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EGY ÉVES A HÍRADÓNK!
Egy éve jelent meg az első Budapest Jiu-do Club Híradó. Boldog születésnapot! Sajnos
belémszaladt néhány határidős munka, mint Koko kesztyűje azokba a szegény mexikói
srácokba, ezért amint láthatjátok, az ünnepi szám duplára sikerült, vagyishogy éppenséggel
feleakkorára, de azért felényinek elég dupla. Na, a többi kézirat beérkezési sebessége is azt
mutatja, hogy másnak se volt sokkal könnyebb az elmúlt két hónap. Ennyit erről.
Mindent összevetve jó, és életképes ötletnek bizonyult a Híradó, ne adjuk fel! Dolgozzunk
rajta, ahogy időnk engedi, és azért évkönyvvé ne alakuljon. [JB]

TÚRÁK, KIRÁNDULÁSOK
PillanatKÉKek - Lipcsei Sándor élménybeszámolója
Részlet az 1999. decemberi BJC Híradóból:
Az országos kék túra kilenc tájegységen át, mintegy 1100 km hosszúságban vezet végig hazánk
északi tájain, az Írottkőtől Hollóházáig. (…) Elhatározásom, hogy jövő évben egy év alatt
végigmegyek az útvonalon úgy, hogy Írottkőtől kezdve sorra haladok, mindig ott folytatom,
ahol előzőleg abbahagytam. Kellemes sétának ígérkezik, hiszen csak egyféle jelzésen kell
mindig keletre haladni. Régen a görög filozófusok az Akadémia ligetben sétálgatva igen jóízű
beszélgetéséket folytattak, akinek van kedve, egy egy szakaszon mellém szegődhet. (Jóvér
Béla)

Így kezdődött. Az első 70 km-es szakaszon január 29-30-án hármasban Bélával és Gáborral, a
szombathelyi volt csoporttárssal. (Az alkalminak induló kis csapat ma már egyre kevésbé
tűnik alkalminak.)
***
Péntek este, Gábor lakása. Asztalon aznapi Vas
Népe. Utolsó oldal, időjárás előrejelzés.
„Biometeorológia. Fronthatás: nincs, egy-két órás
könnyű séta ajánlott.” Igen, meglesz.
***
Szombat reggel, beugró avagy bónuszfeladat
eljutni Írottkőre, a rajthelyre. Írottkő 882,3 m a
tengerszint felett, a legközelebbi megközelíthető
település Velem, 350 m magasan és kb 5 km
távolságra. Vajon járhatóak-e autóval az erdei
utak? Sofőrünk úgy döntött, igen. S amíg ő
kaszkadőrmutatványokat mutatott be jeges
emelkedőkön, addig mi félálomban bámultuk a
napkeltébe hasító autóhangra felrebbenő
őzcsordákat. Hörmann-forrás. Innen már csak
gyalog. Még így is 2,2 km Írottkőig, plusz 180 m
szint. Térdig érő hó. Nem baj, ez a szakasz duplán
számít, Írottkőről a Hörmann-forrás felé vezet a
kék jelzés.
***
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„Adj egy pecsétet a hachimakimra is!”

Írottkő, az első pecsételőhely.
„Te, ezek a disznók ellopták a
pecsétet, most mi a fenét
csináljunk?” „Nem gond, ez
kishatárátkelő, majd stempliztetünk a határőrökkel.” …
„Hát, ez meg mi?” Egy méterre
tőlünk másik OKT-s ládika,
benne lánc, a végén ezúttal
pecsét is. A határőrök
megúszták.
***

Béla víziója: „Tudok Kőszegen egy jó kis borozót, ott megjutalmazhatjuk magunkat egy
pohár finom vörösborral.” Borozó zárva, söröző nyitva. Gábor csodálkozása: „Képesek
vagytok ebben a hidegben korsó sört inni?” Kórusban: „A sör nagyon kedvező összetételű a
túra közben elvesztegetett ásványi sók, vitaminok, folyadék és energia pótlására, az alkohol
érzéstelenítő hatásáról már nem is beszélve.” Hiába minden. A csapos mégsem adott
kedvezményt a megnövekedett forgalom után.

***
Szereted a kutyákat? Ha igen, akkor egyszer ugorj be Tömördre. A két nap alatt összesen nem
láttunk annyi kutyát, mint Tömördön egy utcában. Portánként kettő-három, de még a
kerítésen kívülre is jutott néhány. Hangjukkal csak a barátkozó kedvük vetekedett.
***
„Nézd, ott a szántóföld túlsó felén az már az Ablánc-malom:” „Milyen közel van, pedig a kék
jelzésen még vagy három kilométer.” Egymásra nézés, bólintás, indulás. Persze, hogy
keresztül a szántóföldön (psszt!). … Na, még húsz méter. „Hát ez meg mi?” „A vízimalmokat
többnyire patakpartra építik.” „De ekkorára!?” A patak sebes folyású, mély és meredek a
partja. Nem baj, az a kidőlt fa épp a túloldalra lóg. „Gábor, fogd ezt a botot, segít az
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egyensúlyozásban!” Gábor a túlpartról: „Várj, Béla, visszadobom a botot!” Egy óvatlan
mozdulat, és rögtön kiderül, hogy a patakon lévő jégréteg még nem elég erős és benne
pontosan térdig ér a víz. Szelestéig és a száraz ruháig még tíz kilométer. Az egyetlen
megoldás: túlélőkulacs, védőital. Mellékhatás: jókedv, ajkakon Cseh Tamás nóták. Útmenti
fán két koszorú. „Úgy látszik, itt koszorús költők vetélkedtek.” „Ja. És holtverseny volt.”…
***
Szelestei kocsma, az első nap végállomása. Vagy mégsem? „Sajnos, a pecsétet az előző
csoport véletlenül magával vitte.” „…(öncenzúra)…” „A másik pecsét a vasútállomáson van.”
A vasútállomás közös a szomszédos faluval. A leghosszabb kilométer az ötvenből.
***
Este sebek nyalogatása, Heti Hetes félálomban.
***
Vasárnap. Még húsz kilométer. Bögötön, féltávnál sütemény, onnan eső. Sárváron jól
megérdemelt ebéd.
***
Február 26-27, Sárvár-Sümeg, újabb 72 km. Sárvári vasútállomás, pecsételés. „Itt
hagyhatnánk a csomagjainkat estig?” „Persze, csak tegyék le oda.” „???” „!!!” Hát, igen. Ez
nem az a nagyvárosi légkör. Itt talán még Krisztus koporsóját is ingyen őriznék. Elég a
csodálkozásból, induljunk.
***

Szerelvényigazítás a sitkei kápolnánál

Hegyközség. „Még nagy a sár, hagyjuk az erdei utat, maradjunk az országúton.” Büntetés:
járda nincs, lejtőn lefelé zuhogó kamionok. Sitke nincs benne az útvonalban, de csak kis
kitérő, hogy megnézzük és lefényképezzük a kápolnát. Persze csak kívülről, szombat reggel
nincs mise. Ugyanazon az úton nem megyünk vissza, érzésre keressük a kéket. „Ha itt
átvágunk a szántóföldön, ott lesz a kék.” Ott volt. Aztán egy éles kanyart vett vissza, 200
méter, és újra azon az úton vagyunk, amit elhagytunk a szántóföld kedvéért.
***
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Gérce. Az utcán teremtett lélek sincs, kocsma
zárva. Valaki mégis előkerül. Kifaggatjuk.
Polgármesteri hivatal, hivatalos kék-túra
pecséttel vissza 500 méter. Informátorunk
mellékesen felismeri Gábort. Előző nap nála
vizsgázott. Kicsi a világ. Később, mint a képen
látható, megtudjuk, milyen veszélyes is a sport.
Bohumil Hrabal kocsmai gyűjtését idézve:
„Sírba csak lestrapált test való.”
***
Rózsáskerti erdészház után útközben Káld felé
Banyafa. Kellemes pihenőhely. Persze, majd
ha nagyobb társasággal jövünk vissza. Káld,
sörformájú védőitalok, útközben beszélgetés
… „Hová lett a kék?” „Nem, visszafelé egy
tapodtat sem!” Iránytű, térkép van, később kék
is, majd Hosszúpereszteg. Naplemente még
nincs, de az utcai lámpák már világítanak. Az
első nap vége. Telefon Gábor barátnőjének,
jöhet értünk. Hazafelé még útbaejtjük Sárvárt a
csomagokért, és a sörözőben Gábor
elveszettnek hitt sapkája is megkerül.
***

Banyafa
Másnap reggel kocsival Sümegre a csomagokkal, már semmi csodálkozás, hogy nem kérnek
pénzt az őrzésért, majd vissza Hosszúperesztegre, onnan újra gyalog. Ma eggyel többen
vagyunk, Gábor tizenegy éves fiának az osztálytársa, Miki is velünk tart. A falu határában
hármas elágazás, minden irányban kék jelzés. Egy a kettőhöz, hogy jó irányba induljunk.
Megfelelünk a statisztikának. Iránytű, térkép, bozótmászás, újra kék (persze, vissza egy
tapodtat sem). Szajki erdészház – Ötvös, a nap leghosszabb szakasza. Erdei utakon jobbra,
balra, jobbra, balra stb. Jó lenne már egy sör! Ötvös, vasútállomás, bónusz kilométer a
pecsétért. Falutól kilométerekre fekvő állomás, zéró civilizáció (értsd nincs kocsma (sem)).
***
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„Nézzétek a térképet! Ha erre csinálunk egy kis
kitérőt, akkor keresztülmegyünk Szalapán, ott
ihatunk egy sört.” Ellenszavazat semmi.
Szalapa. Három kocsma, három „Zárva” tábla.
Magyarázat a faluban kiragasztott plakátokon.
Előző este sörivó verseny. „…(öncenzúra)…”
Szárazon tovább Kisvásárhelyre, majd Sümegre
(lásd a képet), ahol a busz indulása előtt még jut
idő egy pohár bánatsörre.
Epilógus. „Megható az az odaadó gondosság és
körültekintő szervezés, amellyel a MÁV és
a Volán gyógyírral kenegeti sajgó történelmi
sebeinket. Trianonban megcsonkított hazánk
méretét sajátos optikai trükkel növelik
többszörösére: olyan a menetrend, hogy mire
megteszel 100 kilométert, 500-nak tűnik.”
fejtegette Béla. Hát igen. Ez a túra nem jöhetett
volna létre, ha nincs Ági (a szövegben mint
sofőr, civilben Béla felesége), aki lehetővé tette
számunkra, hogy szembeszálljunk a lehetetlent
kívánó menetrendekkel. Ez itt nem a reklám,
sokkal inkább a hálálkodás helye.
(Folytatjuk)

Az utolsó (kilo)méterek, a háttérben Sümeg a várral

Takenoko túlélő túra - Pados Róbert írása
Mi újság a Takenoko Budo Klubban, avagy hogyan nőnek a bambuszok?
A Móricz Zsigmond Gimnáziumban, amely otthont ad a Takenoko Budo Klubnak,
rendszeresen szerveznek vidám túlélő túrákat. A legutóbbi, 1999 decemberében lebonyolított
túrán én is részt vettem három tanítványommal alkotva egy csapatot. A klub más tagjai
szintén indultak egy másik csapatban.
Röviden a túra lényegéről: a szervezők előzetesen kijelölnek jó néhány pontot, amit
érinteni kell, mindegyik helynek van egy pontértéke, az a csapat nyer, amelyik határidőre a
legtöbb pontot gyűjti. A felkeresendő helyek listáját csak az utolsó pillanatban kapjuk meg.
A túrán bárki indulhat, aki a nevezési határidőig nevez, indulhatnak magános túrázók, 18 éves
kor fölött, vagy csoportok. (Kis létszámú, két három tagú csoportok az ideálisak véleményem
szerint.) Találkozó és indulási regisztráció a Gimnáziumban, hajnali fél kettőkor volt, kettőkor
buszokkal indultunk az ismeretlen indulási pont felé. Ha hiszitek, ha nem három buszt
megtöltöttünk. Előzetesen csak annyit lehetett tudni, hogy 100 km-nél messzebb nem visznek.
Több mint egy órás buszozás után, valahol a Pilisben kiraktak. Hogy még nagyobb legyen a
mulatság, vidám havas eső esett, vicces köddel párosítva, a fagypont körüli hőmérséklet csak
bónusznak tekinthető. Látótávolság lámpa nélkül zéró, lámpával sem sokkal több.
A szabályok: Különböző pontértékű ellenőrzőpontokat kell felkeresni, tetszés szerinti
sorrendben. A verseny győztese az a csapat vagy egyéni versenyző, aki a legtöbb pontot éri el
úgy, hogy 18 órára beér a gimnáziumba. Az időtúllépés következménye pontlevonás. A
verseny érvényes teljesítésének feltétele a célba érkezés akár egyetlen pont begyűjtése után is.
A verseny feladását telefonon kell jelezni. A csapatok együtt maradását csapatnak álcázott
megfigyelőik ellenőrzik.
A felkeresendő helyek találós kérdésekkel vannak kódolva, jellemzésül részletek az
induláskor kapott listából.
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hely

kérdés

1

Kismaros

3

Szépkilátás parkoló

A templom oldalán táblák – Ki az, aki mindkét háborúban 3
meghalt?
Hány fa áll a kis tóban?
2

5

Kelemen-hegy

Hány foka van a csúcson levő magasles létrájának?

4

8

Magasles

Milyen színű és mekkora szám van a magasles oldalán?

2

10 Zebegény Gründl-rét

Mikor járt az esőházban Ancsa&Misi?

3

11 Köves-mező

Az esőházban lévő padon milyen évszám van?

