadója, Putnam. 1938-ig
ötször nyomták újra. 1961-ben a Dover kiadó is kiadta (a két utolsó fejezet, az atemi-technikák és az újjáélesztési
eljárások elhagyásával). Az 1961-es kiadáson az új írásmódnak megfelelően a címlapon zárójelben már nem a
jiudo, hanem a judo - szó szerepel.

A feltett kérdésre tehát az a válasz, hogy a hagyományos, teljes judóval foglalkozunk, ezért
választottuk a régies írásmódot. Élőszóban azonban dzsúdónak és nem dzsiudónak ejtjük,
éppúgy, mint ahogyan a régiesen írt utcza szóban sem mondjuk ki a z-betűt. Dzsúdósok
vagyunk, akik dzsúdót gyakorolnak. Egyetlen kivétel; amikor szövetségünkről beszélünk,
ilyenkor hangsúlyozzuk az "i "-betűt, nehogy összetévesszék a verseny-judót irányító Magyar
Judo Szövetséggel.
Mi a judo és miért nevezték eleinte Kano-féle jiu-jitsunak?
Elterjedt az a tévhit, hogy a judo úgy jött létre, hogy Kano mester elhagyta a különféle jitsu
iskolák tanításaiból a veszélyes fogásokat és meghagyta azokat, amelyek alkalmasak voltak a
versenyszerű küzdelemre. Ez egyszerűen nem igaz. Kano mester harcművészetet tanult és
tanított. Ennek során rájött, hogy vannak jó, hatásos, természetes könnyedséggel
végrehajtható technikák és vannak mesterkélt, erőltetett megoldások. Felismerte, hogy a jó
technikák mélyén közös alapelvek rejlenek, a rosszak pedig megsértik ezeket az alapelveket.
A harcművészetben, miként minden más mesterségben is, a hatékonyság titka, hogy a dolgok
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belső szerkezetével, mozgásával, logikájával összhangban cselekedjünk. Így a kivitelezés
természetes, erőlködés nélküli, és rendkívül eredményes lesz, a végrehajtóban és a
szemlélőben a lágyság képzetét kelti, tehát illik rá a japán jiu (ju) jelző. Nem erő nélküli
lágyság ez, hanem az erő legésszerűbb felhasználását biztosító értelmes, beleérző,
körültekintő magatartás. A Kano-féle új rendszer úgy jött létre, hogy a mester a hatékony
fogásokat megtartotta, a működésképteleneket elhagyta. A megtartott technikákra azonban
sok mindent lehet mondani, de azt nem, hogy ne lehetne ártani vele másoknak. Harcművészet
ez a javából! A könyv alcíme nem véletlenül az, hogy a japán kormány hivatalos jiu-jitsuja ez volt a japán fegyveres erők közelharc kiképzésének alapja.
Az más kérdés, hogy a legveszélyesebb elemek elhagyásával a judo tényleg alkalmassá vált
arra, hogy versenysport legyen, méghozzá egy nagyon szép, érdekes és személyiségfejlesztő
értéke miatt különösen hasznos küzdősport - ez azonban nem a teljes judo, csak bizonyos
részeinek speciális gyakorlási módszere.
A judo harcművészet veszélyes eszköz, láthatatlan, de valóságos fegyverként kell bánni vele.
Rendkívül összetett, változatos technikai repertoárjának köszönhetően ideálisan
megvalósítható általa a jogos önvédelem alapelve: a védekezés szigorúsága legyen arányban a
támadás súlyosságával. Mindez azonban csak mellékes haszon, a judo tanulásának célja nem
az, hogy ártsunk másoknak, hanem, hogy a gyakorlás során legyőzzük gyengeségeinket és
jobb emberekké legyünk. A mai judo "bibliája" a Kodokan judo kézikönyve 1, amelyből Kano
mester szavait idézve mutatjuk be a judo öt alapelvét. Ez az idézet arra is választ ad, hogy új
rendszere megnevezésére miért alkalmazta az Alapító Mester jiu-jitsu (a lágyság elvén
alapuló harcművészet) helyett a jiu-do (a lágyság elvén alapuló életvitel) kifejezést.
A JUDO ÖT ALAPELVE
Jigoro Kano; Kodokan Judo
Kodansha International, Tokyo, New York, London, 1994, p. 24-25.
A judo küzdelemnek alapvetően az ad értelmet, hogy amit a mérkőzéseken
megtanulunk, annak nem csak a későbbi edzéseken, hanem a mindennapi életben is hasznát
lássuk. Szeretnék kiemelni öt alapelvet, és röviden rámutatni, hogy ezek miként működnek a
társadalmi szférában.
Az első egy aranyigazság, amely kimondja, hogy az embernek gondos figyelmet kell
fordítania az önmaga és a többiek közötti viszonyra. Vegyünk egy példát; mielőtt támadást
indítunk, meg kell figyelnünk ellenfelünk súlyát, felépítését, erős pontjait, vérmérsékletét, stb.
Tisztában kell lennünk saját erősségeinkkel és gyengéinkkel is és szemünknek kritikusan fel
kell mérnie a környezetet. Azokban az időkben, amikor a mérkőzések szabadban zajlottak,
meg kellett vizsgálni a terepet a szikladarabok, mélyedések, vágatok és ehhez hasonlók
szempontjából. A dojóban a falakat, az ott tartózkodó személyeket és más lehetséges
akadályokat kell szemügyre venni. Ha az ember gondosan megfigyelt mindent, természetes
módon adódik, hogy miként tudja legyőzni ellenfelét.
A második pont, amelyet tárgyalnunk kell, a kezdeményezés megszerzése. A szellemi
küzdősportok szakértői, mint például a sakkozók vagy go játékosok alkalmazzák a
kényszerítő húzások stratégiáját, olyan lépéseket tesznek, amelyekre a másik játékos
kénytelen megadott módon lépni. Ez az elv egyértelműen alkalmazható a júdóban éppúgy,
mint a mindennapi életben.
A harmadik pont tömören így hangzik: Mérlegelj körültekintően, cselekedj
határozottan! A mondat első fele szorosan kapcsolódik a fenti első ponthoz, vagyis egy
technika végrehajtása előtt aprólékosan értékelnünk kell ellenfelünket. Ha ezt megtettük, a
1
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mondat második felét már automatikusan meg tudjuk valósítani. A határozott cselekvés azt
jelenti, hogy nem habozunk és nincsenek mellékgondolataink.
Miután szó esett a végrehajtásról, a leállással kapcsolatban szeretnék tanácsot adni.
Ezt nagyon egyszerűen ki lehet fejezni. Amikor elértünk az előre kitűzött pontig, ideje, hogy
befejezzük a technikát, vagy bármi egyebet.
Az ötödik és utolsó pont magát a judo lényegét érinti. Ebben a mondásban
fogalmazódik meg: Menj utadon töretlenül, a győzelem ne tegyen elbizakodottá, a vereség ne
törjön le. Akkor se feledkezz meg az óvatosságról, ha minden csendes körülötted, és akkor se
bénítson meg a rémület, ha nyilvánvaló veszély fenyeget. Beleértendő ebbe az a
figyelmeztetés is, hogy ha hagyjuk magunkat félrevinni a sikerektől, a győzelmeket
elkerülhetetlenül vereségek fogják követni. Azt is jelenti, hogy állandóan harcra késznek kell
lenni - még egy győzelem elérése utáni pillanatban is. Akár csendes, akár zavarosan kavargó a
környezetünk, mindig képesnek kell lennünk, hogy minden rendelkezésünkre álló eszközt fel
tudjunk használni célunk elérésére.
A judo tanítványnak észben kell tartania ezt az öt alapelvet. Ha ezeket alkalmazni
fogja munkahelyén, az iskolában, a politikai életben vagy bármilyen más társadalmi területen,
tapasztalni fogja annak hatalmas előnyeit.
Összefoglalásképpen; a judo szellemi és fizikai tudomány, amelynek tanításai könnyen
alkalmazhatók mindennapi ügyeink irányításában. A judo alapelve, amely valamennyi támadó
és védő technikát uralja az, hogy bármi is a célunk, akkor érhetjük el legjobban, ha elménk és
testünk képességeit maximális hatékonysággal használjuk fel. Ugyanezen elv mindennapi
tevékenységünkre alkalmazva a legmagasabb rendű és legésszerűbb életvitelt eredményezi.
A judo gyakorlása nem az egyetlen módja, hogy megragadjuk ezt az egyetemes elvet,
de én így értettem meg és ennek segítségével próbálok másokat is segíteni a megvilágosodás
útján.
Akár a támadások és védések művészetének csiszolására, akár mindennapi életünk
tökéletesebbé tételére alkalmazzuk a maximális hatékonyság elvét, mindenekelőtt az
szükséges, hogy rend és harmónia uralkodjon az emberek között. Ez csak úgy érhető el, ha
segítjük egymást és tudunk engedményeket tenni egymásnak. Ez kölcsönös előnyökön
alapuló általános jólétet eredményez. A judo gyakorlásának végső célja, hogy szívünkbe
véssük a maximális hatékonyság, és a kölcsönös előnyökön alapuló általános jólét elvét. A
judón keresztül az emberek, miközben fejlesztik testüket és megtanulják a támadás és
védekezés művészetét, egyénileg és közösen is elérik legmagasabb szellemi állapotukat.

ARCKÉPCSARNOK
Gollo Michel, 5. danos aikido mester – Mészáros Anita riportja
1. Hol születtél, hogyan kerültél kapcsolatba a harcművészettel? Miért éppen az
aikidóval?
Kongóban születtem, és egy hozzánk közel lévő Shinto templomhoz jártam a barátaimmal
nyolc évesen játszani. Mindig hallottuk a dojo zajait, és sokat nevettünk, ahogy az aikidósok,
karatékák és judokák estek keményen a tatamin. Borzasztóan nevetségesnek tűnt ez
számunkra. Mindig zavartuk az edzést, és a Mester mindig elzavart minket, míg egy napon
meggondolta magát, és úgy döntött, hogy "megtart" minket. Be is álltunk mi is edzeni nyolc
évesen. Sokat foglalkozott velünk, így sokat is komolyodtunk. Először elsősorban judóval és
karatéval foglalkoztunk, és később kerültem kapcsolatba az aikidóval, amit ugyanaz a japán
mester tanított.
6.

