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KLUB ESEMÉNYEK, HÍREK
Jóvér Béla
Híradó: Ez a szám is elég nehezen állt össze, de a tao szellemében jártam el, ha már
változtatni nem tudok a dolgokon, legalább megpróbálom követni őket. A korábbi alcímből
(A BUDAPEST JIU-DO CLUB HAVI ÉRTESÍTŐJE) kihagytam a "havi" jelzőt. A weboldal ügyében viszont - hála barátaink kedvességének - sikerült előre lépnünk. Kárpáti Gábor,
az Aikido Magazin főszerkesztője felajánlotta, hogy az Aikido Magazinnal és néhány más
harcművészeti kiadvánnyal együtt helyet biztosít a számunkra is. A mi Híradónkat a
következő web-helyen keressétek: www.budo.hu/bjch
Edzőhelyiség: ezen a nyáron búcsút kell vennünk a jól bevált Szparitól. Az őszi folytatás
színhelye még kérdéses, de valami biztosan lesz. Több lehetőséget vizsgálunk, a
legvalószínűbb, hogy a jelenlegi edzőhelyiségünk közelében lévő Somogyi Béla utcai
iskolába megyünk. Előzetesen azt kértem, hogy ha lehet hétfő, szerda péntek este fél 7-től 9ig kapjunk edzésidőt. Az őszi kezdés előtt mindenkit értesítünk.
Szabadtéri edzés: jó kis szabadtéri edzést tartottunk Pados Robi lakása közelében a
romantikus Remete szurdokban. 14-en voltunk, fele-fele arányban a mi klubunk tagjai és Robi
"bambuszrügyei", a Takenoko klub tagjai. A 2 órás változatos, érdekes, különféle
küzdelmekkel tarkított edzést egy kis fegyverbemutatóval egybekötött piknikkel fejeztük be
Robi kertjében. Lesz még ilyen, aki otthon marad, úgy kell neki...

Ifjú rügyek, vén gyökerek…

Szerencsére tettem egy almát a
fényképezőgép tetejére….

Rambo kamával
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HEHT: idén is megrendeztük a hagyományos harci játékot. A helyszín Alsógöd volt, ahol a
Boros család vendégszeretetét élveztük, Pados Robi bográcskölteményével kiegészítve.
Köszönjük. A harc a szokásos módon hullámzott, a kék szamurájok laza nyitásként otthon
felejtették a csapatzászlót, de aztán jó vívással, nagy fölénnyel nyerték a csatát. A császári
biztos - Kovács Imre - ügyesen élt a harc és diplomácia lehetőségeivel és bizonyára kivívta ő
császári fensége elismerését. A nindzsák a legutóbbi alkalommal túl veszélyesnek találtattak,
ezért most (még a sorsolás előtt, amikor nem lehetett tudni, ki lesz nindzsa) úgy határoztunk,
hogy összesen egy dobócsillagjuk lesz. Ez viszont kevésnek bizonyult, ezúttal főleg
menekülni voltak kénytelenek. Akinek ezzel, vagy a szabályok bármelyikével kapcsolatban
van észrevétele, javaslata, kérem, tegye meg.
Kéktúra: a kék túra csapat már túl van a táv felén, jelenleg a Cserhátban járunk. Két
alkalommal, a Vértesen való áthaladáskor és a Dorog–Hűvösvölgy résztávon, sokan
csatlakoztak, klubkirándulás formáját öltötte az esemény, ami igen kellemes volt. A Vértes
túra a bajtársi segítőkészség szép példájával is gazdagította a krónikák lapjait. A kéktúra
csapat tagjai, mint afféle jóságos kék angyalok, úgy gondolták, hogy el kell oszlatniuk a
kezdőbb túrázók esetleges kisebbségi érzéseit, és egyetlen nap alatt annyit bénáztak
(bénáztunk), mint máskor egy egész szezonban. Már a nyitó lépés erős volt: szemfülesen
észrevettük, hogy a Déli pályaudvarról a megbeszélt vonat előtt indul egy másik is. Hurrá! Ha
ezzel megyünk, egészen biztos, hogy nem késsük le a csatlakozást, gondoltuk. Nem így lett.
Az a vonat ugyanis, amelyik előbb indult, személyvonat volt, és az utána induló – eredeti
tervben szereplő – gyors simán lehagyta. Ebből adódóan lekéstük a csatlakozást, és elegánsan,
taxival érkeztünk Csókakőre a rajthoz. Amikorra jól kiröhögtük magunkat a néhány ezer
forintos taxiszámlán, mást kellett kitalálni. Ez már a táv végén volt, igencsak ki kellett lépni,
mert a célból, Szárligetről, volt egy vonat 7 óra előtt néhány perccel, utána nagyon sokáig
nagyon semmi. A kék angyalkák elöl húztak, szinte repültek, a kezdőbbek egy kicsit
lemaradtak. Mi, a „profik”, persze megengedhettük magunknak, hogy Majakovszkijt
szavaljunk, és kellően emelkedett hangulatba kerülve derékszögben letérjünk a kék jelzésről,
mert véleményünk szerint ott rossz helyre festették. Tévedtünk, a jelzés jó helyen volt, a
kezdőbbek, akik minden fantázia nélkül csak ezen mentek, mendegéltek, gond nélkül elérték a
vonatot, mi pedig éjjel 11-ig tanulmányozhattuk a folklórt a helyi becsületsüllyesztőben.