2

13 Elágazás

A kék és sárga jelzés elágazásánál a legvékonyabb fán 2
melyik vállalat 3 betűs rövidítése látható?
Mit csinált itt a sárga felirat szerint Ica? (Felső üreg)
5

17 Remete-barlang
19 Nagymaros vá.

pont

23 Kilátóhely

A Duna-parton kilátó torony csigalépcsővel. Hányszor kerüli 2
meg a lépcső a tornyot?
Milyen színűek a padok és hány van?
3

24 Nagy-Villám

A kilátó hátsó bejáratához hány lépcső vezet fel?

3

26 Kaán-forrás

Mi a forrás feletti tábla felirata?

4

27 Öreg Pap-hegy

A csúcsot jelző beton melyik oldalán van felirat és mi az?

6

28 Pilisszentlászló

Kereszt: Hány függőleges lécből áll a kiskapu?

3

30 Prédikálószék

32 Cukorsüveg

Az esőházban belül, a jobb oldali falon milyen színnel
10
milyen felirat van?
Csúcs közelében kerítés. A kerítésoszlop mellett kettős 4
fatönk. Mi a különbség a két tönk között?
Milyen sajátossága van a csúcskő délnyugati felének?
3

33 Roncsautó

Mi van az autó hátán lévő matricára írva?

1

34 Szatyor-hegy előcsúcs

A csúcson lévő fa ágába milyen római szám van vésve?

3

36 Nyalka-bérc
38 Dömösi Ifjúsági tábor

A magasles létrától jobbra lévő falát hány párhuzamos 4
deszka alkotja?
A tábor melletti vízműn mi a tábla felirata?
2

39 Martsa István háza

Mit csinál a ház előtt a meztelen fiú?

40 Vörös-hegy

Milyen színű madzaggal feszítették ki az elektromos 3
kerítést?
A csúcskövön milyen festéknyomok találhatók?
4

31 Kis-Som-hegy

47 Pallag-bükk
50 Pilismarót - révátkelés

2

51 Kis-Pap-hegy

Mi Major Gyuláné üzletének TEÁOR száma a működési 6
engedélyen?
A csúcskő melyik felén van bemélyedés?
5

52 Bella-szikla

Milyen dátum van az emléktáblán?

3

Kaptunk még egy fénymásolt térképdarabot, amin be voltak jelölve a pontok. A dolog
pikantériája, hogy a térkép „helytakarékossági okokból” kissé át volt szabva.
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A szabályokhoz még annyit, hogy igénybe lehet venni nyilvános közlekedési
eszközöket, előzetesen megbeszélt baráti, rokoni autós segítség tilos. A csapat tagjainak
együtt kell maradni, nem mehetnek öten öt irányba, hogy végül egyesítsék a pontjaikat.
A felkeresendő pontok közül nyilvánvalóan szelektálni kell, hogy a rendelkezésre
álló 14 - 15 órán belül visszaérjünk a kiindulási pontra. (A verseny szervezője szerint az
összes pont meglátogatásához minimum 50 órára lenne szükség.)
A túrát teljesítettük, hetedikként értünk célba. Ajánlom mindenkinek, hogy az idei
(2000. decemberi) túrán vegyen részt. Érdekes élményekben lesz része. A részletekről majd
időben írni fogok.
Végezetül szeretném megköszönni Horányi Gábornak, a túlélő túra főszervezőjének
a jó szervezést és azt, hogy hozzájárult a fentiek közléséhez.

BEMUTATÓ KŐSZEGEN - 2000. Március 25-26
Borsi János beszámolója
Lalátka Gábor edzőtársunk, akit mindannyian ismertek, egyik ismerőse révén hallott
egy kezdeményezésről, mely szerint a vidéki városokban is népszerűsíteni kellene a
harcművészetet (természetesen ott, ahol nincs, vagy nagyon kismértékben van). Az
elhatározást tett követte. Így került sor egy harcművészeti bemutatónap megszervezésére,
melyet Kőszegen az Írottkő Hotel aulájában rendeztek meg 2000. március 25-én.
A társaság és a tatami jó hangulatban két bérelt mikrobuszban utazott le szombat délelőtt.
Mivel a létszám több volt ennél, még egy személygépkocsit is igénybe vettünk.
A rendezőség kitett magáért. A szálloda hangulatos volt, jól beleillett az ódon városrészbe,
ahol patinás és modern házak váltották egymást.
Miután elrendeztük a tatamit volt idő egy kis felkészülésre.
Az eseményre este hat órakor került sor, melyet csekély belépődíj fejében bárki megnézhetett.
A bemutatón 5 csapat vett részt. Először a helyi boksz-klub gyermek és ifjúsági csapata
egymással versengve két perces menetekkel váltották egymást.
Ezután a rákoskeresztúri Zen Bu Kan kempo egyesület 6 tagja tartott egy rendkívül
dinamikus, látványos bemutatóműsort.
Majd a Budapest Jiu-do Klub következett. Mi is 5 főből állítottuk össze a csapatunkat. A
résztvevők: Csernák János, Tóth Lajos, Fürtös János, Lalátka Gábor és Borsi János.
Hatodikként kiegészítette csapatunkat Németi József, Lalátka Gábor régi judós barátja.
Bemutatónk kissé eltért a szokványostól: először egy támadást mutattunk be, majd lassan a
támadás elhárítását, ezek után pedig dinamikusan végrehajtva az egész mozgássort.
A mi csapatunk után kobudo bemutató következett, melyet Berta Balázs 2. danos mester
vezetett. Síri csendben hallgattuk a kardok suhogását és láthattuk a nuncsaku és tonfa
működését.
Végül, de nem utolsó sorban Gollo Michel 5. danos aikido mester és csapata bemutatóját
nézhettük meg. A műsort színessé tette a látványos elvezetések, köríves technikák és nagy ívű
dobások végrehajtása.
A legvégén a Zen Bu Kan kempo egyesület tagjai törésbemutatót hajtottak végre.
Ezzel zárult a bemutatónap, melyet a közönség lelkes tapssal jutalmazott.
A rendezőség finom vacsorával jutalmazta a nap végén a munkánkat, melyet jó légkörben,
baráti beszélgetéssel költöttünk el. Másnap reggel hazautaztunk. Reméljük, más alkalommal
is rendeznek hasonló eseményt, melyre meghívják csapatunkat résztvevőként. Célunk, hogy
népszerűvé tegyük a jiu-dot, megismerkedjünk más harcművészeti ágakkal, amelyek szintén
tagjai ennek a nagy családnak.
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JAPÁN ÉS A JAPÁNOK
Egy gésa emlékiratai - Kovács Imre könyvismertetője
[Arthur Golden: Egy Gésa emlékiratai, Trivium, 1999.]
Bizonyára mindannyian rendelkezünk valamilyen elképzeléssel arról, mit is jelenthet a
gésa szó. Elsősorban Japánt juttatja eszünkbe, a nőket, a szórakozást. Az értőbbek tudni vélik,
a gésa nem valamiféle prostituált, hanem egészen más. A gésákat –mint a mi kultúránktól
kissé idegen személyeket- körül lengi a titokzatosság, az egzotikus környezet, a romantika
fátyla. E fátylat lebbenti fel Arthur Golden az ’Egy Gésa emlékiratai’-című könyvében, és egy
gésa élettörténetén keresztül betekintést enged számunkra ebbe az oly titokzatos világba.
Bevezetésül álljon itt a könyv ismertetője:
„Elbűvölő, lélegzetelállító történet egy titokzatos világról, amely egy letűnt kultúra
rejtelmeibe, egy japán gésa életébe enged bepillantani, mely tele van a férfiak meghódításáért,
a gondoskodás megszerzéséért folytatott harccal.
A történet egy szegény halászfaluból elkerülő 9 éves, kék szemű kislányról szól, akit eladnak
egy gésa házba. A hű önéletrajzi leírásból tanúi lehetünk élete átalakulásának, miközben
beletanul a gésák szigorú művészetébe, ahol a szerelem csak illúzió. Ahol a szüzesség a
legmagasabb áron kel el, ahol a nő feladata, hogy szolgáljon és tudásával elbűvölje a
befolyásos férfiakat. Átélhetjük a háború okozta változást, amely egy új életforma
kialakítására kényszeríti a gésákat, nem hoz szabadságot, csak kétségbeesést és vívódást.
Megfilmesített változata a 2000. év szenzációjának ígérkezik, melynek rendezője Steven
Spielberg.
A fenti ismertetőhöz még néhány gondolatot szeretnék hozzátenni, miért ajánlom én is e
könyvet:
Az önéletrajzi ihletésű művet elolvasva különböző élményekben volt részem. Megragadott
egyrészt maga a történet, melynek romantikus bemutatása és történetvezetése remek
szépirodalmi élménnyel ajándékozott meg. (Hölgyismerőseim is elragadtatással beszéltek a
műről, melyből nem hiányzik a klasszikus romantikus elemek szinte egyike sem: sors,
szerelem, csalódás, félreértés, intrika és a keserédes végkifejlet.) Ugyanakkor e könyv
mégsem csak a romantikus történeteket kedvelőknek íródott. Az érdekes és izgalmas
cselekmény mögött felfedezhető a XX. század közepének japán gondolkodásmódja, a
hagyományok által még mélyen átitatott élet, amely azonban visszafordíthatatlanul halad a
’modern’ idők felé.
S végezetül lenyűgözött az a derűs életszemlélet, amely mindvégig segítette Nitta Sajuri-t az
élet nehézségeinek elviselésében, s melyből leszűrődött életbölcsesség jellemzésére álljon itt a
könyv néhány utolsó mondata:
„Ma már tudom, hogy az életünk örökké változó, mint ahogy a tenger hullámai sem maradnak
ugyanazok. Minden küzdelmünk, győzelmünk és szenvedésünk hamarosan nem lesz más,
mint egy tintafolt a papíron.”

Gésa - Boros Gyula gyűjtése (Britannica Hungarica
Japán nők hivatási osztálya, hagyományos foglalkozásuk a férfiak szórakoztatása. A modern
időkben főleg üzletemberek étteremben tartott összejövetelein és teaházakban dolgoznak. A
gésa szó jelentése „művészetben járatos személy”. A gésának feltétlenül kell tudnia énekelni,
táncolni, a hagyományos japán lantot (szamiszent) pengetni, értenie kell a társalgáshoz. Sok
gésa jártas a virágok művészi elrendezésében, a teaszertartás szabályaiban vagy a
kalligráfiában. A gésák fő feladata, hogy gazdag vendégeik számára megteremtsék az
elegancia és a vidámság légkörét. Kifinomult ízléssel öltözködnek, modoruk tökéletes, és nem
csak a régi, hanem a legújabb pletykákat is jól ismerik.
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A gésa rendszer a XVII. században jött létre, hogy a szórakoztatás művészetét elválassza a
prostituáltakétól, akik ugyancsak a nemesség és a szamurájok között űzték tevékenységüket.
A gésák hagyományosan szerződés alapján dolgoztak, bár voltak önkéntesek is, akiket a
gésaélet bűvölete vonzott. A szülők általában már kiskorukban beadták lányaikat valamelyik
gésaházba egy bizonyos pénzösszeg ellenében. Itt aztán évekig tanították, képezték, etették és
öltöztették őket. Ezután léphettek át a karyukai-ba, „a virágok és füzek világába” és
kezdhettek dolgozni, hogy pénzt keressenek és visszafizessék szüleik adósságát, meg
eltartásuk költségeit. A legkeresettebb gésák hatalmas összegeket kérhettek ügyfeleiktől. A
szórakoztatás és társalgás mellett a gésák néha szexuális viszonyt is fenntartottak klienseikkel.
Az 1920-as években már nyolcvanezer gésa működött Japánban, számuk azonban a XX.
század végére néhány ezerre csökkent. Legtöbbjük Tokióban vagy Kiotóban él, ahol a
leggazdagabb üzletemberek és befolyásos politikusok pártfogolják őket. A csökkenés oka az
volt, hogy a háború utáni Japánban az alkalmi szex könnyen elérhetővé és mindennapivá vált,
az átlag japán üzletemberek esetében a gésák szerepét átvették a bárnők.
Amikor a gésa férjhez megy, felhagy foglalkozásával. Ha hajadon marad, általában egy
étterem tulajdonosaként vonul vissza, zenét és táncot oktat, fiatalabb gésákat tanít.

VOLT EGY BULI
Az év elején megtartottuk a szokásos összevont zodiakus születésnapi klub-bulit. Ezúttal a
Bakokat, Vízöntőket és Halakat köszöntöttük, és Lipcsei Sándor és családja vendégszeretetét
élveztük. Köszönjük szépen.
A bulira Doór Mariann, Doór Béla és Halász Klári közreműködésével készült egy Híradó
különkiadás is, olyan humoros írásokból, amik nem szorosan kapcsolódnak a
harcművészethez és a japán kultúrához, így a "szabályos" Híradó profiljától elütnek.
Sajnálatos módon a szerkesztésnél kimaradt az egyik írás (éppen az enyém) ezért ezt itt
mellékelem, hogy ne vesszen kárba, elnézést kérek azoktól, akik már olvasták.
Az alábbi rajzot kifüggesztettük a buli elején, és egy üveg pezsgő volt a jutalma annak, aki a
legjobb aláírást találja ki hozzá. Több színvonalas megfejtés érkezett (gatya-se-gatame, popshiho-gatame), az első díjat Boros Gyula nyerte az ábrán olvasható szöveggel.