2. Mikor jöttél Magyarországra?
Magyarországra kb. 12-15 évvel ezelőtt érkeztem, hogy főiskolai tanulmányokat folytassak.
3. Honnan jött ez az ötlet, hogy itt aikidót oktass?
A szállásom közelébe egy tornaterembe jártam edzeni. Akkor aikidóból már 1. kyus voltam.
Minden reggel felkeltem hajnali 4 órakor és edzettem. Mindig karatét gyakoroltam, mert az
aikidóhoz nem volt párom, vagyis rúgtam a szériákat, 300 mawashi-gerit, ütöttem 300 oitsukit stb. Egyszer találkoztam két bájos emberrel Elzner Lászlóval és Horváth Józseffel, akik
ott judót gyakoroltak a tatamin. Egyszer valamit rosszul csináltak, és én nem bírtam tovább,
elkezdtem magyarázni nekik. Először sokat beszélgettünk, elmondták, hogy középiskolás
koruk óta foglalkoznak judóval, de leginkább az aikidóval szeretnének foglalkozni. Én
elmondtam, hogy aikidóból barna övem van, mire ők nagyon belelkesedtek, és kérleltek, hogy
oktassam őket. Nemet mondtam, mert akkor még nem voltam mester. Mivel az aikido
titkosnak számított, ezért írtam a mesteremnek, hogy mi legyen. A mesterem azt válaszolta,
hogy amennyiben ott az enyém a legmagasabb fokozat, akkor nyugodtan taníthatok,
terjeszthetem az aikidót, ahogy Ósensei Uyeshiba is szerette volna.
4. Milyen nehézségekkel kellett megküzdened munkád során?
Voltak olyan emberek, akik megkértek, hogy tanítsam őket aikidózni, de ők más "aikidot"
tanultak. Ők régen ju-jitsuval foglalkoztak, azután önkényesen átnevezték aikidónak. De ez
nem aikido volt. Tanítottam őket, de ebben az volt a rossz, hogy amikor nem voltam ott,
akkor előjöttek a régi beidegződéseik. Ez engem nagyon zavart. Később olyan személyekkel
is találkoztam, akik ki akartak sajátítani (a tudásomat). Féltékenyek voltak és irigyek,
megmagyarázhatatlan magatartásuk volt velem szemben. Volt még más problémám is. Nem
találtam termet. Ekkor találkozta 'hála isten' Jóvér Bélával, aki a Mélyéptervnél tartott edzést
és felajánlotta a termét a Sütő utcában. Itt indult be igazán az aikido, rengetegen jártak
hozzám. Sok jó emberrel találkoztam, akik később mesterek is lettek.
6. Mi a célod?
Tanítani, tanítani, és tanítani!
7. Hogyan foglalnád össze eddigi munkádat és mik a további terveid?
Szerintem, amit idáig csináltam összességében nézve pozitív volt, hiszen sok ember lett nálam
fekete öves, van aki már több danos, bár lehet, hogy ők nem ismernek még így sem el, de én
tudom, hogy kit tanítottam és kit nem, kinek segítettem többet, mert gyenge volt és kinek
nem. Voltak, akik okosak voltak, rögtön utánam csinálták a technikákat, voltak, akiknek sokat
kellett segíteni. A távolabbi tervem az, hogy lesz egy nagy termem, ahol csak fekete öveseket
oktatok, egy általam kidolgozott tematika szerint. Szeretném, hogy ezek a fekete övesek olyan
belső hanggal rendelkezzenek, és úgy adják tovább a tudást a fehér öveseknek, hogy minden
mozzanatra külön odafigyelve alkossanak egy egészet.
8. Foglalkoztál-e más harcművészettel, mivel és miért?
Mint az elején említettem foglalkoztam judóval (Kodokan iskola), karatéval, okinawa-te-val
és shotokánnal. Az okinawai és a shotokán karate között nincs nagy különbség, csak annyi,
hogy a okinawai karate sokkal keményebb. Ezen kívül foglalkoztam kyokushinkai-al, wadoryuval, gojo-ryuval, utoljára, mikor kinn voltam Franciaországban egy évig, akkor
foglalkoztam a tai-do-val. A tai-do olyan fajta harcművészet, amely egyesíti a kung-fu-t, és az
okinawai karatét. Egy 9 danos mester, Sakimene sensei a megalkotója, Ő sokáig élt kinn
Kínában. Japánba való visszatérése után alkotta meg a tai-dot. Ötvözte a kung-fu-t a régi
stílusú okinawaté-val. Rengeteg szép és jó dolog van benne, rengeteg aikido elemet tartalmaz.
9. Hogyan látod a budo jövőjét a mai világban?
Magyarországra leszűkítve, nagyon sötétek a kilátások. Nincs támogatás, a mesterek magukra
vannak hagyva, nincs infrastruktúra ezek nagy problémák. A Sportminisztériumnak kellene
támogatni mindenkit, aki foglalkozik a sporttal, egységesen. Nem kellene azzal foglalkozni,
hogy szakszövetségben van, vagy egyesületben van a sportoló, ha valakinek van egy
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egyesülete, és be van jegyezve, szerintem nekik is jár támogatás, hiszen ők is foglalkoznak
gyermek és ifjúság neveléssel, hiszen, ha a gyermekkel nem bírnak otthon a szülők, azokat
hozzánk hozzák. A másik dolog, jó lenne, ha az iskolában tanítanák a harcművészetet, (mint
például Japánban is) tornaóra keretein belül.
10. Hogyan lehetne szerinted még több
emberrel megismertetni a budót?
Régen Japánban a nagymesterek, ha terjeszteni
akarták a harcművészetet, elmentek nagy
városokba és ott kő keményen megverekedtek a
helybeli mesterekkel. Vagy megtámadták a
helybeli mestereket.
Én nem azt mondom, hogy verekedni kell, hanem
valamilyen formában bemutatókat kell szervezni.
Nálunk erre van lehetőség. Az embereknek látnia
kell, hogy ez létezik és nem egy-egy embernek
van fenntartva, hanem mindenki csinálhatja. Ez
lenne az igazi. A másik dolog, jó lenne, hogy a
TV-ben
,
rendszeresen
bemutatnák
a
harcművészeteket. A médián keresztül lehetne
népszerűsíteni.

Előkészületben egy lendületes kote-gaeshi
11. Mit tanácsolsz a most felnövő budo generációnak?
Több tiszteletet és elismerést a mesterek iránt, rengeteg türelmet önmaguk és a mesterünk
iránt.
12. Mondj egy olyan eseményt az életedben, ami nagyon jó dolog és a harcművészethez
kapcsolódik!
Amikor egyszer megtámadtak , akkor használtam életemben először a harcművészetet az
utcán, úgy jött mintha álmodtam volna, álltam, rúgtam egyet, megfogtam a kezét,
visszafordultam, fogtam a másik kezét, csináltam egy irimi-nagét, mind a ketten a földön
voltak és könyörögtek, hogy ne bántsam őket, én meg csodálkoztam, hogy én, aki ilyen
vékony vagyok, hogy lehettem képes erre. Nagyon-nagyon jó érzés volt. Pedig csak
segítettem egy öreg néninek, akinek el akarták venni a pénztárcáját.
A másik legnagyobb élményem az, amikor a közelmúltban Japánban voltam és visszajöttem
kaptam egy levelet Doshutól, aki az aikido fő-főnöke, és kinevezett 5. danosnak. Ezt nem
lehet kérni, hanem várni kell, és érdemeim alapján kaptam.
13. Mi volt a legrosszabb élményed a harcművészettel kapcsolatban?
Volt az is. Amikor az ember verekszik két dolog van, egyrészt jó élmény, csinálhatsz valami
olyasmit, ami védekezés vagy mások védelmezése. A másik dolog, amikor a védekezés
mértéke túl kemény. Mikor engem megtámadtak (már többször is volt ilyen) előfordult, hogy
a védelemmel többet tettem, mint amennyit szabad lett volna. Kitörtem véletlenül a kezét, a
lábát, vagy a fogát, és hetekig lelkiismeret furdalásom volt. Pedig nem is én kezdtem.
14. Mit üzensz a Jóvér Béla csapatának?
Nagyon szeretem ezt a csapatot, nagyon tisztelem őket. Bélát nagyon tisztelem és szeretem. Ő
az egyetlen olyan ember Magyarországon, akire azt mondom, hogy nagy ember. Szerintem
mindenkinek örülnie kell, aki tőle tanulja a harcművészetet.2
Köszönöm az interjút.
Én köszönöm.
2