Wala-goshi Rajz Internet, szöveg: Boros Gyula
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Amikor Kossuth Lajos azt üzeni,….Jóvér Béla írása
……mint tudjuk, mindnyájunknak el kell menni. És ilyen előfordul néha. 1973 októberében
például Vértes 73’-néven nagyszabású hadgyakorlatra került sor, melynek keretében
eljátszhattuk, hogy Néphadseregünk – vállvetve a hazánkat barátilag megszállva tartó
brezsnyevi sólymokkal – képes rá, hogy akár képzeletben is megállítsa a Nyugati
Veszedelmet, a profitéhes tőkések német- és olasz katonai egyenruhába bújtatott, piacaink
meghódítására induló zsoldosait.
Akkor már négy éve tartalékos alhadnagy voltam. Egy, májustól októberig tartó tanfolyamon
megtanítottak a katonai mesterség minden lényeges elemére. A vége felé már egészen
tűrhetően ment a bridzs, és bármikor, bármilyen napszakban, bármilyen testhelyzetben,
bármennyi időre el tudtam aludni, mint egy békés, tejszagú csecsemő. Azóta nem nagyon
jutott eszembe ez a kellemes öt hónap, legfeljebb, amikor az „M” csomagom időnként rám
esett elég aprócska zuglói lakásunk valamelyik polcáról. (Civilek és lányok kedvéért: az „M”
a mozgósítás szó rövidítése. Maga a csomag pedig egy irdatlan nagy zsák, amibe – a fegyvert
kivéve – minden elképzelhető katonai cuccot belegyömöszölnek, és őrizned kell, hogy „M”esetén netten, fitten, csinosan indulhass a csatába.)
Az események egy álmos pénteki hajnalon lendültek mozgásba. (Igaz, amint később közölték
velünk a NATO meglepetésszerű támadása csak hétfő éjjel 1 órakor indul, de a tiszteknek már
jó előre hadrendbe kell állniuk.) Egy csengetéssel kezdődött. Feleségem, karján az akkor még
csak három hónapos Gicával ajtót nyitott, majd tőle teljesen szokatlan jelzős szerkezeteket
kezdett generálni, méghozzá elég emelt hangon. A behívó parancsot hozó katonai futár
szégyenlősen elpirult, majd sietve távozott, hogy máshová is elvigye az örömhírt. 1 Nos, a
parancs az volt, hogy lóhalálában jelentkezzek teljes harci díszben a kispesti kultúrházban.
Előkaptam hát az ominózus „M” csomagot és kiborítottam a padlóra a tartalmát. Eszméletlen
bőségben kerültek elő ismeretlen rendeltetésű mütyürök és ruhadarabok. Egy részük ismerős
volt a kiképzés idejéből, de sok minden nem. Egyrészt azért, mert a tanfolyam tavasztól őszig
tartott, így téli katonának még soha nem voltam beöltözve, másrészt tisztté avatásunk
tiszthelyettesi szerkóban zajlott, utána pedig rögtön civilbe öltöztünk, berúgtunk és másnap
leszereltünk, tehát eddig még tiszti jelmez se volt rajtam. Álltam, tűnődtem. A rohamsisakról
eleve lemondtam, ugyanis azt három éves Panni lányom megkaparintotta, és szíjánál fogva
ide-oda húzogatta, miközben tele torokból harsogta az óvodában tanult dalt: nincs szebb a
virágnál, szép szál katonánál..
Egy idő után kezdett valami stratégia-féle összeállni a fejemben: a kellemes őszi időnek
megfelelően öltözöm fel, de magammal viszem a téli cuccot is, ki tudja, hátha egészen
Grönlandig elportyázunk, ott meg rohadt hideg tud lenni. Szerencsére egy jókora hátizsák is
volt a csomagban. Majdnem minden belefért, csak egy ételhordó jellegű csajka maradt ki.
Nem probléma, majd viszem a kezemben, így amikor enni adnak eleve helyzeti előnyöm lesz
– gondoltam. Egyetlen dolog zavart még: előkerült egy tök macsós antant-szíj is, ami nagyon
feldobta volna a megjelenésemet, csak nem tudtam, hogy balról jobbra, vagy jobbról balra
keresztezzem magamon. Feleségem történész, elvileg tudhatta volna, de még nem volt
tárgyalóképes, mert némiképp zavarta, hogy én mindjárt hadrakelek, ő pedig – még ki tudja
hány napig – egyedül kell, hogy ellássa a két gyereket. Felhívtam hát telefonon egy katona1

Tanult barátaimtól megtudtam, hogy ilyenkor mi a korszerű stratégia. Csengetéskor az asszony gondosan
ráhúzza a takarót a férjre, majd ajtót nyit, és fejhangon visítani kezd: nem veszem én át annak a stricinek a
leveleit! Fél éve megpattant és tartásdíjat se fizet! Keresse a repedtsarkú kurváknál, vagy még jobb ha a
detoxikálóban. Ott biztosan tudják a címét. Ez nyerő lehet, mert mindig több behívót kiküldenek, mint ahány
emberre szükség van, és ha fognak elég palimadarat, nem nagyon nyomozzák, hogy akit nem találtak,
ténylegesen hol van.
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társamat, aki amint jól sejtettem, szintén boldog izgalommal készülődött. Az antantszíjra
vonatkozó kérdésemre tagolatlan hörgéssel válaszolt, amiből arra következtettem, hogy ő se
tudja. Na, Bélus! - ne lacafacázz, szóltam és magamra öltöttem – természetesen fordítva.
Kedves Olvasó, most már egészen pontosan magad elé tudod képzelni hősünket, amint
alpinista méretű hátizsákjával, kezében túlélő csajkájával elindul, hogy ha kell, életét is
áldozza azért, hogy a dolgozó nép folytathassa békés alkotómunkáját. A bökkenő az volt,
hogy a szomszéd szalagházban nem a dolgozó nép lakott, hanem katonatisztek. Állok a troli
megállóban, ezek meg csak úgy rajzanak elő, mint a megvadult méhkasból a méhek. Mindnek
nagyobb volt a sarzsija, mint az enyém! Na, de tudtam én, mi az illem. Valami velem született
természetes jóérzés azt súgta, hogy csajkával a kézben nem tisztelgünk. Jönnek a fazonok,
csajka, a földre, Bélus feszesen tiszteleg, visszaveszi a csajkát, és közömbös arccal nézelődik.
Na, mire a troli megjött ki is röhögték magukat.
Megérkeztem végre a kispesti kultúrházhoz, ami előtt éppen a heti piac zajlott. Ott már
besűrűsödtünk, sorjáztak elő mindenfelől morcos sorstársaim. Hová mennek a vitéz urak? –
szólított meg egy kofa. Ez hadititok, de ha köztünk marad, megmondom (épp ezen az őszön
döntötte meg Pinochet tábornok Allende kormányát): csak ide Chilébe. Ezután már csak pár
lépés volt hátra, hogy beérjek a gyülekező helyre, de ezalatt a néhány másodperc alatt –
megszámoltam – éppen nyolc embernek adta tovább a hírt.
(Ha megérjük a jövő évet, és lesz buli meg Híradó különkiadás, elmesélem a folytatást is.
Annyit elárulok: seperc alatt padlóra küldtük a NATO-t.)