Nagy kópé vagy Te Michel szan! Köszönöm jóleső szavaidat, de alaposan feladtad a leckét.
Igencsak ügyelnem kell rá, nehogy ezután eszerint kezdjek el viselkedni. [jb]
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ZEN
Tsai Chih Chung: Beszélő zen. Budo Kiskönyvtár, 2001. 82. oldal
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Útmutató a zen-meditációhoz – Jóvér Béla
Forrás: Reggeli üldögélések. Bodhi füzetek I., Budapest, 1995. Elhangzott a Buddhista
Misszió 1993. évi nyári lelkigyakorlatán, Nagyhideghegyen.
II. rész
Mielőtt a mai üldögélést elkezdenénk, az éberség-gyakorlatok értelméről szeretnék néhány
szót mondani.
Amint azt bizonyára tudjátok, az éberség-meditáció a buddhista meditációk egyik fajtája. Az
egyéb meditációs technikák részint a koncentrációs készség, részint a belátás kifejlesztésére
irányulnak. Maga az éberség-meditáció bizonyos fokig magában foglalja ezt a két egyéb
meditációfajtát is. A saját megfigyelésem szerint a mai ember számára a meditációs gyakorlás
kezdeti szintjén – bizonyos szempontból – a belátást, vagy bölcsességet fejlesztő gyakorlatok
bizonyulnak hatásosabbnak.
Bizonyára vannak itt közöttetek olyanok, akik már próbálkoztak más szellemi utakkal, s így
tapasztalhatták, hogy ezek a szellemi utak gyakorlataikat nagyon gyakran a koncentráció
fejlesztésével kezdik. Különféle koncentrációs gyakorlatokat adnak, pl. egy gyertyalángra
történő összpontosítást, vagy a légzés figyelését, vagy hogy el kell képzelni egy pontot a
homlokunk közepén, és arra kell koncentrálni.
Ha próbáltatok már ilyesfajta gyakorlatokat, akkor tapasztalhattátok, hogy ezek a gyakorlatok
számunkra valójában elvégezhetetlenek. Amikor leülünk és nézzük a gyertyát, vagy amikor a
homlokunk közepére próbálunk koncentrálni, bármennyire is igyekszünk, néhány másodperc
múlva teljesen elterelődnek a gondolataink. Néhány perces, vagy még ennél is hosszabb
időtartamra képtelenek vagyunk fenntartani a koncentrációt.
Ennek részint az az oka, hogy ezek a meditációk túlságosan is mesterkéltek. Azért nem
vagyunk képesek őket sokáig végezni, mert a szellem számára egyszerűen unalmasak. Az
ezekre történő koncentráció a szellem megerőszakolását jelenti. Van azonban a problémának
egy másik aspektusa is, s erről szeretnék néhány gondolatot mondani.
Kétségtelen tény – ezt egy ilyen koncentrációs gyakorlat során bárki könnyen kipróbálhatja és
letesztelheti –, hogy egészen rendkívüli módon gyenge a koncentrációs képességünk. Tehát
valóban képtelenek vagyunk hosszabb ideig, de akár csak percekig is valamely kiválasztott
tárgyra összpontosítani. És még ha valami nagyon érdekel is bennünket – tehát ha ki is alakul
egy bizonyos spontán koncentráció –, még akkor is könnyen kizökkenthetőek vagyunk. Azt
lehetne mondani, hogy a tudatállapotunkat nagymértékű szétszórtság jellemzi. Márpedig
ahhoz, hogy képessé váljunk a dolgok mélyére látni, hogy a tudatunkat meg tudjuk tisztítani,
és hatékonnyá tudjuk tenni, fejlett koncentrációs készségre volna szükségünk.
Elengedhetetlen tehát a koncentrációs készség fejlesztése. Látjuk azonban, hogy a szokásos
koncentrációs gyakorlatok végzése egyfelől megerőszakolja a tudatot (ami miatt képtelenek
vagyunk ezeket hatékonyan végezni), másfelől a sikertelenség következtében e
gyakorlatokkal csak frusztráljuk magunkat, kudarcélményeket szerzünk, ami miatt még
jobban erőlködünk, s ettől aztán még kevésbé tudunk koncentrálni. Hogyan lehetne a
koncentrációt mégis fejleszteni? Hogy ezt megértsük, meg kell vizsgálnunk, hogy miért is
nem tudunk koncentrálni?
Megfigyelhetjük, hogy ami érdekel bennünket, arra sokkal jobban tudunk koncentrálni, mint
arra, ami érdektelen, s ennek alapján gyaníthatjuk, hogy a koncentrációra való képtelenségünk
oka nem valamilyen alapvető képesség hiánya. Valójában jelen van a tudatunkban ez az erő,
mint lehetőség, vagy potencialitás.
Ha megvizsgáljuk, hogy miért nem tudunk koncentrálni, akkor mindig azt látjuk, hogy valami
elterel bennünket. Valahányszor koncentrálni próbálunk, valami kényszerítő módon
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betolakodik a tudatunkba és eltereli a figyelmünket. Különféle dolgok tolakodnak a
tudatunkba, a leggyakrabban gondolatok, vagy képzelődések.
Tulajdonképpen, amikor ilyen elterelődés történik, a tudatunk akkor is koncentrálódik, csak
éppen nem arra, amire szeretnénk, hanem éppen arra a gondolatra, vagy fantáziára, ami
eltereli, és magára vonja a figyelmünket.
Ha megvizsgáljuk azokat a tárgyakat, amelyek elterelnek bennünket, akkor felismerhetjük,
hogy ezeket a tudat saját tendenciái, hajlamai határozzák meg. Tehát ha koncentrálni
próbálunk és elterel bennünket valami, akkor ez nem véletlenszerű. Olyan dolgok jutnak
ugyanis eszünkbe, amelyek a tudatot egyébként is foglalkoztatják, amire a tudat vágyik, vagy
amit gyűlöl, ami felé a tudat ösztönzései irányulnak, amelyekkel a tudat asszociációs
kapcsolatban áll.
Ha a mélyére kívánunk látni annak, hogy miért nem tudunk koncentrálni, akkor azt
fedezhetjük fel, hogy tulajdonképpen azért nem vagyunk képesek összpontosítani, mert a
tudat túlságosan bele van ragadva a saját ösztönzései által meghatározott tárgyakba. Vagyis a
tudat nagyon is jól tud koncentrálni, csak éppen nem arra, amire szeretnénk, hanem a saját
ösztönzései által meghatározott jelenségekre és fogalmakra.
A szokásos szétszórtságunkat az okozza, hogy ezek az ösztönzések bizonyos fokig
kaotikusak, egymással is vetélkednek, egymást is állandóan kiszorítják. Így aztán a tudat
koncentrációja esetleg pillanatonként is változhat, csaponghat, állandóan más-más tárgyakra
irányulhat, mindig attól az ösztönzéstől függően, amelyik éppen felülkerekedik benne. Az
egyik pillanatban nagyon is erősen koncentrálunk egy dologra, aztán a következő pillanatban
egy másik ösztönzés merül fel és terel el bennünket, s ettől kezdve erre koncentrálunk. Az
ilyesfajta koncentrációk jellegzetessége azonban az, hogy nem tudatosak, nem a
törekvéseinknek megfelelőek, hanem ösztönösek: a vágyaink, gyűlöleteink, kötődéseink –
tehát a tudatunkban lévő spontán automatizmusok – határozzák meg őket.
Tehát a problémánk nem az, hogy nem tudunk koncentrálni, hanem éppen ellenkezőleg: az,
hogy nem tudunk dekoncentrálni, vagyis nem tudjuk feloldani és kivonni azokat a tudati
energiákat, amelyek a saját vágyainkhoz, fantáziáinkhoz kötődnek és ezeken keresztül
összpontosulnak. Ezek koncentrálják, mintegy préselik magukba a tudatot, és ezért nem áll
rendelkezésünkre az a szabad tudati energia, amivel képesek lehetnénk bármire szabadon
összpontosítani. Ezért nem tudunk a koncentráció energiájával szabadon megteremteni egy
olyan szellemi valóságot, ami eszményibb lehetne, mint az, amelyben jelenleg élünk.
Látjuk tehát, hogy a koncentráció nem más, mint a tudat energiáinak az irányítása, és mivel a
tudat energiái mindig irányulnak valahová, ezért mindig koncentráltak is vagyunk. Mivel
azonban nem vagyunk képesek irányítani e koncentrációt, kényszerítő jellegűnek érezzük
önmagunkra nézve. Más szóval nem úgy éljük át, mintha koncentráltak lennénk, hanem úgy,
mintha a figyelmünket valami terelné, kényszerítené. Az is következik ebből, hogy amilyen
mértékben kaotikus a tudatunkban levő ösztönzések forgataga, ugyanolyan mértékben
szétszórt és kaotikus a tudati világunk is.
E tudatot, amelyet a benne dúló ösztönzések – vagy »szelek« – ide-oda hánynak, a viharos
tengeren hánykódó lélekvesztőhöz lehetne hasonlítani. A csónakot nem vagyunk képesek
abba az irányba kormányozni amerre szeretnénk, ezért aztán nem is jut el sehová. A tenger e
hasonlatban a szenvedés óceánja, de egyszersmind a saját tudatunk is, amit meg kell
tanulnunk lecsendesíteni ahhoz, hogy irányítani tudjuk az energiáinkat. Viharban hiába
tekerjük a kormánykereket. A csónakot nem lehet úgy irányítani, hogy még erősebben az
ellenkező irányba tekerjük a kormánykereket, mint amerre a szél sodorja. Ennek előbb-utóbb
az lenne az eredménye, hogy eltörik a kormánylapát, és akkor aztán végképp nem lehet többé
semmit sem csinálni. Ahhoz, hogy a csónakot irányíthassuk, előbb meg kell tanulnunk
lecsendesíteni e tengert, a szellemet. Másképpen megfogalmazva: ki kell emelnünk a csónakot
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ebből a viharból és egy csendesebb vízre helyeznünk, ahol, még ha jön is olykor egy-egy
erősebb szélroham, könnyebben tudjuk azt irányítani.
Ez azt jelenti, hogy ha meg akarunk tanulni koncentrálni, akkor először nem összpontosítani
kell megtanulnunk (amit a tudat már amúgy is tud, hiszen mindig irányul valamire), hanem
először meg kell tanulnunk dekoncentrálni. Meg kell tanulnunk, hogy a spontán működő
vágyaink és gyűlöleteink által meghatározott összpontosításainkat feloldjuk, s ezt követően,
ha a tudat már lecsendesedett, fogunk tudni elindulni abba az irányba, amerre szeretnénk.
Az éberség-meditáció pontosan az a gyakorlat, amelyre ehhez szükségünk van. Pontosan ezt
célozza ugyanis. Nincs meghatározott tárgya, amire irányulni kíván. Az a feladata, hogy
kiszabadítsa a tudatnak azokat a lekötött, besűrűsödött energiáit, amelyek a nem akaratlagos,
ösztönös pályákon vannak megkötve. Célja tehát a tudat tisztaságának a létrehozása, azon
keresztül, hogy megpróbálja azt ráébreszteni önnön megkötöttségére. Vagyis az éberségmeditáció a kiszabadítás módszere – az energiák feloldásának, a dekoncentrálásnak a
módszere. Nem azáltal, hogy még szétszórtabbá válunk, hanem azáltal, hogy tudatosítjuk a
saját ösztönös koncentrálódásainkat. Tudatosítjuk, hogy mi az, ami megköt bennünket, mi az,
ami a tudat energiáit magára vonja.
Lélektani tapasztalat – és ezt egy ilyen lelkigyakorlaton mindannyian kipróbálhatjátok –, hogy
amennyiben fel tudjátok fedezni magatokban, rá tudtok ébredni ezekre a koncentrálódásokra,
ha ki tudjátok emelni ezeket a tapadásokat az öntudatlanságból, pusztán ez elég ahhoz, hogy a
koncentrációt fel tudjátok oldani. Tehát tulajdonképpen semmilyen belső harcra, vagy
meghasonlásra nincs szükség, nem kell önmagunkban semmit sem elnyomni, mert pusztán az
egyszerű felismerés – “Aha, a tudatomban megjelent ez a tárgy” – elég ehhez. Az uralmat
azért szoktuk elveszíteni e folyamat fölött, mert elfeledkezünk arról, hogy mi magunk
vagyunk az a tudat, amelyben ezek az ösztönzések jelen vannak, vagyis hogy mi magunk
teremtjük ezeket. Ha tudatosul, hogy mi magunk teremtjük ezeket, és hogy mi magunk
vagyunk, aki kötődik ezekhez; már el is engedhetjük őket.
Ennek megfelelően az éberséggyakorlat módszere az, hogy egyszerűen enged mindent
megtörténni a tudatban, s nem igyekszik erőszakkal valamire összpontosítani a tudatot;
azonban amint történik valami, érteni kell, hogy mi is történt. Megértjük, hogy most ez a tudat
tárgya és ezzel a mozdulattal tudatossá tesszük az egész folyamatot, ráébredünk arra az
ösztönzésre, amely el akar terelni bennünket valamely gondolat irányába. Amikor pedig erre
ráébredtünk, ismét vissza tudunk helyezkedni abba a szabad, nyitott jelenlétbe, amit
éberségnek, vagy puszta jelenlétnek nevezünk. Azzal, hogy egyre több ösztönzésre ébredünk
rá, amelyeket mind tudatosítunk és elengedünk, egyre több energiát szabadítunk fel
magunkban. Másképpen fogalmazva, ahogy így üldögélünk, egyre éberebbé és éberebbé
válunk.
Ez az éberség egyfajta szabadságérzetként, belső szellemi erőként jelentkezik bennünk. A
kezdők ezt nem érzik azonnal, de egy bizonyos ideig tartó gyakorlás után tapasztalhatjuk,
hogy amíg itt mozdulatlanul üldögélünk, tulajdonképpen felszabadulunk. Ahogy Shunryu
Suzuki mester mondotta, az egésznek semmi más értelme nincs, mint maga az üldögélés,
nincs semmi más ezen kívül, amit keresni kellene. Ez maga a felszabadulás!
A mai üldögélésünket azzal a könnyítéssel végezzük, hogy adunk a tudatunknak egy tárgyat,
mivel ha semmiféle tárgya sem volna, ami vezetné, akkor – különösen a kezdők – túlságosan
gyorsan elterelődnénk. Ennek az az oka, hogy még nem vagyunk hozzászokva, nincs
begyakorolva ez a fajta tapasztalás, s így valószínűleg hamar elaludnánk, vagy képzelődésbe
merülnénk. Hiszen még messze nem vagyunk abban a helyzetben, hogy teljesen keresztül
tudnánk látni a saját működésünkön, és fel tudnánk oldani ezeket a koncentrációkat. Már
tegnap is ezért ajánlottuk a légzést, mint vezetőingert, és ezt javaslom továbbra is. Azonban
ne összpontosító módon gyakoroljunk, hanem a légzés itt pusztán támasz legyen – egy olyan
alap; amely mutatja a tudatunknak, hogy merre van az a tisztaság, amelyben fel lehet oldani a
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dolgokat, és ahová mindig vissza lehet térni. Ne igyekezzünk tehát azon, hogy minden mást
elnyomjunk, hanem engedjünk be a tudatunkba mindent; amint megjelenik azonban valami,
azonnal tegyük tudatossá, hogy hogyan tapadunk a dologhoz, hogyan kényszerít az magába
bennünket, hogyan koncentrálódik a tudatunk a jelenségre és ébredjünk rá arra is, hogy mi
magunk vagyunk azok, akik a dologra koncentrálódunk. Azután pedig engedjük el a dolgot,
és szelíden tereljük vissza a tudatunkat a vezetőingerhez, a légzéshez.