Sajnos az írásban szereplő bevonulásról nem készült kép. Itt még a kiképzés idején álldogálok
egy „Malacka” becenevű társammal a szolnoki Tisza hídon. Percekkel később már csak
egyedül álldogált. Engem elvitt az őrjárat, mert nem tisztelegtem a városparancsnoknak.
Talán látszik az arcomon, hogy mit gondoltam róluk.
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ZEN
Jóvér Béla rovata
A buddhizmus alapértelme - rajzos történet
Tsai Chih Chung: Beszélő zen. Budo Kiskönyvtár, 2001. 125. oldal
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Útmutató a zen-meditációhoz
Forrás: Reggeli üldögélések. Bodhi füzetek I., Budapest, 1995. Elhangzott a Buddhista
Misszió 1993. évi nyári lelkigyakorlatán, Nagyhideghegyen.
III. rész
Egészen biztos vagyok abban, hogy amikor itt reggelenként leülünk meditálni és előtte
elmondjuk, hogyan is kellene ennek ideális esetben lefolynia, vagyis hogyan kellene végezni
a gyakorlatot, akkor ez többnyire nem sikerül. Persze néha az is megtörténik, hogy egy-egy
percre éberen tudunk időzni. Gyakoribb azonban, hogy ahelyett, hogy éber tudatállapotba
kerülnénk – vagyis egy olyan tudatállapotba, amely mindenre reagál, ami körülötte történik –,
inkább elszundikálunk, vagy különböző dolgok jutnak az eszünkbe. Sokszor előfordul, hogy
már percek óta fantáziálunk azon a dolgon, ami eszünkbe jutott ahelyett, hogy elengedtük
volna, illetve anélkül, hogy tudatossá vált volna az a valami, ami eszünkbe jutott, vagy
egyáltalán az elábrándozás ténye.
Az, hogy ez így van, nem kell, hogy frusztráltságot, vagy kudarcérzést keltsen fel bennünk.
Nem úgy kell ezt felfognunk, hogy „nem tudtuk végrehajtani a gyakorlatot”, hanem inkább
úgy kell tekintenünk, mint a saját tudatunkra vonatkozó fontos ismeretet: Az itteni üldögélés
jó alkalom arra, hogy reflektáljunk önmagunkra, hogy megfigyeljük azt, hogyan is működünk
– mert hiszen a hétköznapi életben is ugyanilyen szétszórtan, ugyanilyen kábán és
aluszékonyan, automatizmusok által vezérelve működünk, csak ott egyáltalán nem figyelünk
fel erre. Itt, e feladathelyzetben, amikor az a cél, hogy az ember éberen üldögéljen és
tudatosítsa magában a dolgokat, könnyebben rádöbbenhetünk arra, hogy mennyire kevéssé
éberen működik a tudatunk, és tulajdonképpen a feladat az, hogy a tudatnak ezt a fajta
szennyezettségét, kiegyensúlyozatlanságát tudatosítsuk.
Ez a rádöbbenés képezi az egész szellemi műveletnek a kiindulópontját. Mindez nem arra
szolgál, hogy bosszankodjunk rajta, vagy elkeseredjünk, hanem inkább úgy kell ezt tekinteni,
mint egy önmagunkra történő reflexiót, önmagunk tudatosításának az első lépését. Ahhoz,
hogy bármilyen előrelépés történhessen, az első feltétel, hogy az ember tisztán és őszintén
szembesüljön saját pillanatnyi helyzetével, tehát hogy világossá váljon előtte, hogy mi van.
Hogy például ilyen aluszékonyak, szétszórtak stb. vagyunk. Csak a pillanatnyi helyzet e
világos felismeréséből következhet ugyanis egy olyan erőfeszítés, hogy megpróbáljunk ezen
valamit változtatni.
Ez a buddhista szellemi gyakorlatok mindegyikére igaz, sőt magára az egész buddhista
szellemi útra is jellemző, hogy a Buddha által felismert Négy Nemes Igazság közül az első
helyre a szenvedés igazsága került. Tulajdonképpen a Buddha egész élettörténete – mely a
szenvedés felismeréséről, a megoldás kereséséről és a megvilágosodásról szól – ezt
szimbolizálja. A Buddha élettörténetének első lépése is az volt, hogy fel kellett ismernie, az
élet emberhez méltatlan, lealacsonyodott, s hogy messze van az eszményitől. Ez a felismerés
elengedhetetlen ahhoz, hogy az emberben egyáltalán valamiféle problématudat keletkezzék,
tehát hogy megértsük: valami nem stimmel, valamit meg kell változtatni. A Buddha sem úgy
tekintette a szenvedés felismerését, mint személyes kudarcot, hanem mint egy felismert
problémát, amely arra inspirálta, hogy ezen valamit változtasson, valamilyen megoldást
keressen.
A jelen meditációnkban tehát – és minden más buddhista meditációban is – ezzel az attitűddel
kell az akadályainkhoz közeledni. Nem a frusztráltságot kell, hogy érezzük, nem küzdenünk
kell ezek ellen, vagy elhessegetni, elnyomni ezeket, esetleg becsapni, vagy áltatni magunkat,
hanem tudomásul kell ezeket vennünk, úgy kell őket tekintenünk, mint az önmagunk
megismerésének első lépéseit. Reflektálni, tudatosítani kell, hogy ez van.
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A buddhista felfogásban – de lényegében a jógában is, mely az előbbivel nagyon sok közös
vonást mutat – a tudat tapasztalási tartományának minden egyes szintje leírható úgy, mint ami
egyfelől megismerőképesség, vagyis mint ami tudatos, amiről tudunk, ami rendelkezik a
megismerhetőség ismérveivel, másfelől pedig úgy, mint ami energiaszerű. Persze most nem a
fizikai energiára kell gondolni, inkább a tudat hatalmára, az uraltságra. Ez azt jelenti, hogy ha
a tudat valamire ráirányul, akkor pusztán ezzel a ráirányulással képes hatást előidézni, akár
magában a testében és a világában is.
Úgy is szokták ezt fogalmazni, hogy a tudat egyrészt szél, másrészt megvilágosodási
képesség, megismerőképesség. Ebben a képben a szél az energetikai aspektust jeleníti meg –
azt, ami állandó mozgásban van. A tudat nem valamiféle anyagi szerkezet, vagy megfogható
dolog, nem olyasvalami, ami egy helyen időzik, hanem a tudat maga egyfajta áramlás: egy
olyan áramlás, ami a tapasztalati lehetőségeinken keresztül áramlik, és ahogy állandóan
továbbfolyik, mindig más és más jelenséget, formát világít meg. Folyóhoz szokták
hasonlítani, ami folyik, és pusztán az áramlása révén minden pillanatban más képet jelenít
meg. A tudat e kétféle aspektusa – vagyis egyfelől az, hogy megismer, másfelől, hogy szél,
energia, áramlás –, egymástól elválaszthatatlanok. Vagyis a valóságban nem úgy áll a helyzet,
hogy lenne egy tudat – egyfajta misztikus állag – és ennek lenne megismerőképessége és
energiája, hanem maga a tudat a megismerőképesség is és az energia is. Ez a kettő egymással
azonos. Ugyanannak a dolognak a két aspektusa. Végső soron maguk a tudattartalmak – a
jelenségek, amelyek megjelennek a tudatban, beleértve a testünket, a világunkat és az
érzékelési elemeket is – nem mások, mint a tudat energiájának játékai, egyfajta konstellációi.
Ez azt jelenti, hogy ha a megismerőképesség azonos a saját energiáival, akkor lényegében
azok a tárgyak is, amelyek megjelennek a tudatban – s amelyek valódi természetük szerint
energiák, koncentrált tudati energiák –, azonosak a saját tudatunk megismerőképességével,
vagy szemlélőerejével. Vagyis végső soron nincs szubjektum (megismerő) és nincsenek
jelenségek (tárgyak, amiket megismerek) sem, hanem a szubjektum és a jelenségek csupán
ugyanannak a tudatnak a két aspektusa. Ha a megismerő felől nézem, akkor ez
szubjektumnak, vagy megismerő alanynak látszik, ha az energia felől nézem, akkor
jelenségeknek, vagy tárgyaknak látszanak – olyan objektumoknak, amelyeket az áramló
energia formál ki. A valóságban azonban ezek nem jelentenek két különböző dolgot.
Annak a szellemi vakságnak, amely a világról alkotott hamis tudatot kialakítja, a döntő
összetevője és gyökere nem más, mint ennek a két dolognak a megkülönböztetése, vagyis
hogy olyan képzetünk van, mintha lennék én – a tudat, a megismerő – és lennének jelenségek
rajtam kívül, amiket én magam kívülről megismerek. Ez a probléma, ha belemélyednénk,
nagyon messzire és mélyre vezetne. Itt most csak annyit szeretnék elmondani, hogy maguk
azok az akadályok is, amelyek a meditációban keletkeznek, értelmezhetők ebből a
szempontból, a tudat energetikai aspektusából. Más szóval, ha a meditációban nem sikerül
véghezvinnünk azt, amire törekszünk, vagy sérül a tudat tiszta tapasztalása, akkor ezt
lehetséges egy olyan szempontból is elemezni, hogy a tudat energiáinak az áramlásával van
valami probléma. A kezdők számára ez elsősorban olyan szempontból érdekes, hogy az
akadályok milyen formában jelentkeznek. Tehát még egyszer: hogy mi merül fel a tudatban,
az az energiák áramlásától és formálódásától függ; ennek megfelelően, ha az áramlás nem
elég rugalmas, akkor a megismerés eltorzul. A megismerés alapvetően kétféle irányban
torzulhat és ez a kétféle irány a meditációban jelentkező akadályok két fő típusát hozza létre.
1./ Az egyik fajta akadály a túlenergizáltságból keletkezik, amikor üldögéléskor túlságosan
erős energiák áramlanak irányítatlanul az ember tudatában. A megszokott pszichológiai
fogalmainkra lefordítva ez azt jelenti, hogy a sok energia sok ösztönzést, impulzust, indítékot,
tárgyat, problémát, gondot formál ki, amelyek azután a tudatunkban kavarognak. Amikor
túlságosan erős a tudatunkban az áramlás, amikor túlságosan aktiválva vannak a tudatunkban
az ösztönzések, akkor ez tipikusan olyasfajta problémákat okoz a meditációban, mint amilyen
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például az elterelődés és a csapongás. Csapongásnak azt nevezzük, amikor rendkívül gyorsan
és teljesen rendszertelenül jutnak eszünkbe különféle dolgok, s nem vagyunk képesek ezeket
éberen megkülönböztetni és követni. A tudatunk szétszórttá válik.
E túlenergizáltság egy másik lehetséges következménye, hogy az ilyen módon felbukkanó
ösztönzések valamelyikébe az ember belefeledkezik. Úgy szokták ezt megfogalmazni, hogy a
tudat oda megy, ahová a szél áramlik – mert végül is a kettő ugyanaz –, vagyis ahová az
energiák áramlanak, oda összpontosul a megismerőképesség is. Ez azt jelenti, hogy ha a
bennünk felbukkanó tudati ösztönzés nagyon erős, akkor az magába szippantja a tudatot. Így
aztán a meditációban e tudati ösztönzéssel leszünk elfoglalva, vagyis belefeledkezünk –
elfantáziálunk és kiesünk abból az éber figyelésből, amelynek a létrehozására törekedtünk.
2./ A másik fajta akadály akkor lép fel, ha túl gyengék a tudati energiák, vagyis nincs elég
ösztönzés a tudatban. Ez olyan jellegű akadályokat fog előidézni, amelyek a kábaság
dimenziójában fekszenek, vagy ebben az irányban torzítják el a meditációnkat – például
elszunyókálunk, vagy annyira tompává válik a tudatunk, hogy nem vagyunk képesek
fenntartani a figyelést.
Egy másik fajta hiba, ami be szokott következni, az ún. elbambulás. Ilyenkor az ember csak ül
és semmi sem jut az eszébe, vagyis nincs szó elterelődésről, azonban nem is tudunk semmiről.
Olyan ez, mintha egy fehér folt lenne a tudatunkban. Teljesen kiesünk mindenből, nem is
tudjuk, hogy mi történik, s csak egy idő után eszmélünk fel, hogy „Hoppá! Kiestem,
elbambultam!”
Ezek a fajta problémák a meditációban teljesen természetesek mindaddig, amíg a tudat
gyakorlatlan és fegyelmezetlen. Hiszen a hétköznapi világunkban is ugyanilyen szétszórt,
kába és bamba tudattal élünk, teljesen a tudat ösztönzéseinek a hatása alatt, s ez határozza
meg az egész életünket. Aztán amikor elkezdünk meditálni, elkezdünk játszani a tudati
energiáinkkal, megtanuljuk azokat szabályozni és uralni, akkor ez megváltozik.
Mindenki ismeri a hasonlatot a jó, meg a rossz kocsihajtóról. A rossz hajtó az, aki nem tudja a
lovakat irányítani és azok össze-vissza rohangálnak, a jó hajtó pedig az, aki a gyeplőt
szilárdan a kezében tartja. Ez a hasonlat a hétköznapi embert és a jógit, illetve a meditálót
kívánja ábrázolni. Az egyiket a saját tudatának energiái – »lovai« – szétszórtan rángatják, s
ide-oda csapong az életben. A másik uralja ezeket az energiákat, ezért segítségükkel meg
tudja valósítani azt, amit elhatározott.
Mivel mi még a meditációs praxis elején tartunk, a gyakorlatlan stádiumban, a legtöbbünknél
jelentkeznek ezek az akadályok. A későbbiek során pedig – amikor már gyakorlottabbak
leszünk és megtanulunk ezekkel az energiákkal bánni –, azért állhatnak elő újabb akadályok,
mert hibás attitűddel végezzük e beavatkozásokat, nem találunk rá arra a megfelelő
módszerre, amellyel a tudati energiákat jól lehet irányítani. Módszertanilag úgy szoktuk ezt
fogalmazni, hogy az embernek az éberség-gyakorlatokban két dologra van szüksége: egyrészt
összpontosítottnak kell lennie, tehát képesnek kell lennie arra a tárgyra irányítania a tudatát,
amellyel foglalkozni kíván, képesnek kell lennie a dolgok éber észlelésére; másrészt pedig
energiára, tehát bizonyos erőbedobásra van szüksége, amit mozgósítani tud az adott feladat
érdekében. A meditációban meg kell találnunk ezek megfelelő egyensúlyát. Amikor már
gyakorlott meditálók leszünk, még akkor is előfordulhat, hogy a koncentráció rovására túl sok
energiát mozgósítunk, aminek a következtében elterelődés, szétszórtság és hasonló jellegű
akadályok fognak jelentkezni.
Abban az esetben, ha az ember túlságosan erősen koncentrál, a túl erős összpontosítás
leszorítja az energiákat, egy bizonyos tárgyban köti meg azokat. Ennek következtében –
minthogy ilyenkor nincs elég szabad energiája a tudatnak – aluszékonyság, kábaság,
renyheség fog fellépni. Ez azt jelenti, hogy az üldögélés során meg kell találnunk az éberség,
valamint a szétszórtság ellen ható koncentráltság között a megfelelő egyensúlyt. Ezt
mindenkinek magának kell a saját gyakorlatában kikísérleteznie. Máshonnan megközelítve:
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meg kell találnunk azt a megfelelő tudati tartást, amelyben természetes módon kialakul a
befelé és kifelé irányulás egyensúlya, a jelenlétre, illetve a vezetőingerre – ebben az esetben a
légzésre – történő figyelés megfelelő aránya.
A módszertani akadályokkal kapcsolatban, ha már egyszer felléptek, a helyes eljárás az, hogy
nem szabad bosszankodnunk. Ha ugyanis bosszankodunk, akkor ezzel csak többletenergiát
viszünk a rendszerbe és még jobban el fogunk terelődni. Azt sem tehetjük, hogy nem
törődünk azokkal a tárgyakkal, amelyek a meditációban felmerültek, hiszen ha így tennénk,
akkor ezek egyre jobban elburjánzanának és egy idő után már egyáltalán nem tudnánk
korrigálni a saját tudati attitűdünket. A helyes magatartás az, hogy tudatosítanunk kell ezeket,
ám csupán, mint jelenségeket. Reflektálnunk kell reájuk – az akadályt lehetőleg a maga
teljességében felismerve –, igyekeznünk kell őket kiemelni az öntudatlanságból, ugyanakkor
azonban mindent megengedünk. Akadály valójában kizárólag azáltal lehet a tudatban, hogy
tudattalan marad, ugyanis pontosan ennek következtében nem tudjuk azt uralni. Ha
tudatosítjuk, akkor a jelenség magától szétfoszlik, megszelídül: hagyja, hogy a tudat kézbe
vegye ezeknek az energiáknak a gyeplőjét anélkül, hogy erre különösebb erőfeszítést tennénk,
pusztán a megismerésen keresztül.
Ha elterelődünk, ezt előbb, vagy utóbb biztosan észre fogjuk venni, mert hiszen az is egy
impulzus, hogy itt most éberen üldögéljünk. Egyszer csak felbukkan tehát ez az ösztönzés is
újból a tudatban, s ilyenkor észrevesszük, hogy „Hoppá, végül is én nem azért ülök itt, hogy
merengjek, hanem tulajdonképpen meditálni szeretnék”. Amikor ez megtörténik, akkor
egyszerűen tudatosítsuk magunkban, hogy elterelődés történt („elterelődtem”), hogy
belemerültünk egy fantáziába. Az elterelődés puszta tényének a tudatosításánál egy fokkal
még jobb, ha képesek vagyunk az elterelődést visszavezetni egészen a folyamat elejéig,
megvizsgálva, hogy „Hoppá, hogyan is kezdődött el ez az egész fantáziálás?” Ennek során
megpróbáljuk felidézni, hogy honnan indult el az egész gondolatmenet, hogy az éber
üldögélés során mi volt az az inger, vagy működés, vagy akár érzéki tapasztalás a tudatban,
aminek során eszünkbe jutott valami és attól kezdve nem emlékeztünk arra, hogy mit is
kellene csinálnunk, hanem öntudatlanná váltunk. Ha ez a felidézés nem sikerül azonnal – nem
jut eszünkbe rögtön, hogy hol is terelődött el a figyelmünk –, akkor gyakran segít az, hogy
visszafelé gombolyítjuk fel a folyamatot egészen az elejéig. Ez az eljárás ugyanaz, mint amit
a Minotaurusz monda hőse is követett. E mítoszban Minotaurusz a saját tudattalanunk erőit
szimbolizálja, amelyek magukba szippantanak bennünket, beszippantanak bennünket a
labirintusba, amely nem más, mint a tudatunk ide-oda csapongó asszociációi. A hős erre azt a
módszert találta ki, hogy egy fonalat kötött a bejárathoz és úgy ment be a labirintusba. Azután
megölte a szörnyeteget és a fonal segítségével vissza tudott találni a kijárathoz. Ez nagyon jól
megvilágítja, hogy milyen módon kell nekünk is visszagombolyítanunk az asszociációink
fonalát.
Tehát ha esetleg nem is tudunk azonnal visszaemlékezni, hogy honnan is kezdődött az egész,
arra bizonyosan emlékezünk, hogy mi volt az utolsó dolog, ami az eszünkbe jutott. Erről
aztán vissza tudunk emlékezni arra, hogy miről is jutott az eszünkbe ez, erről pedig arra, hogy
ez az »ez« miről jutott az eszünkbe és így tovább. Ilyen módon gyakran sikerül visszajutnunk
oda, ahonnan elindultunk, s eszünkbe jut, hogy „Hoppá, ez indította el a láncolatot”; s
innentől kezdve éberen látjuk az egész folyamatot. Ez az a pillanat, amikor felszabadulunk az
asszociációs lánc kényszere alól, el tudjuk azt engedni és visszatérhetünk a meditációhoz.
Nem ajánlatos, hogy amiket ilyenkor megfigyeltünk, azt értelmezzük, például megállapítsuk,
hogy „Ez, vagy az a pszichológus mit is mondott volna egy ilyen asszociációs láncról” és
hasonlók. Ez ugyanis most teljesen mindegy a számunkra: az érdekes nem az, hogy miként is
értelmezhető ez a folyamat a különböző rendszerekben, hanem inkább az, hogy megértsük
magát a jelenséget – azt, hogy a tudatunk energiái hogyan mennek bele bizonyos
folyamatokba, és hogy hogyan tudjuk magunkat fölszabadítani ezek alól a kényszerpályák
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alól azon keresztül, hogy egyszerűen tudatosítjuk, megértjük magát az egész folyamatot. A
lényeges dolog itt az, hogy ráláttunk, miként is zajlott ez le ez a folyamat dinamikailag a
tudatban. Eltérően a pszichológiai analízistől, amely ezeknek a tudatban zajló jelenségeknek a
tartalmát boncolgatja, mi a meditáción keresztül a tudat működésének a hogyanját szeretnénk
megérteni, tehát azt, hogy hogyan zajlik az egész megismerési folyamat.
Ugyanez a módszer alkalmazható a tompaság jellegű akadályokkal szemben is. Ha például
elalszunk, vagy elbambulunk, bár nincs konkrét tartalmunk az adott feleszmélési pillanatot
megelőző időszakról, mégis meg kell próbálnunk tudatosítani ezeket a folyamatokat. Nem
kell, hogy ez a tompaság frusztráljon bennünket. Teljesen természetes dologról van szó,
hiszen nem vagyunk hozzászokva az ilyesfajta meditatív önmegfigyeléshez, nem volt még
alkalmunk azt begyakorolni. Azért amennyire képesek vagyunk, itt is mindig végezzük el ezt
a visszamenőleges tudatosítást, vagy felidézést. Idővel majd tapasztalni fogjuk – persze ehhez
az kell, hogy otthon is rendszeresen gyakoroljunk –, hogy a gyakorlás előrehaladtával egyre
éberebben, egyre nagyobb intervallumban leszünk képesek e figyelem-kihagyásokat
tudatosítani. Aztán egyszercsak el fogunk jutni odáig, hogy akár egy egészen hosszú
elterelődési folyamatot is vissza tudunk gombolyítani. Ez a képesség tehát magával a
gyakorlással alakul ki, és nem baj, hogy az elején még nem megy tökéletesen. A fontos csak
az, hogy a beállítódásunkat tereljük a helyes irányba. Később esetleg – annak következtében,
hogy kialakul bennünk ez a fajta ráébredési mechanizmus, ez az önmagunkra való reflektálási
mechanizmus –, azt is észre fogjuk majd tudni venni, hogy ezeknek az akadályoknak az
időtartama elkezd folyamatosan rövidülni. A fantáziálással eltöltött idő – vagyis a fantáziába
való belemerülés és a ráeszmélés között eltelt idő, hogy „Hoppá, én most fantáziálok” –, a
gyakorlás révén egyre rövidebb lesz. Lehet, hogy most esetleg már két perce merengünk, és
csak akkor jövünk rá, hogy elmerengtünk, azonban egy hónap múlva esetleg már egy perc
múlva észrevesszük ugyanezt. És egy idő után esetleg már tíz másodperc múlva észrevesszük.
A cél tulajdonképpen az, hogy eljussunk egy olyan gyakorlottsági szintig, ahol már akkor
észrevesszük az elterelődést, amikor az még nem is történt meg. Ez akkor lehetséges, ha
abban a pillanatban, hogy az eltérülés szándéka fölmerül a tudatban, már ez maga is tudatos,
vagyis ha bármilyen ösztönzés jelen van a tudatban, tudunk róla. Ez az a fok, amikor már
szabadon megválaszthatjuk, hogy belemerüljünk-e, vagy se. Tudniillik attól merülünk bele,
attól válik akadállyá és tud elsodorni bennünket egy ösztönzés, hogy a dolog öntudatlan –
elveszett a megismerési oldala. Ha a megismerési oldalt éberré tesszük, vagyis tudatában
vagyunk a saját történéseinknek, akkor egyben szabadok is vagyunk a tekintetben, hogy
ezeket az energiákat elengedjük-e, vagy sem, s ha igen, akkor milyen irányban engedjük el.
Ezt gyakoroljuk most egy kicsit. Figyeljünk a légzésünkre, az érzékeléseinkre és figyeljünk
meg minden mást is; legyünk nyitottak minden irányban, de kiváltképpen a tudatunkban
felmerülő akadályokat, elmerengéseket, elterelődéseket, elbambulásokat, szétszóródásokat
próbáljuk meg éberen átélni és tudatosítani.