OLVASÓI LEVÉL
Az emberi test – Katsu
Katsu aláírással kaptam egy szép gondolatokat tartalmazó levelet, melyet alább
közreadok. Ilyen nevű ismerősöm nincs, gyanítom hát, hogy írói álnévről van szó. Kár, hogy
nem japán írásjelekkel írta alá, mert így több értelmezése is lehetséges. Legvalószínűbb, hogy
az újjáélesztés, életre keltés, feleszmélés jelentésre gondolhatott. Így nevezik például a judo,
sérülések után alkalmazott életre keltési technikáit. Zen mestereknek is szokása, hogy katsu! felkiáltással ráütnek botjukkal a meditációban lévő tanítványra, mert ez néha megkönnyíti a
szatoriba való átzökkenést. A szótár szerint jelenti még a következőket (persze más, és más
írásjelekkel leírva): szomjúság, szomjúságot érezni, szomjúságra panaszkodni, sertéshúsból
készített fasírt, egy tál rizs fasírt feltéttel, győzelmet aratni, felülkerekedni, megnyerni egy
versenyt, túlszárnyalni. De jelent még mást is: továbbá, ezen kívül, ugyanakkor, szintén. [JB]
Ui. elnézést kérek a tudálékosnak ható kommentárért, de iszonyú pénzt fizettem a
szótáramért, szeretném minél jobban kihasználni.
Az emberi test
Mi emberek nem a testünk vagyunk!
Hajlamosak vagyunk azonosítani magunkat azzal, akivel a tükörben találkozunk…
Ember! A testünket kölcsön kapjuk egy időre, sáfárkodjunk vele okosan, ill. fogadjuk el vagy
utasítsuk el, de mindenképpen tudjuk, hogy nem a miénk örökre.
Ha belebotlunk egy kőbe, gondoljunk arra, hogy akár az a kő is lehetnénk. A kivágott
karácsonyfa szomorú teste is üresség már. A nagy utazás egyik állomása, a színész egyik
szerepe, amit éppen játszunk…
A nyomorékok öröme
Elképzelted-e már magadat vaknak, rokkantnak, egy lábon szökdécselőnek vagy tolószékben
gurulónak? Tedd meg! A világ nem biztos, hogy olyan, amilyennek te látod! A világ mindig
olyan, ahogy az egyes ember látja és mennyien vagyunk emberek…!
No, ennyiféle a világ is. Te csak egyféle világot ismersz és ahhoz próbálod igazítani a többi
milliárdot…
Mit adunk gyermekeinknek?
Adjuk a testüket, mely a miénkből olvadt össze. Adjuk az erkölcsüket és lelkük alapvető
viszonyulásait, melyeket tőlünk tanulhatnak.
De nem adjuk a szellemüket.
A szellemükben valami teljesen új (vagy régi?) szárnyal! S az már nem mi vagyunk. Így jó a
világ, minden változik, a gyermek nem Te vagy, csak te voltál az ő lehetősége, a teremtés
általad, rajtad keresztül történt meg.
A gyermek rád lett bízva, mikor róla döntöttél, de nem a tiéd.
Ha csak magadat szereted benne, csalódni fogsz. Nem olyan tükörkép ő, mely mozdulatlan
függ a falon!
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Tiszteld benne a szerepedet és tiszteld még jobban a másik embert!
Adj szabadságot a gyermekednek! Szeresd, de ne kötözd magadhoz. Szeresd, mint legjobb
barátodat, akit a szükségben is segítesz.
Az ember feladata a világban
Ebben a világban van a helyed és a feladatod.
Első feladatod, hogy felismerd ezt.
A nagy műnek te is része vagy, a kis fogaskerék is tegye meg a dolgát.
Valaki azt szeretné, ha megtalálnád helyed, feladatod.
Valaki ki akar próbálni téged.
Játssz vele!
Soha ilyen bonyolult játékot még nem találtak ki, szabályait soha nem fogod megtanulni!
Igazi szerencsejáték.
Ezt csak játszani lehet.
Ember játssz, és bízva bízzál!
A szabályok szigorúak, mint az „orosz rulett”, a „mindent vagy semmit”!
Talán később újra asztalhoz engednek…