HARCMŰVÉSZET
Női önvédelem a földharcban - Kádár Gabriella fordítása
Forrás: A VALÓS HELYZETEKRE KÉSZÜLJÜNK FEL (Öt földharc önvédelmi technika,
amelyet minden nőnek tudnia kell). Black Belt 1999. február 49 – 54.( Robert W. Young
írása)
Nézzünk szembe a következő tényekkel:
A harcművészetet oktatók közül elég sokan vezetnek világszerte szemináriumokat és
tanfolyamokat, amelyekbe beleveszik, amit ők „női önvédelemnek” neveznek. A probléma az,
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hogy tanításaikat ritkán igazítják azokhoz a tényleges szituációkhoz, amelybe egy hölgy egy
támadás végén belekerülhet.
A szakértők azt állítják, hogy a maximális realitás és használhatóság kedvéért azokon
a tanfolyamokon, ahol az ilyen támadási szituációkat foglalja magába a tananyag, illene
belefoglalni a különböző irányokból történő támadások variációit is, melyek többsége akkor
történik, mikor a hölgy a hátán fekszik. Erre azért van szükség, mert még akkor is, ha a
civakodás úgy kezdődik, hogy a hölgy és támadója álló helyzetben van, nagy rá az esély,
hogy a nő elbotlik, vagy egyszerűen földre lökik őt.
Hogy lehetővé tegyük a „Black Belt”-nek, hogy olvasóinak a leghasznosabb és
leglényegesebb információkkal szolgáljon a női önvédelemről, a Los Angeles-i születésű és
Oklahomába áttelepült Kathy Brothers-hez fordultunk segítségért, aki harcművészeti
tanulmányait a thai boksszal és jeet kune do–val kezdte 13 éves korában. 1995-ben rátalált a
Machado fivérekre - Carlosra és Riganra és így áttért a „brazil-jujutsu”-ra. A 25 éves
harcművész ma is a brazil fivérektől tanul és három aranyérmet nyert, amelyhez a tőlük tanult
versenytechnikák alkalmazása, valamint kiegészítésképpen az Inosanto Academián tanult
kick-boksz és az amerikai birkózócsapat csapat edzőjétől, Rico Chiapparelli-től elsajátított
tudása segítette hozzá.
A következő 5 technika - Brothers szerint - a nők számára különösen hasznos, mert az itt
bemutatottakon kívül egy sor más helyzetben is alkalmazhatják. (Erről jut eszembe. Ha férfi
olvasóim közül bárkinek kedve támad, hogy gyakorolja ezeket a technikákat, nem áruljuk el
senkinek.)
Puszta kezes hátsó fojtás (ushiro-hadaka-jime)
„Ha hanyatt fekvő helyzetbe kerültünk, mindig azzal kezdjük, hogy behúzzuk a lábainkat”
-mondja Brothers. „Ha a lábaidat felemelted a földről, akkor készen állsz arra, hogy megrúgd
a támadód arcát, ágyékát, vagy térdét, ha szükséges. Ha el tudod érni az arcát, talán az a
legjobb célpont.”
Amint a támadód lehajol, hogy behúzzon egyet, használhatod a lábadat arra, hogy távol tartsd
magadtól. Az egyik lábadat a hónaljába, vagy a vállára és a másikat a csípőjére, vagy a térdére
helyezed. Aztán ha ő üt, te könnyen kitérhetsz előle azzal, hogy használod a karodat, és a
lábadat - teszi hozzá.
Az ütés elől való kitérés összekombinálható azzal, hogy kívülről eltolod a támadó könyökét,
ezáltal arra kényszeríted, hogy kissé elforduljon. „Ezután kinyújtod a jobb lábadat és a
könyökénél fogva magadhoz húzod.
Amikor kezded kialakítani a fojtásfogást, a kezed úgy feszüljön a nyakára, mintha kés lenne.
Győződj meg arról, hogy a könyököddel jól feltámasztottad-e az állát, ezután mélyen
belehúzod a fojtásba. Hogy a fojtás még hatásosabb legyen, a bicepszedet feszítsd meg, a
kezedet pedig helyezd a tarkójára.
A kontroll fenntartása érdekében a lábadat arra kell használnod, hogy leszorítva tartsd őt.
„Elsősorban a nőknek nagyon fontos megtanulniuk, hogy ne csak a karjukra számítsanak,
hanem a lábukat is használják”- mondja Brothers.
„A hölgyek felső testének ereje nem hasonlítható össze egy férfiéval, tehát minél jobban
tudják a lábukat használni, annál nagyobb az esélyük arra, hogy megvédjék magukat."
A technika befejezéseként, hogy még nagyobb nyomást gyakorolj a támadódra, a csípődet
emeld fel, mert így nagyobb a feszítés hatásfoka, - folytatja. Így nagy rá az esély, hogy a
véráramlás sebessége az agy felé lecsökken, ezáltal eszméletlen állapotba kerül.
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Pusztakezes hátsó fojtás: 1)
Háton
fekve,
felhúzott
lábakkal fekszünk, hogy ha
úgy adódik, rúgni is tudjunk.
2) Egyik lábunk a támadó
válla
közelében,
másik
csípőjénél
vagy
térde
magasságában van.
3) Az ütést elvezetjük és elfordítjuk a támadót. 4) Karunkkal és lábkulccsal előkészítjük a
fojtást. 5) A nyomás fokozására megfeszítjük bicepszünket és másik kezünket az ellenfél
tarkójára téve előre nyomjuk a fejét.
A háromszög technika (sangaku-jime)
Amikor a támadód feléd tart , a bal lábadat a csípőjére helyezed - mondja Brothers. „Abban a
pillanatban, amikor fojtást akar végrehajtani, a jobb lábfejedet felemeled, és ahhoz a vállához
viszed, amelyikkel előremozdul. Amikor eltaszítod ezt a vállát, ettől kiegyenesedik. Ezután
már a lábadat felhozhatod a tarkója köré.”
A jobb lábfejeddel a fejét leszorítva tartod, így nem tudja könnyen kiszabadítani. Hogy
befejezd a háromszög fojtást, fel kell emelned a csípődet, hogy közelebb kerülj a nyakához és
a jobb lábfejeddel lezárd a feszítést a bal térded mögött. Ezek után a bal lábad behajlításával
növelheted a technika hatásfokát. „A fejénél fogva még jobban behúzhatod őt a fojtásba, hogy
minél hamarabb végezz vele”- teszi hozzá.
Akkor működik jól a fojtás, ha a visszahúzott karját keresztbe tudod helyezni a nyaka előtt.

A háromszög technika: 1) A
támadó közelít. 2) Talpunkat
csípőjéhez tesszük, hogy távol
tartsuk.
3)
Megemeljük
csípőnket, hogy közelebb
kerüljünk a nyakához. 4) A
fojtás kialakításához jobb
lábunkat bal térdhajlatunkba
kulcsoljuk és 5) lehúzzuk a
fejét.
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Sarok horog
Ha egy támadó oldalról közeledik feléd, az egyik alternatíva, amit választhatsz az, hogy
megragadod egyik bokáját a kezeddel, és úgy mozdulsz rá a csípőddel, hogy mindkét lábad
elérje a testét. ”Aztán az egyik lábadat a térdére teszed kissé meglökve azt, de valójában nem
rúgod meg”.- mondja Brothers. Ez arra készteti őt, hogy a földön megtámaszkodjon és amint
ez megtörtént, a sarkaddal megrúgod az állkapcsát”.
Természetesen egy jól irányzott sarokrúgás az állkapocsra, bármely ellenséget kiüthet.
(Emlékezzünk Renzo Gracie egyetlen rúgással elért győzelmére Oleg Taktarov ellen.) De ha a
rúgás nem elég ahhoz, hogy véget vessen az összecsapásnak, és elegendő időd van arra, hogy
felállj és futni kezdj, ezt az előnyt azonnal felhasználhatod egy lábsöprésre végezetként pedig
lábfeszítést hajthatsz végre.
A bal sarkad a jobb térdébe akasztod, és jobb lábaddal ellököd bal csípőjét. Aztán a jobb
kezeddel behúzod a bal lábát, így földre kerül.„ A két térdedet egymás fölé helyezve
összeszorítod, hogy megtartsd a jobb lábát, és a bal karod alatt feszíted a lábujjait.” - mondja
Brothers.
Miután lába rögzített helyzetbe került, jobbra elfordulva ráfordulsz, hogy behajlítsa, és egy
kicsit megemeled a sarkát. Így könnyebben a sarka alá helyezheted a bal alkarodat, és a
mellkasoddal fokozatos nyomást fejtesz ki rá. Miután a két kezeddel rázártál, felemeled a jobb
alkaroddal, és testeddel elfordulva nyomást fejtesz ki a sarkára.
Ez a technika elszakítja a térdében és a bokájában lévő szalagokat. Ezután nem lesz képes
járni - teszi hozzá Brothers.

1) Ha a támadó oldalról
közelít, jobb kézzel fogjuk meg
bal
bokáját,
2)
azután
forduljunk úgy, hogy lábaink
közé,
és
magunk
közé
kerüljenek. 3) Ebből a
helyzetből irányíthatunk egy
rúgást a fejére, 4) vagy
megtehetjük azt is, hogy egyik
lábunkat térdére, másikat csípőjére helyezve földre visszük. 5) Amikor földre került,
karunkkal lezárjuk lábfejét, és alkarunkkal feszítést alakítunk ki bokáján.
A Machado fivérek női önvédelemmel kapcsolatos egyik alaptanítása szerint nem kell
feltétlenül arra törekedni, hogy teljesen harcképtelenné tegyük a támadót. A lényeg az, hogy
megússzuk. Még ha ismerünk is valami nagyon hatásos befejező technikát, csak rengeteg
gyakorlás után van esélyünk, hogy a siker reményében alkalmazzuk. A Machado fivérek
filozófiája ezért az, hogy lábainkkal tartsuk távol az ellenfelet, és amikor alkalom kínálkozik,
egy támadással átmenetileg bénítsuk meg, vagy okozzunk valamilyen sérülést, és azonnal
meneküljünk el. Sokkal fontosabb a menekülés, mint az, hogy megsemmisítő vereséget
szenvedjen a támadó.
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Karfeszítés befogó lábon át (ude-hishigi juji-gatame)
Oldalról érkező támadás kivédésére karfeszítést is alkalmazható. Ha a támadó a bal oldaladnál
áll, első lépés, hogy elkapod a jobb bokáját a bal karoddal. „Azért kapod el a bokáját, hogy
könnyebben közel húzd magad hozzá”-mondja Brothers. „Aztán a jobb karodat a jobb vállára
csúsztatod, és ez a két karod fog segíteni, hogy a csípődet a hónalja felé húzd.”
„A jobb lábadat hátulról a nyakába akasztod és a jobb sarkadat erőteljes, döfésszerű
mozdulattal, a térd izomszalagjainak összeszorításával lefelé irányítod„ Nagyon fontos, hogy
ezt a lábadat satuként használd”- mondja Brothers. A bal lábadat a gyomra körül keresztezed
és szorosan a hónalja felé nyomod.
Ahhoz, hogy feldöntsd ellenfeledet a bal kezeddel meg kell ragadnod hátulról a bokáját és a
jobb kezed jobb tricepsze felé kell, hogy mozduljon. „Innentől a csípődet a föld felé húzod és
a bal karoddal eltolod”-teszi hozzá. „Ez fel fogja dönteni. Amint megfelelő helyzetben földet
ér, elengedheted a lábát. Innen már indíthatod a karfeszítést.”
A karfeszítés végrehajtásához hozzátartozik, hogy mindkét karodat használd azért, hogy
irányítsd és kiegyenesítsd a befogott kart, amíg meg nem győződsz arról, hogy a hüvelykujja
felfelé mutat. Ahhoz, hogy túlfeszítéssel törésbe hozd a karját, össze kell szorítanod a
térdeidet és a csípőddel felemelned, a sarkadat újra a szőnyeg felé kell irányítanod” - mondja
Brothers. „Azáltal hogy az egész tested erejét használod a karja ellen, működőképessé teszed
a technikát, még egy nálad sokkal nagyobb és erősebb emberrel szemben is”.