Nagy József rajza.
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ALAPOZÓ
Rovatvezető: Pados Róbert
A bemelegítés négy szakasza – Boros András fordítása (kivonatos)
Forrás: Internet. Dr. Andrew Yiannakis, Godan (Judo és Jujutsu) A sport és szabadidő
tudományok professzora. A Connecticut Egyetem Judo & Jujutsu klubjának honlapja.
Gyűjtötte és lektorálta: J.B.
A bemelegítés négy szakasza
(A judóhoz és jujutsuhoz való bemelegítés elmélete)
Bevezetés
A megfelelő bemelegítés a judóban és a jujitsuban elengedhetetlen, mivel ezen
harcművészetek rendkívüli szellemi és fizikai igénybevételt jelentenek. A sérülések
elkerüléséhez, illetve a jó teljesítményhez fontos, hogy kellő időt szánjunk a megfelelő
bemelegítésre, a lelki és fizikai ráhangolódásra. A jó bemelegítést, a megfelelő és biztonságos
edzés, illetve küzdelem megalapozásának kell tekintenünk. Szemináriumokon nem ritka, hogy
a sportolók izgatottan várják, hogy "valódi" judóban legyen részük. Ilyen légkörben a
bemelegítés csak szükséges rossznak tűnhet. Ennek megfelelően elnagyoltan, sietve és
szervezetlenül zajlik a tréning ezen alapvető szakasza. Az ilyen bemelegítés nyilvánvalóan
nem éri el célját, és magában hordozza a sérülés veszélyét is. A sportolók nem ellazult,
ráhangolódott, hanem túlfeszített, dekoncentrált állapotba kerülnek a tréning elején, ami
alkalmatlan a nagy odafigyelést, könnyedséget és koordinációt igénylő judo és jujutsu
gyakorlására. Az ilyen elkapkodott bemelegítés inkább verekedésre, mint harcművészetre
hangolja rá a tanulókat. Mindez a gyenge teljesítményhez vezet, ami miatt a tanítványok
elégedetlenül távoznak az edzésről és nem is biztos, hogy újra eljönnek.
Minden edzésvezető tudatában kell, hogy legyen: a bemelegítés minősége meghatározza
munkája minőségét, akár szemináriumon, akár edzésen tanít, akár küzdelmi edzésre készít fel.
Jelen munkánk célja, hogy megvilágítsa a bemelegítés jelentőségét, és útmutatásul is
szolgáljon a megvalósításhoz.
A megfelelő bemelegítés négy, egymáshoz kapcsolódó pszichofizikai állapotot alakít ki, ami a
tökéletes teljesítmény feltétele.
I. A fizikai készenlét állapotának elérése.
II. A testhőmérséklet emelése, a keringési rendszer bemelegítése.
III. Az összes fontos izomcsoport és ízület nyújtásának és lazításának révén a
hajlékonyság fokozása.
IV. Megfelelő időzítési készség és koordináció kialakítása.
Éppen ennyire fontos a lélektani felkészülés, melynek során kialakul a szükséges
koncentráció, éberség, és a sportolók is egymásra hangolódnak. A mentális állapot nagyban
befolyásolja az egyén teljesítményét mind az edzésen, mind a versenyek során.
Bár nem nyilvánvaló, mégis a bemelegítés hatása egyénenként változó, mi több a különböző
feladatok (új technikák elsajátítása, erőnléti edzés vagy verseny) más-más előkészületeket
igényelnek. Érdekes, hogy a bemelegítés elvei nem függenek az utána következő feladatok
jellegétől. Ami különbözik, az, hogy a bemelegítés IV. szakaszában, amikor a tanítványok
már alaposan ellazultak, mi az a konkrét rávezető szakasz, amivel elérjük az adott feladatra
való fizikai és lelki ráhangolódást.
Igaz hogy a bemelegítés 20-25 percet elvon a judo vagy jujutsu gyakorlásától, azonban a
magasabb szintű teljesítmény révén ez az idő kamatostul megtérül. Így a jó bemelegítéssel
elérhetjük azt, amit Kano mester is megkívánt: Maximális hatékonyság, minimális
erőkifejtéssel. A megfelelő bemelegítés eredményeként a sportoló ellazul, energikussá válik,
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de emellett fegyelmezett és koordinált lesz a viselkedése. A bemelegítés során az esetlegesen
meglévő fájdalmak enyhülnek, a fáradtság érzése eltűnik és a sportoló késztetése, önbizalma
fokozódik. Olyanná válik, mint finoman felhangolt zeneszerszám.
A bemelegítés során elvégzett gyakorlatok, azok végrehajtási módja lényeges hatással van a
megfelelő bemelegítettség kialakítására. Azt javasolom, hogy a bemelegítés négy szakaszból
álljon, melyeket az alábbi elvek szerint kell végrehajtani.
Első szakasz: A testi készenlét és koncentrált figyelmi állapot kialakítása.
Ezek a gyakorlatok a lelki-szellemi ráhangolódást szolgálják. Ennek az egyik leghatékonyabb
része a meditáció, ami segíti a gondolatok rendezését, nyugalmi állapotot hoz létre, és
ráirányítja a figyelmet az előttünk álló feladatra. Ellazult összpontosításra és kontrollra tesz
képessé, amelyek a harcművészetekben különösen fontos elemek.
Második szakasz: A fizikai készenlét és a vérkeringés fokozása.
Egy-két perces kocogás vagy gimnasztika a legmegfelelőbb. (Hideg környezetben hosszabb
idő szükséges.) Ezen gyakorlatok a keringés fokozását ezen keresztül izmok melegítését, és a
készenléti állapot kialakítását célozzák. A bőrerek szűkülése, illetve az izomkapillárisok
megnyílása a keringés átrendeződését vonja maga után. A szimpatikus tónus fokozódása
javítja a hőleadást (izzadás), és növeli a szív teljesítményét (ez nem feltétlen pulzusszám
emelkedést jelent, sőt!). A máj és izmok energiaraktárai hozzáférhetővé válnak, így a
szervezet készen áll a hirtelen erőkifejtésre. A gyakorlat fajtájától függetlenül, fontos a
megfelelő intenzitás (a pulzusszám jó esetben 110/perc fölé emelkedik). A kellő kimelegedést
követően jöhet a harmadik szakasz.
Harmadik szakasz: Nyújtás, lazítás, a test és szellem egységének megteremtése.
Mivel az edzők jól ismerik a nyújtó gyakorlatokat, ezek ismertetése szükségtelen. Azonban
hangsúlyozzuk, hogy minden jelentős izmot és szalagot finoman, nyugodtan és lassan kell
nyújtani. Ezen gyakorlatok végrehajtása türelmet igényel, ne kapkodjuk el! Itt kerüljük a
kapkodó, gyors vagy megerőltető gyakorlatokat. A szellemi ráhangolódás is legyen fokozatos.
A testi-szellemi egység alapvető egy magasabb szintű koordináció és időzítés létrejöttéhez,
amit én "interperszonális harmóniának" nevezek. Ha valaki a testi-szellemi egységet nem
tudja kialakítani, az nem lesz képes együttműködni partnerével a gyakorlás vagy küzdelem
során. Ha valaki önmagával nincs összhangban, az nem gyakorolhat vagy küzdhet könnyedén,
mozgása pontatlan és ellenőrizetlen lesz. A harmadik szakasz tartson 14 – 15 percig.
Negyedik szakasz: Az időzítés és interperszonális harmónia megteremtése.
Ezen szakaszt a judóhoz vagy jujutsuhoz közvetlenül kapcsolódó időzítési, koordinációs
gyakorlatok alakítják ki. Ilyenek a különböző katák, uchikomi, renraku waza és más, a
partnerek együttműködését igénylő gyakorlatok. Ezen szinten alakul ki az interperszonális
harmónia, ami a gyakorlás vagy küzdelem összehangolt, folyamatos megvalósításának
feltétele. Az aikidóban ezt a fázist a partnerrel való „elegyedés” szakaszának nevezik. Ez az
összecsiszolódás fázisa. Ezek egyben az átvezető gyakorlatok is, ez már a tanulás vagy
küzdelem bevezetését is jelenti. (6-8 perc) Ez az áthidaló szakasz alkalmas rá, hogy az
edzésvezető a konkrét folytatásra (tanulás, gyakorlás, küzdelem) hangolja rá a tanítványokat.
Ha sikeres volt a bemelegítés, a negyedik szakasz végén az edzésvezető a következőket kell,
hogy megfigyelje: a tanítványok energikusak, motiváltak, figyelmük koncentrált és mozgásuk
rendezett, önbizalommal, tettvággyal telítődtek, jó az időzítési készségük. Erősnek, gyorsnak
érzik magukat, kirobbannak a tettvágytól.
A sorrendiség, fokozatosság és a sajátosság elve
Hogy elérjük a legmagasabb pszichofizikai készenléti szintet, a bemelegítés során követnünk
kell a (i) sorrendiség a (ii) fokozatosság és a (iii) sajátosság elvét.
(i) A sorrendiség elve
Meghatározza a gyakorlatok sorrendjét, illetve hogy mely testrészeket érintenek az egyes
gyakorlatok. A lábak szalagjait és izmait nyújtsuk, lazítsuk először. Ezután fokozatosan
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haladjunk felfele a derék, karok, nyak felé. (Vannak vélemények, amelyek szerint fentről
lefelé célszerű haladni, de a mi véleményünk szerint ez helytelen, mert a felsőtest dinamikus,
magabiztos bemelegítésének előfeltétele, hogy az alsóbb régiók már be legyenek
bemelegedve.)
(ii) A fokozatosság elve
A tréning elején lassan, kis terheléssel végezzük a gyakorlatokat. A gyakorlatok kezdetben
legyenek egyszerűbbek, kevéssé terhelőek. Később váljanak egyre összetettebbekké, és
növeljük a sebességet és az erőkifejtést is. Ez nagyon lényeges, mert a judo és a jujutsu
összetett, nagy összehangoltságot kívánó, gyors, robbanékony, erőteljes mozdulatokból
tevődik össze.
Ennek megfelelően a jóga és Tai-chi típusú mozgás jó lehet a bemelegítés korábbi, III.
szakaszában, itt azonban már olyan mozgásokra van szükség, amelyek a judo és jujutsu
dinamikus mozgásaira hangolnak rá.
(iii) A sajátosság elve
A bemelegítés végén újra végighaladunk az egyes szalagokon és ízületeken, de most fordított
sorrendben, derék, hát, comb, vádlik, bokák kerülnek sorra. Ekkor már különös figyelmet kell
szentelnünk ezeknek a nagy terhelésnek kitett ízületeknek, testrészeknek a bemelegítésére,
lazítására. Ez a befejező szakasz, testünk másodszori „végigpásztázása” kiemelten fontos. A
sajátosság elve éppen abban áll, hogy az adott harcművészeti ág igényeinek megfelelően
végezzük ezt a célzott felkészülést.
A könnyebb erősítő gyakorlatokról
A harmadik szakasz vége felé, különösen a nyújtó gyakorlatok elvégzése után, előnyös ezek
alkalmazása. Alkalmasak a mélyen fekvő, nagy izomtömegek, szalagok bemelegítésére és a
keringés fokozására. 15-12 fekvőtámasz, 18-20 felülés, 12-15 hátizom gyakorlat és 15-18
guggolás mindenképpen ajánlatos. Nagyon eltérő lehet, hogy kinek mennyi a sok ezekből a
gyakorlatokból. Irányelv, hogy egyharmadát, egynegyedét végezzék el annak az
ismétlésszámnak, amire maximálisan képesek. Ha ennél többet végeznek, ez már nem
bemelegítés, hanem erőnléti edzés, így ezt itt kerüljük. Ugyanaz a gyakorlat kis
ismétlésszámmal hatékony bemelegítés, nagy ismétlésszámmal azonban már erőállóképességi terhelés, ami elfárasztja a tanítványt, tehát bemelegítésként nem helyénvaló.
Összefoglalás
A bemelegítés négy szakasza (I. meditáció, II. futás, vagy ezzel egyenértékű megterhelés, III.
általános nyújtó-gyakorlatok, IV. judo/jujutsu-specifikus gyakorlatok) át kell, hogy vigyék a
tanítványt négy, egymással párhuzamos fizikai és lelki szakaszon (lásd a táblázatot).
A bemelegítés négy szakasza: fizikai és lelki hatások
Szak
asz
I.

Idő
perc
1-2

Példa

II.

1-2

III.

14

Nyújtó – lazító gyakorlatok.

IV.

6

Specifikus,
judora/jujutsura
jellemző
időzítést
és
mozgáskoordinációt
igényélő
feladatok. (Ukemi, uchi-komi,
bázis-technikák, stb.)

Meditációs,
gyakorlatok
Helybenfutás
hasonló.

Fizikai hatások

Lelki hatások

koncentrációs Fizikai ráhangolódás
vagy

ehhez

Megnövekedett
figyelemösszpontosítás,
tudatosság,
jelenlét-érzés.
Felmegy a pulzus, és Kezdjük „érezni a testünket”.
emelkedik
a Testünk és tudatunk egymásra
testhőmérséklet.
hangolódik.
Inak,
ízületek,
izmok
megnyúlnak, ellazulnak.
A tanuló „érzi a mozgást”. Érzékeljük a partnerekkel való
harmóniát és a ki áramlását.
Harából dolgozunk, eggyé válunk
a mozgással. Ez a zen állapot!
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HUMOR
OKURI-ASHI-BARAI
Látjátok, amit a dojóban gyakorolunk,
annak mindennapi életünkben is hasznát
vesszük. Íme az okuri-ashi-barai gyakorlati
önvédelmi alkalmazása a
perzsaszőnyegre (természetesen vajas
felével lefelé) pottyant szendvics ellen.

Ne feledjétek: hét végén buli!
Még van idő a gyakorlásra.

Forrás: Internet. Gyűjtötte: J.B.