Ez a karfeszítés egy oldalról
érkező támadás kivédésére
alkalmas technikát mutat be.
1) Bal kézzel megfogjuk a
támadó jobb bokáját és jobb
kezünket jobb vállára tesszük
2) Így fel tudjuk emelni
csípőnket felső teste felé és
3) lábunkat rá tudjuk kulcsolni a nyakára, miközben bal lábunkat a gyomra elé tesszük. 4)
Felborítjuk, és 5) végrehajtjuk a karfeszítést.
Vállkulcs
Ha a civakodás úgy kezdődik, hogy a támadó térden áll, akkor a „kimura” vállkulcsot lehet
alkalmazni. „Amint közeledik a lábad felé, mindig próbáld meg mindkét lábadat feltenni a
csípőjére.”- mondja Brothers. „Ilyen módon kissé távol tudod őt tartani.”
Ha megpróbál megütni, ráfoghatsz hátulról a könyökére, és a térdeddel megrúghatod a
bicepszénél. Ez esetleg megakadályozza őt abban, hogy a közeledbe kerüljön.
Aztán kinyújtod a bal lábadat, amellyel bal karját közelebb hozod. Jobb lábadat a hátán kell
tartanod. Következő lépésként a jobb kezed megragadja bal csuklóját, és jobb oldali irányba
mozdítod addig, amíg megfelelő szögbe nem kerülsz a feszítéshez. Hogy növeld a
kialakítandó emelő-feszítő erőt, bal karoddal kört írsz le a visszahúzott karja fölött, és a bal
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kezeddel és jobb csuklóddal kulcsot alakítasz ki. A karját föl-és visszahozod, így hajtod végre
a rázárást. Ez a technika azért működik, mert mindkét karoddal feszíted a vállát.”

Az ellenfél térdel (1). Úgy kell
helyezkedni, hogy csípőjére
támasztott lábunkkal távol
tartsuk, és ha ütne, tudjuk
védeni (2). Ezután jobb
lábunkat kinyújtjuk, így a
támadó bal keze közelebb
kerül hozzánk (3). Ezután
jobb kézzel megfogjuk bal
csuklóját,
bal kézzel pedig rázárunk, hogy rögzítsük (4). Ha a bekulcsolt kart felfelé és hátra feszítjük,
törést alakíthatunk ki (5).
Záró megjegyzések
Már számos különböző típusú sportot és harcművészetet kipróbáltam (kick-boksz, karate,
boksz, jeet kune do), és azt gondolom, hogy ezek nagyszerű sportok. De számomra a jujutsu
volt eddig a leghatásosabb és úgy érzem ezzel a stílussal igazán meg tudom védeni magam.
Természetesen a brazil jujutsu tanulása nem zárja ki teljesen más technikák alkalmazását,
szabadon kombinálhatod bármikor a kézzel és lábbal történő ütéseket - mondja Brothers.
„Ezeket a technikákat arra lehet használni, hogy különböző előnyös helyzetekbe kerülj, vagy
hogy meglepd a támadódat. Hogy melyiket alkalmazod, az attól függ, hogy mit szándékozol
tenni.”
Akár állva akár a földön küzdesz, az egyik leghatásosabb kézzel végrehajtott önvédelmi
technika a tenyérrel való ütés - állítja határozottan Brothers. „Én ezt a pankráció-jellegű
küzdelemben alkalmaztam. Nagyon szeretem a tenyeremet használni, mert képes voltam az
egész küzdelmet végigverekedni anélkül, hogy a kezemet egy kicsit is megsértettem volna. És
még arra is képes voltam a technikai tudásommal, hogy teljes kiütéssel győzzek, tehát azt
hiszem, hogy a tenyérütés tényleg a legjobb a nők számára.”