A részegség öt foka – Dinnyés Enikő gyűjtése
1. fok - BÖLCS
Hirtelen szakértője leszel minden témának, ami felvetődhet az egész Univerzumban. Tudod,
hogy mindent tudsz, és azt a tudást át akarod adni mindenkinek, aki meghallgat. Ilyenkor
mindig IGAZAD van. Természetes, mindenki, akivel beszélsz, TÉVED. Ez érdekes vitához
vezet olyan esetekben, amikor mindkét vitapartner BÖLCS.
2. fok - JÓKÉPŰ
Ilyenkor döbbensz rá, hogy Te vagy a LEGJÓKÉPŰBB személy az egész kocsmában és
tetszel az embereknek. Odamehetsz minden vadidegenhez, mert tudod, hogy tetszel neki, és
beszélgetni akar veled. Tartsd eszedben, hogy még mindig BÖLCS vagy, és így ezzel az
idegennel bármiről el tudsz beszélgetni.
3. fok - GAZDAG
Hirtelen tudatára ébredsz, hogy te vagy a világ LEGGAZDAGABB embere. Meghívhatod
egy italra az egész kocsmát, mert egy páncélautó, tele pénzzel vár rád a parkolóban.
Fogadhatsz is, mert még mindig BÖLCS vagy, így minden fogadást megnyersz. Bármilyen
összegben fogadhatsz, mert Te vagy a LEGGAZDAGABB.
4. fok – GOLYÓÁLLÓ Kész vagy megküzdeni akárkivel, különösen azokkal, akikkel
fogadtál vagy vitatkozol. Senki sem tud megsebezni. Odamehetsz bárkihez, akik
természetesen, szeretnek Téged, és kihívhatod őket, akár tudáspróbára, akár fogadásra, akár
verekedésre. Nem kell félned, hogy veszítesz, mert BÖLCS vagy, mert GAZDAG vagy, mint
Dáriusz, és mert JÓKÉPŰBB vagy bárki másnál.
5. fok - LÁTHATATLAN
Ez a részegség utolsó foka. Ilyenkor bármit megtehetsz, mert egyszerűen SENKI SEM LÁT.
Táncolhatsz az asztalok tetején, hogy lenyűgözd azokat, akik tetszenek neked, mert a többiek
úgysem látnak. Láthatatlan vagy azzal szemben is, aki meg akar Téged verni. Sétálhatsz az
utcán, és énekelhetsz torkod szakadtából, mert senki nem lát és hall, és mert még mindig Te
vagy a LEGBÖLCSEBB a világon.
19.

A KLASSZIKUS BUDO
A módszer (3. folytatás) –
Fordító: Lipcsei Sándor, ellenőrzi: [J.B.] Forrás: D. F. Draeger: Classical Budo
A mester tanítása továbbra is az intuícióra és nem racionális
érvekre építő gyakorlat, éppúgy, mint mindvégig a korábbi gyo és
shugyo szinteken. Amíg azonban a jutsu szint elérése előtt a tanítvány
kapott némi bátorítást a mestertől, ha csekélyet is, most nem. A mester a
legszigorúbb figyelmet követeli meg a részletekben és nem tűri a
középszerűséget. Gyakran tér vissza olyan dolgokra, amelyekről a tanuló
azt hiszi, már megtanulta, és olyan szempontok kiemelésével ad nekik új
és teljesebb jelentést, amelyekre a tanuló sohasem gondolt. A tanuló
megérti, hogy gyakorlással kifejlesztett készségét most még keményebb
gyakorlással kell fenntartania. Minden, mesterével töltött pillanat
rendkívül értékes. Ez az ichi-go ichi-e, az „egy időszak, egy
összetalálkozás”, minden közös gyakorlás olyan lehetőség a tanuló
számára a mestertől való tapasztalatszerzésre, amely nem jön el még
Shugyo
egyszer.
Olyan közeli kapcsolat alakul ki tanítvány és mester között, hogy még teljes csendben is
megértik egymást. Ez azért van így, mert a gyakorlás arra irányult, hogy a tanuló
gondolkodásmódja megközelítse mesteréét, érzékeny és
befogadókész legyen a mester legcsekélyebb belső rezdülésére is.
Fejlődésének ebbe a szakaszába egy kis szomorúság is vegyül. A
mester kapcsolatuk kezdetétől tudja, hogy a tanulónak egy napon
egyedül kell továbbmennie, nem tőle függ, milyen messzire jut a do
keresésében. A tanuló ezt csak most, a jutsu szintjén ismeri fel
maga is. A mester arra buzdítja, hogy „másszon a vállaira” és múlja
felül őt.
Most nem lanyhulhatnak a tanuló erőfeszítései. Következetesen kell
ragaszkodnia ahhoz a tanhoz, ami ilyen messzire juttatta őt, és
fokoznia erőfeszítéseit, mivel enélkül nem lehet biztos munkája
gyümölcse. Minden erejével a technikai gyakorlásra kell
koncentrálnia. Addig kell a katát gyakorolni, amíg nem lesz biztos
Ki-ai
benne, hogy jól hajtja végre. Ezeknek a kata végrehajtásoknak túl
kell mutatniuk a tisztán mechanikus minőségen. A mester alkalomadtán azzal ellenőrzi a
tanulót, hogy váratlanul változtatást jelent be a különálló katák sorrendjében. Amikor a tanuló
arra számít, hogy egy adott katát kell végrehajtania, a mester számdékosan egy másikra vált
át. Az elegendő tapasztalattal rendelkező jutsu szintű tanuló alkalmazkodni tud ehhez a fizikai
koanhoz, és megfelelőképpen oldja meg. Ha nem sikerül, akkor nyilvánvaló,
hogy még keményebb gyakorlásra van szüksége.
Egyszerre csak megvan a készség, nincs többé szükség gondolkodásra. A
tanuló biztos benne, hogy hiba nélkül el tudja ismételni a katát és mester
szintű szakemberré vált; ez felüdítő tapasztalat. A technika alapos ismerete
először a jutsu szintjén valósul meg, és bár mesteri szakember, készségével
kiválóan bánik, még nem teljesen ura önmagának. A do még hiányzik.
A gépírási analógia jól alkalmazható a jutsu szintjére is. Bár az illetőnek már
kevésbé kell tudatosan figyelnie a billentyűkre, hibák még előfordulnak. A
szükséges billentyűket elfogadható pontossággal és sebességgel tudja leütni,
Koan
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ami hatékonyságot hoz gépelésébe. Már gépíró, jól gépel, tud gépelni,
de még a fölény csiszoltsága nélkül. Nehézség nélkül meg tudja
mondani a billentyűpozíciókat, de fizikailag még nem tudja azonos
tökéletességgel kezelni őket. A gépíró felismeri, hogy a technikai
készség ellenére még nem vált tökéletessé.
Amíg nem éri el a „műviség nélküli művészet” állapotát, a mesteri
szakember nem lehet ura sem művészetének, sem önmagának. Ez a szint
a végső, a do, a zen megvilágosodás megfelelője, a satori, vagyis az
önmegvalósítás. A gyo–shugyo–jutsu szinteken elültetett növény a do
szintjén borul virágba. A do megvalósítása, a puszta mozgáskészség
tökéletesítésén túl, az én tökéletesítését jelenti, amelyben eldobja a
mechanikus dolgoktól való függés régi ösztöneit, vagyis elveszíti az
„én”, az „ezt teszem” tudatosságát. Ez a kész, a valódi mester szintje,
amelyet a szellemi egyensúly, az éberség és a szellemi és érzelmi
uralom maximuma jellemez. Ezen a szinten már uralja a fizikai
Shugyosha
technikát vagyis a „tettekben rejlő
igazságot”, meg is haladja azt, és abban az értelemben el is
felejti, hogy már nincs szüksége a mechanikus mozdulatok
tudatosságára. A mesteri szakemberség ura többé nem képes
felismerni, hogy az elméje vagy a keze hajtja végre a technikát.
Az elme éles összpontosításra lett trenírozva, és most az ego, az
én szennyeződéseinek eltávolításával „tisztává” vált. A „tiszta”
elme a makoto, vagyis a „szennyezetlen elme”, amit nem
zavarnak a külső lényegtelen dolgok. A „tettekben rejlő
igazság” hordozóját, a do-t is elfelejti, és a mesteri szakember
mint önmaga mestere, már ő maga a „tettekben rejlő igazság”.
Ennek a megvalósulása kívülállók (olyan emberek, akiknek
egyáltalán nincs közük a klasszikus tanhoz) számára rendkívüli
teljesítményként ismerhető fel, de kívülálló helyzetükből nem
képesek arra, hogy meg is értsék. Még a legjobban képzett elme
sem képes megérteni a do-t, ha nem gyakorolta, ugyanis Dante
szavaival: „Ha valaki képet akar festeni, és nem képes azzal
eggyé válni, nem tud megbirkózni vele.”
Az új mester először
Fukuro shinai használata
pillantja meg a katát a
maga teljességében. William Blake azt írja: „A ciszterna
tartalmaz: a forrás túlárad.”3 A kata, mint a forrás, véget
nem érő életerővel van tele. És bármelyik mester
zsenijében megvan annak a képessége, hogy olyan új
katát állítson össze, amely jelentőségteljes és
maradandó. Egy kevésbé képzett személy ilyen irányú
próbálkozásai csak az önbecsapás értelmetlen
erőfeszítései.
A gépírási analógia újra szemléltetésül szolgál.
Elegendő gépelési tapasztalat után a gépíró a vakon
gépelés mesterévé válik. Nem kell többé a gépírás
mechanikájától függenie, sem a memóriájára
támaszkodnia, hogy megtalálja az egyes betűk helyét.
Jujutsu taktika
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Babits Mihály fordítása, William Blake versei, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1977., Menny és Pokol
házassága, A Pokol Közmondásai.
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Mindössze néhány hibát követ csak el, ha elkövet egyáltalán, miközben rendelkezik azzal a
sebességgel és pontossággal, ami a mesteri jelzőt adja gépelésének. Ismeri a gépírást, tud
gépírni, és tudja, hogy tud: gépíró mester. Bár mester, könnyen kudarcot vall egy olyan
teszttel, amit általában még egy kevésbé gyakorlott gépíró is könnyen teljesít. Ez a betűk
elhelyezkedését ellenőrző teszt. A mester nem tudja memóriájára hagyatkozva gyorsan
felsorolni a billentyűket, mivel elfelejtette a betűk elhelyezkedését. De ennek az
„elfeledésnek” az ellenére sem mondhatjuk szavahihetően, hogy ne tudna gépelni, vagy ne
volna gépíró mester.

A fametszeteken különféle kamae kombinációk láthatóak. Gedan jodan ellen
(lásd még az előző fejezet hasonló fametszeteit és az e fejezetbeli továbbiakat).