Az edzésrendedben alkalmazz shugyo-t! - Karvázy Péter fordítása
Forrás: Forrest E. Morgan, Living the Martial Way c. könyve. (56-61old.)
Barricade Books, NJ, 1992.
A Klasszikus Budo eddigi fordításaiban már többször találkozhattunk ezzel a szóval, ami
nagyjából a kimerítő edzésnek, a határterhelésnek felel meg. Az alábbi könyvrészlet egy
taekwondo növendék élményein keresztül segít megérteni ezt a jellegzetes Távol-Keleti
fogalmat. Aki személyes tapasztalatokra vágyik, menjen végig a május végén sorra kerülő
Kinizsi 100-as túrán. [JB].
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Az első harcművészeti szemináriumon mint 19 éves taekwondo növendék vettem részt és ez
az eset olyan mély benyomást keltett bennem, amelyet soha sem fogok elfeledni.
Mindannyian péntek este érkeztünk a dojang-ba (edzőterembe), majd egy kis laza gyakorlás
és a mester Koreában tartott edzéseinek bemutatója után megágyaztunk a padlón és
nyugovóra tértünk. Reméltem, hogy ez a hétvége nagyon ígéretes lesz.
Puff! Brrr! Paff!
Másnap hajnali öt óra volt és én a lábasok összeütődésének hallatára oly egyenesen
ültem ott, mint aki karót nyelt. Eközben néhány feketeöves kavargott közöttünk és
követelődztek, hogy keljünk fel. Kezeim reszkettek az idegességtől, ahogy elraktam az
ágyneműmet és felöltöztem. "Gyerünk, különben nem lesz időtök a reggelire!"- üvöltötte a
rangidős növendék. Valószínűleg jó néhány fokkal fagypont alatt volt a hőmérséklet ezen a
michigani reggelen, mikor kifutottunk a sötétbe egyszál dobok-ban (edzőruciban) és
tornacipőben. A kávézó csak fél-mérföldnyire volt, így hamar oda értünk. Mivel a fekete
övesek nem engedtek volna nehezebb kaját enni, ezért pirítóst és narancslét tömtünk
magunkba. Nem sokkal később rájöttünk, hogy miért is tették ezt velünk.
Már jóval hat előtt visszaértünk a dojang-ba és néhány hajlongást követően elkezdtünk
végigmasírozni azokon a sétálós alapgyakorlatokon, melyek igen jellemzőek a hagyományos
taekwondo edzésekre. A dojang egyik sarkából a másikig járkáltunk fel s alá és eközben
számtalanszor suhintottuk meg a legelső alaptechnikát, a najunde makgi-t (alsó védés) és
mindezalatt a rangidős fekete öves koreaiul ordibálja a gyors ritmust. A többi fekete öves
közöttünk szállingózott és esetenként ráripakodtak az egyik vagy a másik tanítványra valami
olyasfélét mint pl.: "Több erővel!" Továbbá azok lábait is megrugdosták, ezzel jelezvén, hogy
testtartásuk helytelen.
Fel és le. Alsó védéseket követ még több alsó védés. A légzésem kidolgozottá vált és
szabadon izzadtam. A ritmus még mindig ugyanolyan gyors volt, semmivel sem hagyott
alább. Előfordult, hogy valakit rajtakaptak, hogy körbe-körbe tekinget és az ujjait nyújtogatta
mintegy ezzel könnyítve a megerőltetést. "Nyomjon egy huszast Kovács Úr!" és Kovácsnak
abban a pillanatban a földre kéne vetnie magát és még mielőtt visszaegyenesedhetne állásba,
ökölbe szorított kézzel húsz darab fekvőtámaszt kéne lenyomnia. Egyenesen előre meredtem.
Éppen, amikor bizonyossá vált bennem, hogy az egész szeminárium az alsó védések
gyakorlásával fog behatóan foglalkozni, az oktató azt az utasítást adta, hogy kezdjünk el egy
alsó ütést, a najunde jirugi-t gyakorolni. És ez is történt. A percekből órák lettek és napfény
özönlött be a dojang-ba mielőtt végigmentünk a kijelölt tizenöt alaptechnikán.
Az utolsó bázis technikát követően végre meghallottuk az utasítást: "pahdo, shult",
"Helyezkedj vissza készenléti állapotba és pihenj!" Megfordultam és megigazítottam
izzadságtól átitatott dobok-omat. Végigtekintve a sorokon nedves, kifakult hajzatot látok
meggyötört arcokon. Sokan a térdükre támaszkodva, előre hajolva próbálták kifújni magukat.
Hál' istennek én már túl vagyok rajta - gondoltam én. De akkor meghallottam a harsány
parancsot: "Comault!". (Rendeződj!) Szélsebesen körbefordultam, odaszegeztem a
tekintetem, és azt láttam, hogy a mester elénk állt.
Odafordult a rangidős fekete öveshez és megkérdezte: "Be vannak melegítve a
tanítványok?"
"Igen, Uram!"
"Akkor hát kezdjünk bele!"
Nem akartam hinni a fülemnek. Méghogy kezdjünk bele!? Teljesen megrökönyödve
tapasztaltam, hogy újból elkezdtük végigcsinálni az alapgyakorlatokat, de ezúttal másképp.
Az egyszerű bázisok helyett, mindegyiket úgy kellett csinálnunk, mint egy ugrásos technikát,
amely persze dupla energiát vett igénybe!
A mester fülsiketítő ütemezésére egy újfajta erő lett úrrá rajtunk, de ez nem tartott
sokáig. Hamarosan kimerülten botladoztunk, kizárólag a mester szóbeli és fizikai értelemben
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vett villámgyors ütögetései hajtottak minket egyre keményebben. Egyik tanítvány a másik
után kezdett el ki hullani a sorból, és sürgősen távozni a hátsó ajtón. Hadakoztam, hogy úrrá
legyek a gyomromon, mert öklendezésük hangja rám is nagy hatással volt. "Állj vissza a
sorba" - csak ennyit mondott a mester - így hát egyenként, fal fehéren, visszabotladoztak a
terembe.
Az alap technikákat kombinációs gyakorlatok váltották fel. Azt hittem, hogy ennek
soha se lesz vége, de egyszercsak vége lett.
"Pahdo!" Visszaléptem készenléti állapotba várva az utasításra, hogy lazítsak. Ahogy
ott álltam ingadozva, a mester valami olyasmiről beszélt, hogy milyen büszke volt ránk és
hogy ezzel kiérdemeltük a jogot, hogy ezentúl Chung Do Kwan-nak hívjanak minket. Nem
tudtam odafigyelni rá, hogy mit mond. Az egészből csak azt az utasítást tudtam kivenni, hogy
30 perces szünetünk van és, hogy frissen mosott dobok-ban kell visszatérni. Végre valahára:
"Shult!"
Kibotladoztunk az ajtón és a friss novemberi levegőben ziháltunk. Valójában úgy
éreztem, mintha több mázsa lenne a súlyom. Körbe tekintettem és láttam, hogy gőz áramlik ki
a barátaim testéből. Ezt ők is észrevették és elkezdtünk röhögni. Röhögő görcsöt kaptunk és
éreztem, amint könnyeim végigcsordulnak arcomon, egyúttal azt is észrevettem, hogy egy
azon időben sírtunk és kacagtunk. Egyszercsak, igaziból úgy éreztem, mintha egy hatalmas
súly esne le a vállamról. Teljesen kipurcantam, de különleges módon. És én nagyon is úgy
éreztem, hogy bármilyen kihívásnak eleget tudnék tenni. Tisztának és megtisztultnak éreztem
magam. Túléltem.
Ez volt az első rituális megmérettetésem valamiféle úton-módon, ahogyan az a világ
valamennyi harcos társadalmában szokásos. Mindez magába foglalja a szellem kovácsolását
esetleg megerőltető edzés avagy néhány extrém fizikai erőpróba árán. A szokások különböző kultúrákban - egymástól eltérő alakokban jelennek meg, de mindegyiküknek van
egy közös összetevője. A harcos önmaga vagy valaki más által egy olyan fáradtsági szintre
van vezérelve, amely jóval felette áll az általa vélt saját teljesítőképességének. Az élmény
egyben kimerítő és ijesztő, de a harcos megtisztulva emelkedik ki a megpróbáltatás érzéséből.
Az, aki már egyszer átélt egy ilyen fajta edzést, az azt követően nem lesz egészen ugyan
olyan, mint azelőtt.
A szamuráj ezt a kemény edzéssel járó életmódot shugyo-nak nevezi és ilyenkor az
egyénnek az igazi túlélésre csak fegyelmének megőrzésével van esélye. Ezt az igazságot
tükrözi a következő szállóige: "A jövő ütközetének kimenetelét az határozza meg, hogy ma
mit gyakorolsz."
Mégis miért van az, hogy modern időkben is. nők és férfiak - akiknek valószínűleg
nem kell szembenézniük avval, hogy valaki megpróbálja őket holnap lekaszabolni - ma is
alávetik magukat a shugyo-nak? Dr. Alan Hasegawa, pszichiáter és jujutsu mester, adta a
legjobb választ amikor ezt írta:
"Ugyan sok tekintetben ellentmondásosnak tűnik, de a shugyo szükséglete jóval
nagyobb mértéket ölt a gazdag, magas életszínvonalon élő társadalomban, mint azt
gondolnánk. Berryman, a költő szögezte le: "ezzel az országgal az a baj, hogy egy férfi
anélkül is leélheti az egész életét, hogy tudatában volna, hogy gyáva -e vagy sem." Egy
önelégült és közönyös társadalmat látott, mely egy eltorzult felszínes és fényűző élet
eredménye. Egy gazdag és jó életszinvonalat képviselő társadalomnak elengedhetetlen, hogy
céltudatosan keresse és találjon rá azon kihívásokra, amelyek valaha a szamuráj
mindennapjának részét képezték. Egyetemesnek tekinthetjük azt a hajtóerőt, hogy az egyén
megpróbálja kifürkészni saját teljesítőképességének határait (1987)."
Vajon hány amerikai van tisztában a saját fizikai és érzelmi képességeivel? Te
tudatában vagy ezeknek? Tudod, hogy milyen gyorsan tudsz lefutni egy mérföldet, vagy hogy
hány mérföldet vagy képes lefutni mielőtt beadnád a derekad? Tisztában vagy azzal, hogy
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mekkora súlyt tudsz felemelni vagy hány percig vagy képes temérdek támadó ellen küzdeni,
még mielőtt feladnád a küzdelmet? Van fogalmad róla, hogy meg tudsz-e mászni egy sziklát,
vagy kötélen le tudsz-e ereszkedni arról, avagy ki tudsz-e állni egy meredek szikla szélére
anélkül, hogy kétségbeesve megdermednél?
Az a harcos aki alkalmazza a shugyo-t az edzésrendjében, ismeri ezeket a dolgokat
amennyiben ezek szorosan kötődnek a személyes céljaihoz. Sőt, mi több, amennyiben ezen
vagy valami más téren gyengeséget érzékel, akkor valószínűleg hozzáveszi azokat jelenlegi,
vagy jövőbeli céljaihoz.
A shugyo nem rutinszerűen elvégzett edzésfajta és nem is egy olyan dolog amit
naponta, hetente, vagy akár havonta csinálhatsz. A leghagyományosabb edzőhelyek is a
különleges alkalmakat tűzik ki erre a szertartásra, mint például az évenkénti szemináriumokat
vagy a szilveszteri edzéseket. Az elgondolás az, hogy találjanak egy olyan emlékezetes
alkalmat a résztvevők számára, amely érzelmi jelentőséggel fog bírni. És akkor a shugyo úgy
fog szolgálni, mint megtisztulás, mint egy átlényegülési rítus. De mi van akkor, ha az iskolád
nem használ shugyo-t?
A shugyo-nak nem szükségszerűen egy edzőteremben kell megtörténnie, és ha a
szellemed erős, akkor nincs szükséged senki másra, hogy irányítson. Tény és való, hogyha
teljesen egyedül aláveted magadat a shugyo-nak, anélkül, hogy bárki motiválna, vagy az
épségedre felügyelne, akkor az úgy megedzi a szellemed mint semmi más. És nincs
hagyományörzőbb harci rítus az egyedül végzett shugyo-nál.
Jelölj ki tehát egy különleges dátumot, egy olyat, ami érzelmi jelentőséggel bír, mint
például a születésnapodat vagy egy évszak váltását. És ha ez megtörtént, akkor készíts egy
olyan tervet, amely majd igazán próbára teszi a fizikai és érzelmi tűréshatáraidat, egy olyan
akadályt, amelyről korábban azt hitted, hogy áthághatatlan. Amikor eljön a nap, távozz
egymagad harsonázás és fogadkozás nélkül és vissza se térj mindaddig, míg túl nem lépted
határaidat és el nem érted célodat. Mi lehetne nagyszerűbb módja annak, hogy lezárhasd az
életed egy fejezetét és a szamurájhoz méltó életvitel egy másik szintjén találd magad
újjászületve?
De álljunk meg egy szóra! Ne fuss ki a szabadba, hogy aztán összeessél vagy
megsérülj néhány, olyan fizikai erőpróba következtében, amelyre nem vagy kellőképpen
felkészülve. A szamurájok-mielőtt följebb helyezték a mércét, rákondicionálták magukat egy
kimerítő gyakorlat végrehajtására. Végül is az értelmetlen balesetek elveszett időt jelentenek.
A szamurájok semmiképpen, de az átlagos józan ésszel rendelkező emberek sem fognának
bele egy olyan veszélyes vállalkozásba, mint például a hegymászásba megfelelő edzettség és
felszerelés nélkül.
Óvatosan és ésszel azonban azon kell lenned, hogy először elérd a tűrőképességed
határárának szélét, majd szárnyalj is túl rajta. Azt, hogy mit akarsz elérni a jövőben, csakis
akkor tudod meghatározni, hogyha ha tisztában vagy jelenlegi állapotoddal.
És még egy szempont, hogy minden egyes kemény edzést visszafogott pihenés és
ellazulás kell, hogy kövessen. Hasznosítsd a shugyo-t elszántsággal és eltökéltséggel, de
magadra való tekintettel mindig tervezd meg, hogy hol kell abbahagynod. Ha már túl vagy
rajta, akkor jutalmazd meg magad! Ez egy nagyon fontos részlet. Mindig ajándékozd meg
magad valami olyan társas összejövetellel vagy szórakozással, amely a shugyo-t követően
majd érzelmi felszabadulásra ad lehetőséget. Ez majd feloldja a benned keletkezett
feszültséget és mindemellett segíteni fog felkészülni arra, hogy az elkövetkezendő időkben
lelkesen használhasd a shugyo-t.
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KÖNYVAJÁNLÓ
Csernák János írása
T.O.TEAS: ÖLD MEG PUSZTA KÉZZEL
ALBATROSZ KÖNYVEK, BUDAPEST, 1986.
Az e havi könyvajánlóban, rendhagyó módon, egy krimit ajánlanék figyelmetekbe. Ez
azonban egy szokványos krimihez képest annyival tartalmaz többet, hogy felfedezhető benne
a harcművészetek egy ágának, nevezetesen a karaténak szellemisége is.
Béla szan jóvoltából került kezembe ez a könyv, amelynek szerzője egy álnév mögé bújt
magyar úriember: Tótisz András. A szóban forgó történet röviden a következő: Johnny Azato
világhírű színész, aki mellesleg karatemester is. Pályája csúcspontján van: minden filmje
sikeres, az emberek legyőzhetetlen hősnek tekintik. Akciófilmjeiben a keménykezű
igazságosztót alakítja, aki egyedül veszi fel a harcot a gengszterekkel. Munkáját számos
kaszkadőr, forgatókönyvíró, rendező segíti. A filmbeli küzdelmek élethűségéről egyik barátja
gondoskodik, ő tanítja be a kaszkadőröknek a különböző mozgásfajtákat. Azato elhatározza,
hogy következő filmjét teljes egészében ő maga fogja elkészíteni: ő lesz a rendező, s a
forgatókönyvíró is egyben. Azonban egy filmforgatás során két ismeretlen kaszkadőr,
balesetnek álcázva, megöli. Az emberek először kétkedve fogadják, hogy gyilkosság történt.
Három nyomozó azonnali nyomozásba kezd, s megpróbálják kideríteni az igazságot. A
nyomozók egyike egy tapasztalt "öreg róka", aki nemcsak a szakmájában mozog otthonosan,
hanem a karatéban is. Már a nyomozás kezdetén megállapítja, hogy a híres színészt
meggyilkolták, s a film kritikus jelenetét visszanézve azt is megtudja a gyilkosról, hogy
ugyanolyan stílusban karatézik, mint ő. Innentől kezdve saját ügyének tekinti a gyilkos
megtalálását, s testileg és lelkileg is felkészül rá, hogy megküzdjön vele. Az ügy
felgöngyölítése során az egyik nyomozót megölik. A cselekmény fordulatokban gazdag,
izgalmas, mindenki gyanúba keveredik. Végül lépésről-lépésre haladva, a forgatókönyv
segítségével sikerül a gyilkos nyomára bukkanni. A könyv happy end-del zárul, a gyilkost
megtalálják, aki elnyeri méltó büntetését.
Ennyit a rövid történetről, a többit nem árulom el, hátha valakinek kedve támad az
olvasáshoz.
A könyv olvasásakor több dologra lettem figyelmes: elsősorban arra, hogy az író a küzdelmi
jelenetek ábrázolásakor azt szakszerűen, "nagyon is karatésan" írta le, mindezt úgy, hogy egy
kívülálló is maga előtt lássa a jelenetet. Másodsorban a könyv szereplői néha említést tesznek
olyan személyekről is, akik valós, létező emberek voltak. (pl: Oyama és Funakoshi mesterek)
Ez azt mutatja, hogy a szerző nemcsak írói vénával van megáldva, hanem hogy a karatéban is
otthonosan mozog. Ezekről a gondolatokról is illetve a könyv egészéről beszélgettem Karvázy
Péterrel, akitől számos érdekességet tudtam meg a könyvvel kapcsolatban.
A cím azt hiszem eléggé egyértelmű: felismerhető benne a karate, mint harcművészet. A
karate szó egy összetett szó, amelyben a "kara" szó jelentése üres, ahol az üresség tisztaságot,
mentességet jelent. A ˝te˝ szócska utal a kézre, amely nyúl és mozdul az elérni vágyott ideális
állapot felé.
A könyv írójával kapcsolatban is megtudtam néhány dolgot. Tótisz András shotokanos
karatéka, akivel Péter sokszor gyakorolt együtt, s akivel számos küzdelemben találkozott.
Tehát beigazolódott a feltevésem az íróval kapcsolatban. A krimi főszereplői pozitív hősök,
akiknek a névválasztása sem volt puszta véletlen:
AZATO, a főhős Funakoshi mester tanára volt.2 Régebben még az 1800-as évek végén is a
harcművészetek gyakorlása be volt tiltva. Hogy a tudás ne vesszen el, az emberek éjszaka
2

Bővebben olvashattok erről Funakoshi önéletrajzi könyvében (Életem és a karate-do), és John Stevens „Három
budo mester”-című könyvében. Mindkét mű a BUDO Kiskönyvtár sorozatban jelent meg, és még beszerezhető.
[JB].
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gyakoroltak, s az apáról-fiúra szállt nemzedékeken keresztül. Éppen ezért nagyon sokféle
stílus volt jelen, melyeket azonban nem lehetett reklámozni vagy megmutatni mindenkinek,
mint manapság, amikor az ember elmegy egy Budo-gálára s ott számos stílus képviselve van.
A kezdetekkor, amikor Funakoshi mester létrehozta a karate mai formáját, a stílus még nem
tartalmazott ennyi rúgástechnikát. Azok csak később épültek be, amikor is a kung fu-ból
átvették őket. Funakoshi mesternek nem volt könnyű dolga, a stílus létrehozásakor. Az
ismereteket családi hagyományok alapján gyűjtötte, miközben az országot járta. (Hasonlított
ez Bartók és Kodály munkásságára. Ők is az országot járva jegyezték le a népdalok nagy
részét, melyek előbb vagy utóbb az enyészetté lettek volna.)
Hasonlóság fedezhető fel Bruce Lee élete és Azato pályája között. Mindketten filmszínészek
voltak, akik Amerikába mentek azért, hogy karriert csináljanak. Filmjeikkel próbálták meg
népszerűsíteni, megismertetni az emberekkel azt a stílust, amit képviseltek. Tragikus módon
mindketten egy filmforgatás közepén távoztak az élők sorából.
KAZE, a gyilkossági csoport vezetője. Ő egy 9. danos mester, aki ha minden igaz még ma is
Franciaország vezető instruktora.
ENOEDA, JKA3-instruktor. Amikor Péter Angliában tanult, járt ehhez a mesterhez is edzeni.
Elmondása alapján a dojo japán mintára volt berendezve, s nagyon jót edzett itt.
DEMURA, ő az az ˝öreg róka˝, akiről már a bevezető részben is említést tettem. A könyv
elején még nem tudja senki, hogy egy nagy tapasztalatú, és szakmai berkekben nagy nevű
mester. Ez csak akkor derül ki, amikor felkérik, hogy szakmailag mondjon véleményt a
filmjelenet alapján Azato halálának körülményeiről. Ennek fényében már kirajzolódik az a
tény, hogy miért nem használ soha fegyvert. A fiatal nyomozó, Cujama, aki Demurával együtt
dolgozik, az USA-ban tanult, s akit megérintett Amerika varázsa. Ő természetesen csak a
régimódi, idős nyomozót látja benne, aki fizikai szempontból igencsak törékeny.
Van a könyvben egy jelenet, amikor is a fiatal nyomozó véleménye gyökeresen megváltozik
munkatársáról. Együtt indulnak el Azato filmjeinek forgatókönyvírójához. Természetesen őt
is ki akarják hallgatni, s az utat taxival teszik meg. A taxisofőr nagydarab fickó, aki ráadásul
udvariatlan és pökhendi. Indulásnál az ő hibájából, majdnem elüt egy idős nőt, ráadásul kis
híján karamboloznak is. Ezt Demura nem nézheti tétlenül, udvariasan megkéri a taxist, hogy
vezessen óvatosabban. A sofőr erre olyan lassan megy tovább, hogy dugót csinál. Demura
megkéri, hogy álljon meg. A taxisofőr megáll és gúnyosan ránéz Demurára, miközben köp
egy nagyot. Főhősünk erre nyugodtan közli a sofőrrel, hogy ha kiszállnak, akkor bizony szét
fogja szakítani a sofőr száját. A sofőr belelkesedve ugrik ki a kocsiból, hogy szétcsapja utasa
arcát. Demura visszavonul, elmondja, hogy nem akar küzdeni. Mikor a kedélyek
lecsillapodnának Demura támadásba lendül és néhány pillanat alatt lerendezi a taxist -akinek
ezt követően fülig ér a szája, de már nem jókedvében.
A két nyomozó külön utakon járva próbálja meg felgöngyölíteni a szálakat. A mester a
gyilkos karate tudása alapján indul el a nyomozásban, míg a fiatal nyomozó az iskolában
tanultak alapján, a forgatókönyv segítségével. Mindketten célhoz érnek, de a mester
tapasztalata és karate ismeretségei nagyobb súllyal esnek latba, s ezáltal a gyilkost is meg
tudja nevezni. A végső küzdelem természetesen Demurára marad. A két ember közötti
küzdelem előtt izzik a levegő. Szamuráj módjára küzdenek meg egymással, mindketten
becsületük megingathatatlanságával. A küzdelem két ilyen tudású mesternél, nem sok
ütésváltásból áll. Csak egyetlen egyszer lehet hibázni. Természetesen a jó győzött, a gonosz
elnyerte büntetését, s Cujama szemében a küzdelem végére Demurából tekintélyt parancsoló
személy lett.
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A Japán Karate Szövetség angol rövidítése.
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A KLASSZIKUS BUDO
Fordító: Lipcsei Sándor, ellenőrzi: [J.B.] Forrás: D. F. Draeger: Classical Budo
5. fejezet