A klasszikus budo gyakorlás sokkal több mindent foglal magába, mintsem, hogy a
külsőségek leírásával elmagyarázható lenne. A tanulóban egy belső fejlődési folyamat zajlik.
Ez a fejlődés csak elnyújtott gyakorláson keresztül érlelődik meg. A belső munka fontosabb,
mint a külső megvalósítás, mivel tovább tart a kifelé irányuló tevékenységnél. Amikor
megvalósult, ki fog tartani, mert befejezett marad. A gyakorlás elhozza a tanuló számára
annak a felismerését, hogy gyakorlásának érzékelése (a tudattalanul ható intuíció) erősíteni
fogja őt, és hogy felszabadult az a tudás, amely mindvégig benne lakozott. Bárki, aki
lankadatlanul törekszik, felismerheti, mit hoz a gyakorlása. Bár azon az „úton”, amelyen a
módszeres és elhivatott gyakorlásnak szenteli magát, ő is mesterré válik, csak valódi mester
irányításával haladhat, a mester szint önmagában nem adható át egyik személytől a másiknak;
ez nem egy „beletuszkolási” folyamat. Ez az ember énjéből jön, ez egy „kivezetési” folyamat.
A mester egyetlen feladata, hogy a technikát annak bemutatásával világítsa meg, megértenie a
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tanulónak önmagának kell. Ehhez az intuitív behatolás (kan) alkalmazásával jut el, ami
lehetővé teszi számára, hogy a mester megvilágosodott elméjét használja modellként. Ezt a
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gyakorláson keresztül valósítja meg.
„Gyakorlás” és „mester-szintű elsajátítás” segítségével a japán harcos bizonyos nagyon
sajátos dolgokat értett meg. A technikát csak akkor tudja begyakorolni, ha elsajátította és
uralja. Addig pusztán csak összeilleszti az építőkockákat, addig csak azt lehet mondani róla,
hogy „edz”. „Begyakorolni” csak az egészet lehet. Így a valódi alkalmazás csak a jutsu
szintjén kezdődik, a fejlődésnek azon a szintjén, ahol az ember uralja a megjelenési formát.
Ez az a szint, ahol a valódi munka kezdődik – ami az én megformázása, kialakítása és végső
formába öntése. A klasszikus budo gyakorlásban a gyakorlás célja nem a fizikailag látható
eredmény, hanem a tapasztalaton és intuíción keresztül elért belső fejlődés. Konfuciusz ezt „A
közép mozdulatlanságá”-ban fogalmazta meg: „Az íjászban van valami, ami a nemes
emberhez hasonló. Ha nyila elhibázta a céltáblát, önmagában keresi a hibát.”4
A mesterfok a harcos számára az a tudásszint, ami a tökéletes eredményt biztosítja. A testi
készség fölötti uralom egy bizonyos fokú minőséget – vagyis erősen trenírozott tudattalant –
feltételez. Viszont valamely készség gyakorlása ugyanúgy vezethet belső önuralomhoz, mint
a technikai készség feletti külső uralomhoz. Vagyis nem az a fontos, ami fizikai értelemben
„kijön”, hanem az, ami szellemi értelemben „bemegy” és „kijön”. Ha a tanítvány megérti ezt,
nagyon sokat megért, és nem vitatja, amikor azt mondják neki, hogy nem a cél eltalálása a
fontos a klasszikus budo formák gyakorlásában. Könnyen belátja, hogy a készség gyakorlása
távolabbi célt szolgál, az én fejlődését.
A harcos számára a gyakorlásból először
tapasztalat származott; aztán fokozatosan
kialakult egy megérzésen alapuló belelátás
abba, amire a gyakorlás irányult; míg
végül felszabadultan gyakorolt. Az újra
meg újra ismétlődő mozdulatokkal járó
gyakorlásból nyert tapasztalat és intuíció
mindig megelőzi a valódi gyakorlást, és a
tapasztalat és az intuíció sorrendje
sohasem cserélődik fel. Minden
megismételt mozdulat magában hordozza
a belső tökéletesedés lehetőségét. A
4
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Íjászat gyakorlásához felkészülő harcos

Jujutsu dobás

kitartóan végzett gyakorlás valódi készséghez vezet, és csak a valódi készség hoz tökéletes
eredményt, vagyis önuralmat. Okada Torajiro-tól származik a következő analógia: „Tarts egy
pontyot egy olyan medencében, aminek egy kő van a közepén, és egy ugyanakkora másik
pontyot egy másik medencében, aminek semmi nincs a közepén. Abban a medencében,
amiben a kő van, a ponty állandóan a kő körül úszik, és így erőteljes forduló mozdulatokon
alapuló gyakorlatra tesz szert. Gyorsabban növekszik, mint a másik medencében lévő ponty.
Ez a végtelen ismétlés eredménye.”
A tapasztalat és az intuíció segítségével érthetővé válik a gyakorlás célja és korlátai, de a do
szintjének elérését megelőzően a tanuló énjének nem kívánatos tulajdonságai alakulhatnak ki.
Minden tanítványnak tisztában ügyelnie kell ezekre, és megfelelően korrigálnia őket.
Az egyik ilyen tünet, a „visszafelé fordulás” vágya, ami a gyo szintjén szokott néha
kialakulni, annak a következménye, ahogy az én a hibákkal szemben működik. Az
elkedvetlenedett tanítvány egyszerűbbenk találja feladni a küzdelmet, és egyúttal a gyakorlást
is abbahagyhatja. A másik tünet, ami a jutsu szintje előtt fordul elő, a „hamis elégedettség”,
amikor valaki kritikátlan elismeréssel jutalmazza önmagát bármilyen előrehaladásért, amit
elért. A gyakorlást a személyes akaraterő tartja fenn, de a tanuló előbbrejutása a mester
irányításán keresztül következik be. A mester segédkezik a tanítványnak önmaga
felfedezésében.
A „fecsegés” jelensége a shugyo szintjén lévő tanulóknál gyakori. A tanuló
megrögzötten beszél gyakorlásának tapasztalatairól, nem ismerve fel azt, hogy hogy ez a már
elért technikai szilárdság lerombolásához, és az újabb technikai előrehaladás
megakadályozásához vezet. A belső növekedés szintén kárt vall, mivel beszéd közben nincs
gyarapodás. Az erő a tapasztalat felduzzasztásából és nem lecsapolásából származik. Egy
másik jelenség a fejlődés küszöbén való „mozdulatlanul állás”. Ez a leggyakrabban a jutsu
szintjén fordul elő. Végzetes a továbblépésre. A közeli célbaérés érzetét új, nehéz feladatokkal
kell kiütni a tanuló kezeiből. Ezen a ponton a mester
nélkülözhetetlen. A tanulót saját intenzitásával kell szándékosan
elvakítania, hogy rendesen gyakoroljon; a gyakorlatok puszta
ledarálása a gépies tanuláshoz vagy egy tánchoz hasonlóan
félrevivő megközelítés. A tanulót rá kell ébreszteni, hogy a
célhoz nem lehet pusztán technikailag eljutni. A harcosok
mondása, „Katte, kabuto o o-shime yo!” – „Győzelem után húzd
Makoto
szorosabbra a sisakod szíjait!” –, mutatja, hogy még nehezebb
feladatok eljövetelére számítanak; ez a tanuló számára is jó
jelmondat lehet.
24.

Nő kusarigamával

Próbavágás karddal

A zen a tanuló fejlődésének minden szintjét átjárja és erősíti. A zen az egyént célozza meg és
úgy mutat a tanuló elméjébe, mint egy ujj. Eleinte (gyo) csak a kezet látja; később (shugyo)
már az ujjat is; még később (jutsu) látja, hogy az ujj mutat; végül (do) azt is látja, mire mutat.
A klasszikus harcos önbizalmának eléréséhez zen meditációba, zazenbe merült. Erőfeszítései
felvértezték őt az elmúlás higgadt elfogadásával. Azt az elkerülhetetlenbe való nyugodt
beletörődést és a veszéllyel szembeni sztoikus higgadtságot, amelyet kifejlesztett magában,
Nitobe Inazo találóan nevezte a „halállal való barátságnak”. A teljesen képzett harcos
meghaladta az élet és a halál (seishi o choetsu) gondolatát. A klasszikus budo rendszerek
megalapítói a klasszikus bujutsu számos technikáját alkalmazták, hogy a halál létezését az élet
egy olyan formájaként hangsúlyozzák, ami nem szükségszerűen a küzdelem
következményeire összpontosít. Mindamellett a klasszikus budo katái tele vannak olyan
helyzetekkel, amelyek a veszéllyel ill. a „halállal kacérkodnak”. A tanuló szándékos
mozdulatokkal kerül a saját vagy gyakorlótársa fegyverének pengeél-közelségébe.
A dojoban, ahol a klasszikus budo gyakorlása folyik, a meditációt, más néven mokuso-t, seiza
testtartásban végzik. Ez egy olyan gyakorlat, amelyben egy rövid ideig, általában a napi
gyakorlás befejeztével, minden tanuló csendben ül. A tanuló nem egyszerűen „önfeledten
ücsörög”, hanem elméjének jelenlétét fejleszti. A meditáció lehetőséget teremt belső energiái
éltető ellazításához. Ez egy olyan gyakorlat, ami az elme türelmes,
higgadt és zavartalan nyugalmát, a klasszikus tanokban elsőrendű
fontosságú harát építi. A meditáció katalizátor a bölcsességhez, a
bölcsesség a meditáció függvénye. Meditáción keresztül a tanuló a
spirituális erő új dimenziójába, elméjének új állapotába jut. Az így
nyert erő rugalmas és tartós, mivel elméjének ez az állapota olyan belső
tudatosságot ad, ami lehetővé teszi számára, hogy bármilyen kialakuló
helyzetre reagáljon.
A zen nagyra tartja a „mindennapi értelmet”, ahogyan Ma Tzu
(Buso5; ???–788), kínai zen mester nevezte. Az eredeti tudattalanság
azonnal elvész, amint mérlegelünk, latolgatunk és megfogalmazunk
valamit, és megzavar minket valami gondolat. A tervezgetés tévútra
visz, és ártalmas a harcosnak. A zen cél nélküliséget nevel a harcosba,
és cél nélküliséget visz a klasszikus budo gyakorlási módszerekbe6. A
gyo szintjén a tanuló nem rendelkezik technikai tudással. Ügyetlenül
Zazen
mozog, de tanulatlan állapotának természetessége bizonyos szabadsági
5

Az illető japánra fordított neve.
Ez nem azt jelenti, hogy nincs célja a gyakorlásnak. Van célja, de csak akkor érhetjük el, ha nem méricskéljük
folyton, hogy még milyen messze vagyunk tőle. (J.B.)
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fokot ad elméjének. A shugyo szintjén a tanuló elméje gyakran „kapcsol ki” kritikus technikai
helyzetekben, épp olyankor, amikor a leginkább szüksége lenne a
mozgás gördülékenységére; ennek eredményeképpen repedések
keletkeznek a technika végrehajtásában, ami azt mutatja, hogy
elméjének szabadsága csak időszakos. A jutsu szintjén a tanuló
úgy találja, hogy elméje, amely a fejlődés korábbi szintjein
„megedződött” és „lokalizálódott”, most majdnem teljesen
szabaddá vált, és a tanuló képes mozgásba lendülni és olyan
helyzetekkel szembenézni, amelyek gyors reagálást követelnek
meg. A do szintjén, mesterként, megvalósítja a technikai
korlátoktól való teljes szabadságot.
Daisetz D. Suzuki a „mozdulatlan értelem” tárgyalásában úgy
érinti ezeket a jelenségeket mint a budo gyakorlási formák minden
Mokuso
mesterének lényeges ismérvét, hozzátéve, hogy a kezdő tudatlanul
védi ki a rá irányuló csapást, gondolkodás nélkül, anélkül, hogy szüksége lenne gondolkodni;
nincs fennakadás a reakciójában, mivel a tudattalanja még képzetlen és ösztönösen működik.
De ahogy a tanuló nagyobb jártasságot szerez, gondolkozik, lelassul a
hatás-ellenhatási folyamata. Az ilyen tanuló a rá irányuló csapást
gyakran nem védi ki, mivel reagálása intellektuális síkra terelődik, és
lebénul. De ahogy a tanulóban még nagyobb jártasság fejlődik ki, és
önmaga mesterévé válik, megszűnik gondolkodni, és újra tudatlanul
reagál. Suzuki eszerint a készség három szintjét különbözteti meg: 1)
az öntudatlanság tanulatlan szintje a gyakorlás kezdetén (gyo); 2) a
„fél-tudás” beárnyékolt területe, ahol a reakciókat elhomályosítják a
Zen
gondolatok, (shugyo); és 3) a jutsu és a do szintje, ahol a készség
ismét tudatlanság, de a tudatlanság az értelem határán jön létre. És csak a végső szint teszi
lehetővé a biztos eredményeket.
A harcosok számára kialakított zen módszerek által kifejlesztett cél nélküliség nem jár együtt
dolgok vagy gondolatok hiányával, nem is egyszerűen a semmi. Ez a mentális egyensúlynak
egy olyan állapota, amit „nem pihenés” jellemez. A lehorgonyzás elapasztja a mentális
energiát. Az ellenséges gondolatra való odafigyelés szemben áll minden japán klasszikus
harcművészeti tan alapelvével. Amikor egy homokszem kerül
valakinek a szemébe, a szem nem képes nyitva maradni –
reflexszerűen becsukódik. Hasonlóképpen a megzavart elme is
szembefordul önmagával és önmaga ellenségévé válik. A
meditációt is magába foglaló gyakorlás lehetővé tette a harcos
számára, hogy elkerülje a lehorgonyzást. Bokuden azt írja:
„Amikor az ellenséges forma megszűnik létezni, nem vagy
tudatában, de az sem lehet mondani, hogy teljesen elkerülné a
figyelmedet. Elméd minden előre elképzelt mozdulattól kitisztul és
csak akkor cselekszel, amikor erre a tudatalattiból ösztönzés
érkezik.” Bokuden azt sugallja, hogy a szellemi készség, vagyis a
„begyakorolt” tudattalan működése, az összes fizikai és pszichikai
erő összpontosítása. Ezek az erők teszik lehetővé a mester
számára, hogy megszabaduljon a megfékező és a gondolkodó
értelemtől. Ez a myo-yu, egy összetett fogalom, ami a myo-ból, „az
analitikus megértés határain túli valamiből”, és a yu-ból épül fel,
ahol ez utóbbi jelentése olyan „mozgás” vagy „működés”,
amelyben a mérlegelésnek nincs szerepe. Suzuki ezt így
magyarázza: „A hatás olyan közvetlen és azonnali, hogy az
Musha-shugyo
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intellektus nem talál helyet, hogy beékelődjön, és részekre vágja.” Az önmaga fölötti uralom,
a do fölötti uralom az, ami létrehozza megvalósítójában a myo-yu-t.
Az egyik olyan zen szokás, amelyet a klasszikus harcos is művelt és a klasszikus budo
gyakorlási formák képviselői is átvettek, a musha-shugyo, ami a „harcosságra való kemény
tréning” egy fajtája. A musha-shugyo megköveteli a tanítványtól, hogy szerzetesi módon
utazzon, egyszerűen éljen és az utazás során tegye ki magát a természeti nehézségeknek.
Ugyanakkor ez az önkéntes életforma azzal jár, hogy belecsöppen a legkülönfélébb dojókban
folyó gyakorlásba. A musha-shugyo nélkülözhetetlen a jutsu szinten lévő tanuló számára, és
annak a kitartást kívánó törekvésének az útja, amely a do fölötti uralom előfeltétele. A
klasszikus ryu-k legtöbb alapítója és kialakítója részt vett musha-shugyo-ban, és
technikájának és ezzel saját mesterségének ezen a tevékenységen keresztüli kipróbálásával és
ellenőrzésével vált képessé arra, hogy megfogalmazza ryu-jának az összetevő rendszereit.
Ezen ryu-k százainak létrehozása és működése fontos szerepet játszott a Tokugawa Japán
történelmében. A következő fejezetekben néhány főbb ryu-t fogunk részletesebben tárgyalni.
Győzelem után húzd szorosabbra a sisakod szíjait – Jóvér Béla írása)
A mostani Híradóban közölt „Klasszikus budo”- folytatásban olvashatjuk ezt a szamuráj
mondást. Minden bölcsesség forrása a tapasztalat, ami néha keserű, mint az orvosság, ám
hasznunkra válik.
Az alábbi kis történetet már többeknek meséltem, de annyira ide kívánkozik, hogy
vállalom az önismétlés ódiumát. Judo versenyzői pályámat az MTK-ban kezdtem, aztán tíz év
elteltével a MÉLYÉPTERV-ben folytattam. Akkoriban az volt a szabály, hogy nyolc csapat
volt az első osztályban, és az évente rendezett csapatbajnokságokon hetedik és nyolcadik
helyen végzett első osztályúak automatikusan lecsúsztak a második osztályba, onnan pedig a
másodosztályú csapatbajnokság első és második helyezettje felkerült az első osztályba.
Vezetőink ezt valamiért nagyon fontosnak tartották, így aztán bőszen készültünk ezekre a
versenyekre. Mi akkor a MÉLYÉPTERV-nél már a kivénhedt csataló kategóriát képviseltük,
ha összekötöztük volna a fáslit, amit egy-egy verseny előtt magunkra tekertünk, másfélszer
körbeérte volna az Egyenlítőt. A harci kürt zajára azért még fel tudtunk rezzenni békés
álmodozásunkból. Több éven át pendliztünk az első- és a második osztály között. Az első
osztályú profikkal nem tudtuk felvenni a versenyt, de a másodosztály amatőrjeinél jobbak
voltunk. Az alábbi eset a másodosztályú csapatbajnokságon történt. Éppen a régi
csapatommal, az MTK-val kerültünk szembe. A judóban más a sorrend, mint a mesében, mint
legkisebb királyfi, elsőnek léptem a szőnyegre, ami önmagában is nyomasztó teher, mert a
csapatra nagy lelki befolyást gyakorol, hogy utána 1:0-ról, vagy 0:1-ről kell-e folytatni.
Emellett szerettem volna bizonyítani régi edzőmnek (akit mellesleg nagyon szerettem), hogy
érek még valamit, és elvártam volna, hogy jobban marasztaljon, amikor eljöttem az MTK-ból.
Egy Krisztoforosz nevezetű fiatal srác volt az ellenfelem, aki később szép eredményeket ért
el, de akkor még jobb voltam nála. Gyűjtögettem is szorgalmasan a pontokat, egy perc lehetett
vissza, amikor biztos nyerésre álltam. Ekkor a fiú – most már felesleges óvatoskodni alapon –
indított jobbra egy uchi-mata-szerűséget. Lazán leléptem róla és dobtam egy iszonyú nagy
ogoshit balra. Frankón berakhatták volna a 101 ippon-című filmbe. Még a levegőben volt,
amikor a vezetőbíró karja már ippont jelzett. Ellenfelem melankolikusan tünődött egy darabig,
majd komótosan feltápászkodott. Csapattársaim berohantak a szőnyegre és zajosan
örömködtünk. Még egy formaság hátravolt, meg kellett igazítani a ruhánkat és visszaállni
eredményhirdetéshez. Erőt vettem magamon, hogy szerényre maszkírozzam önelégült
vigyoromat, és vártam a végszót. Az oldalbírák azonban időközben elkezdtek susmotolni a
vezetőbíróval. Végül is meg lehet érteni őket; érezték, ha nem cselekszenek azonnal, megesik
27.

az a szégyen, hogy tétlenül végig kell nézniük, hogy két versenyző a szemük láttára, nélkülük
dönti el egy mérkőzés eredményét. Megegyeztek tehát, hogy amit láttunk az csak látszólag
volt ippon (a csillár is csak a huzattól rezdült meg), sokkal inkább waza-ari-nak kellene
nevezni. Végül is, csak alig voltak tisztességtelenek, ezzel is megnyerem a mérkőzést, és ők is
virtuskodtak egyet. Így aztán le kellett játszani a hátralévő 20 másodpercet. Normális esetben
semmi problémát nem jelent az ilyesmi, ha nem engedem, ennyi idő alatt meg se tudnak
fogni, nem, hogy megdobni.
Na és itt jön be ez a sisak dolog. Az én szíjaim teljesen lazák voltak, egyszerűen fel se fogtam,
hogy nekem itt még tennivalóm van. Fél-kómában odaléptem a sráchoz, az meg alámvillant,
és bizonyíthattam, hogy én is szépen tudok esni. A vezetőbíró rutinosan ismét ippont jelzett,
az oldalbírák ezúttal némák maradtak, talán már a következő sunyi csínyen járt az eszük.
Azt hiszem, csapattársaim szerettek. Egy kicsit talán tiszteltek is, akkoriban védtem
meg az egyetemi doktori disszertációmat, és elkereszteltek dokinak. Na de szeretet ide,
tisztelet oda, évekig ment a duma, ha a judo versenyszabályokról esett szó: „Úgy emlékszem,
hogy a waza-ari után következik az ippon. Igaz, doki?”

Itt készülünk egy összecsapásra: Itt meg ünnepeljük, hogy NB I-esek lettünk.
Jóvér B. Nagy Aladár, Borbély
Attila, Szegedi J. Tamás, Cseh Laci.
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