A BUDO RENDSZEREK KIALAKULÁSA
Egy jó rendszer kettős áldás –
megáldja azt, aki gyakorol,
és amit gyakorol.
Herbert Spencer

A XVII. század első fele egészében véve nagyon kedvező volt a klasszikus budo
rendszerek kezdeti fejlődéséhez. A Tokugawák kormányzása alatt Japán a
magasfokú kultúra időszakát élvezte, de egy olyan kultúráét, ami a hanyatlás küszöbén állt.
Tetőpontja a Genroku korszakban (1688–1704) volt, amelynek során az állampolgárok az
irodalomban és a művészetekben magas ízlésszínvonalat fejlesztettek ki. A Tokugawa
társadalom erősen osztályokra tagozódott társadalmi szerkezetében a társadalmi tekintély
mindennél fontosabb szerepet játszott; ezért természetes volt, hogy a négy társadalmi osztály
– shi (harcosok), no (parasztok), ko (kézművesek) és sho (kereskedők) – tagjainak minden
eszközt meg kellett ragadniuk, hogy társadalmi hatást érjenek el.
A XVII. század közepére az etikett, a művészetek és a műveltség hódolói népszerűségben
felülmúlták a harcművészetek hőseit. A harci stratégia és taktika tudományos problémává
vált, és a klasszikus bujutsu rendszereire jórészt már csak mint történelmi érdekességre
tekintettek. Az Edo-korszak harcosai ahelyett, hogy fegyvereik és harci műveltségük
fejlődésében megpróbálták volna túlszárnyalni az Edo-korszak előtti klasszikus harcosok által
kifejlesztett kreatív harci szellemet, osztályozni kezdték, és túlszervezték azt, ami a harci
mesterségből még megmaradt.
Ezek a harcosok, mivel sem küzdeniük, sem dolgozniuk nem kellett, harci szempontból
alkalmatlanná váltak, társadalmi szempontból pedig eltartottá. Némelyikükből színész lett,
műértő, művész vagy költő. A szigorú és mértékletes életmódnak általában azok az elemei
hiányoztak, amelyek olyan alapvetőek a hivatásos harcosok vitalitásához. A legtöbb Edokorszakbeli harcos tékozló életvitelt folytatott, és a nemzet gazdaságának kiterjedésével
társadalmi osztálya fontossága elkerülhetetlenül csökkent; az a gazdasági folyamat, amely a
közemberek életének gazdagodását hozta el, megemelte a megélhetési költségeket, ami
hátrányosan érintette a harcosokat. És ez csak az egyik jele volt a közemberek egyre
fontosabbá válásának.
Bár a Tokugawa Japán a viszonylagos béke állapotában volt, működtek olyan erők, amelyek
nyugtalanították a bakufut. A bakufu vezetői azt tekintették fő problémának, hogy hogyan
tartsák optimális szinten harcosaik ütőképességét és harci szellemét egy békés korban;
miközben a harci lelkesedés könnyen megzavarhatta a társadalmi békét, melyet az
engedelmességre nevelt harcosi osztály tartott egyensúlyban. A nagyratörő tartományi
daimyok fölötti uralkodás gondja is nyugtalanította a bakufut. Ezek a befolyásos emberek
irányították a hannak nevezett, nagymértékben önálló feudális tartományokat, és a bakufunak
a hanbeli harci előkészületek elfojtására vonatkozó a rendelkezései ellenére fejlődött a
klasszikus harcos szellemiség és a bujutsuban való eredményesség. Nyilvánvaló, hogy a
bakufu is vallotta, hogy – Ciceróval szólva – „a parasztokból lesznek a legbátrabb hősök”,
hiszen az 1661-ben kibocsátott rendelkezéseikben megtiltotta nekik, hogy lőfegyvereket
tartsanak. 1668-ban a kereskedőknek és az árusoknak tiltották meg a kard viselését.
29

A Tokugawa társadalom körülményei alakították ki, hogy a kardot már nem a
harc megvívásának legfontosabb fegyverének, hanem a test és a szellem
edzésére, az egyén jellemének tökéletesítésére szolgáló eszköznek tekintették.
Azonban volt még egy határozott, bár kevésbé azonnali hatás, ami szintén ezt
az áttérést segítette. Még élénken élt a korai Edo-korszakbeli harcosok
emlékezetében annak a csapásnak az emlékezete, amely Takeda Katsuyosi
klasszikus harcosait súlytotta az 1575-ös Oda Nobunaga ellen vívott
nagashinoi csatában. A derék klasszikus harcosokat besorozott közemberekből
lett, lőfegyverekkel ellátott katonák teljesen lemészárolták és ez sok éber
Oda Nobunaga
elmének jelezte a kard háborús fegyverkénti csökkenő értékét. A klasszikus
budoban mégis kifejezetten a kardot választották a többi fegyverrel szemben, hogy egy új
szerepben a legfontosabb eszköz legyen. Nem pusztán azért, mert a kard a klasszikus harcos
fő fegyvere – „élő lelke” – volt, hanem mert a kard egyike volt a császári család
felségjelvényeinek (Sanshu no Shinki, vagyis a "Három Szent Jelvény", kard, tükör és ékkő),
és mint ilyen, elválaszthatatlan a japán nemzeti szellemiségtől.

A Kabuki színpadnak ez a Kunisada nyomata két kenjutsu stílusban küzdő harcost ábrázol.
Teljesen élethű attól eltekintve, hogy a jobb oldali alak a kardvédőn hagyta az ujját.

A klasszikus kendo ryu önmagától először a XVII. század első felében jelent meg, a kenjutsu
(a kard művészete) kendová (a kard útjává) átalakulásának idején. Akkoriban azt tartották,
hogy a kendo lényege inkább a személyes jellem fejlesztésére szolgáló szellemi tan, mintsem
olyan tevékenység, ami közvetlenül a küzdelemmel foglalkozna. A nem harci szempontok
fontossága nem volt teljesen új, de, mint látni fogjuk, ez volt az első alkalom, hogy a
kardforgatás bármilyen formájában nyitottá vált volna az emberek minden osztálya számára.
Így a szigorúan elkülönített Tokugawa társadalomban a kenjutsuról a kendora való áttérés
társadalmi értelemben eretnek fejlődés volt. Más klasszikus bujutsu ryuk is, éppúgy, mint a
többi, amelyet az Edo korszakban alapítottak, követték az áttérés példáját a pusztán gyakorlati
harctéri szempontokat tekintetbe vevő kardforgatásról a szellemi tanként tekintett
kardforgatásra. Mindegyik eszményítette a harci hivatás múltból visszatükrözött dicsőségét,
miközben figyelmen kívül hagyta az előző időszakok lényeges harci következtetéseit. A
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bakufu nem tett semmit, hogy megzavarja a kendo fejlődését, mivel látta, hogy az csak
látszólagosan harci tanítás, és olyan tan, amely hasznos lehet, hogy állampolgárai energiáját a
kívánatos irányba terelje.

Hokusai fametszete két férfit ábrázol, akik bokkennel vagyis keményfából készült karddal
gyakorolják a kardforgatást. Éppen megpróbálják egymást egyensúlyából kibillenteni.

A klasszikus budo összetevő rendszerei fejlődésének és természetének áttekintésében hasznos
ezeket a rendszereket két fő csoportra osztani: a fegyvereken alapuló rendszerekre és a
„fegyver nélküli” rendszerekre. Ezeket a csoportokat a következő két fejezetben írjuk le
részletesebben.

BLACK BELT MAGAZIN
Black belt; fekete övet jelent. Ez a világ legpatinásabb harcművészeti magazinja, idén 38-dik
éve jelenik meg. A Híradó már korábban is számos írást közölt ebből a forrásból. Ettől az
évtől előfizettem rá, és az a tervem, hogy a tartalomjegyzéket rendszeresen megjelentetem a
Híradóban. Akit érdekel valamelyik írás, elkérheti, hogy elolvassa, sőt, ha nagy a harci kedve
le is fordíthatja vagy kivonatolhatja a Híradó többi olvasója számára is. Most csak annyi időm
van, hogy a legfontosabb írások, a magazin belső oldalán lévő, egy mondatos ismertetést
tartalmazó címeit fordítsam le, de ezen kívül számos érdekességet talál a ráérő olvasó.
Nagyon érdekes és helyenként szórakoztató például az olvasói levelek és szerkesztői válaszok
végigböngészése, vagy a folyóirat hasábjain időről-időre fellángoló viták nyomon követése
(lehet-e harcművész, aki még senkit nem vert meg az utcán, mi a leghatékonyabb túlélő
stratégia, hogyan hirdessük magunkat, hogy tele legyünk tanítvánnyal, és más effélék).
2000. január, 38-dik évfolyam , 1. szám
Gene LeBell: judo bajnok, profi birkózó, birkózó bajnok...és a ma élő legkeményebb
fickó! A cikk ismerteti az idős harcos életútját, sok technikát mutat be (köztük számos rövid
bottal végrehajtott rögzítést) és jó életviteli tanácsokat is kapunk.
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Elmejátékok: A valós körülmények között az önvédelemben az agyad a leghalálosabb
fegyvered! A cikk egy adrenalin-szintet fokozó, speciális kiképzési módszert mutat be.
Ütés a megfogás ellen: 5 kick-box technika, amit jól lehet alkalmazni birkózók ellen.
(Nagy divat manapság az úgy nevezett "nyílt bajnokság", ahol úgy mond' semmi nem tilos,
persze azért nem ölik meg egymást.)
A bottal való küzdelem csúcsa! Dog Brothers a bottal való full-kontakt küzdelem
élharcosa. Beszélgetés a Dog Brothers harcművészeti iskola alapítójával a kali-stílusú,
indonéz botvívásról.
1999 a Királyok Ünnepe: Beszélgetések az év különböző karate-stílusainak bajnokaival.
Harcolj ügyesen! A régi Kína harci stratégiái ma is sikert hozhatnak a ringben. Az írás 3
konkrét, ütés-rúgás kombinációs technikát ismertet.
Keveredjünk ki a jeet-kune-do káoszából: kulcs Bruce Lee hagyatékának megértéséhez.
Elemzés a jeet-kune-do jelenlegi helyzetéről és tanácsok, hogy miként tudja bárki beépíteni
saját stílusába Bruce Lee szellemi örökségét.
Igor Vovchanchin: egy ukrán kick-boxos porrá zúzza a legjobbakat. Riport.
Maximális egyszerűséggel: 4 magas szintű, övvel végrehajtott hapkido technika,
bármilyen támadó megfékezésére. Ütések és rúgások védése, és befejezés dobásokkal.
2000. február, 38-dik évfolyam , 2. szám
A Shaolin ereje: A kínai kempóban rejlik a maximális erejű ütések titka. Hogyan lehet
fejleszteni ütéseink és rúgásaink erejét. Néhány konkrét technika bemutatása.
Lapok a kung fu történetéből: a shuai chio stílus élő legendája. Beszélgetés egy ismert
mesterrel.
Túlélési ösztön: 10 önvédelmi stratégia, amelyet minden nőnek ismernie kell. Egy USAbeli kiképzőközpont alaptechnikáink bemutatása.
Tai chi az ifjúság forrása: ez a kínai művészet kigyógyít a bajaidból. A tai chi chuan
gyógyító hatásának tudományos bizonyítékai.
Hogyan fejlesszük ki a ringben való küzdelemhez szükséges állóképességet: egy kick-box
bajnok bombabiztos edzésmódszerei.
Tűzpárbaj: brutálisan hatékony módszerek, amivel bármilyen helyzetből feladásra lehet
kényszeríteni az ellenfelet. Szabad stílusú küzdelemben is jól használható feszítés
technikákat mutat be.
Vissza az alapokhoz: a taekwondo tanulóknak az önvédelmi technikák keresésénél vissza
kell menniük az alap formagyakorlatokhoz. A cikk azt állítja, hogy a hagyományos
formagyakorlatokban minden benne van, ami az utcai harcban szükséges lehet.
A kajukenbo 50 éves! Megemlékezés az USA legrégebbi eklektikus (judót, karatét,
kempót és ju-jitsut ötvöző) harcművészetéről.
Bevezető tanítások a késpárbajhoz: alaptechnikák, amik a kés elleni védekezéshez
szükségesek. Alaptechnikák és néhány forgalomban lévő kés-típus értékelő elemzése.
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