FUTÁS
Dreher Maraton váltó - Tóth Lajos
Május 14.-én a BJC két csapattal részt vett a 7. Dreher Maraton Váltón. A futóverseny
a Kossuth térről indult, minden egyes csapattagnak egy 7 km-es kört kellett megtennie,
érintve a rakpartot, megközelítve az Árpád hidat, áthaladva a Lánchíd alatt. A hőség ellenére a
csapat minden tagja szép időeredményt elérve különösebb nehézségek nélkül teljesítette a
távot, majd fogyasztotta el jól megérdemelt ingyen Dreher sörét (amiből sajna fejenként csak
egy járt). Nem érdemes firtatni, hogy csapataink közül melyik volt a jobb (annál kevésbé sem,
mivel nem az, amelyikben én voltam ), a fontos a részvétel volt. Hogy ízelítőt kapjatok a
rendezvény hangulatából, a résztvevőkhöz néhány kérdést intéztünk, a válaszokat az
alábbiakban olvashatjátok:
Kérdések:
1. Milyen eredményt értél el? (Kb. perc)
2. Szoktál rendszeresen futni? (Mennyit? Hol?)
3. Milyen benyomásaid vannak a rendezvényrõl? (Szervezés, hangulat, körülmények, stb.)
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4. Nehéz volt? ("Pite volt!", "Nem volt vészes.", "Hát kibírtam...", "Elég húzós volt!", "Majd'
meghaltam!", stb.)
5. Volna kedved a jövõben hasonló versenyeken részt venni?
6. Kapcsolódik valamilyen személyes élményed futáshoz?
Válaszok:
Jóvér Béla
1. 34 perc.
2. Igen, a Margitszigeten és a Városligetben. Amikor
normál üzemmódban létezem, heti két alkalommal,
45 perc és 1 óra között alkalmanként.
3. Remek szervezés, királyi hangulat, még ilyet
máskor is!
4. Jól meghajtottam magamat (ezt a távot egyébként
40 - 44 perc alatt futottam volna le).
5. Igen, évi kettőt kellene klub-szinten szorgalmazni.
Az egyik ugyanez lehetne, a másik valami ősszel,
terepen.
6. Rengeteg személyes élményem kapcsolódik
futáshoz, majd írok valamit a Híradóba.

Finder Gábor
1. 34 perc 40 mp
2. Igen, hetente egyszer, Margit-sziget
(5350 m)
3. Jó, jó, jó.
4. Nem volt vészes.
5. Nem.
6. Igen, marhára melegem volt.
Feleség szemszögéből:
1. Futás az egész napot igénybe vette
3. Betonon futni térdgyilkosság

Hollósi Zsolt
1. 40 perc
2. Igen. Margit-sziget, Rákos-patak, Cinkotai út,
Czeglédi Mihály utca
3. A szervezés nem volt a legjobb, mert nagyon tűzött a
nap és kissé megfájdult a fejem. A hangulat viszont
kitűnő volt.
4. „Pite volt!”
5. Igen.
6. Igen. A Margit-szigeten futottam éppen, mikor Enikő
és én először találkoztunk.

Horváth Zsolt
1. 35 p 23 mp
2. Csak a versenyre készültem, de
tervezem, hogy rendszeresen futok.
3. Cool!
4. Az eleje nem volt nehéz, de az
utolsó km megizzasztott.
5. Igen!
6. Részt vettem rajta!

Kádár Gabi
1. 40 perc
2. Igen. Százhalombattán a Duna mentén, a gáton. Általában Kb.:5km-t, néha 7-8 km-t futok
hetente 2 alkalommal, bár mostanában a késői hazaérés miatt ennél kevesebbre jut időm.
3. Nekem nagyon tetszett a rendezvény hangulata, a szervezés, a körülmények (kivéve a WCt, de ez elhanyagolható). Még az időjárás is optimális volt.
4. Számomra most kivételesen az elindulással volt gond. Kissé betegesen indultam és
nehézkesen, talán, mert izgultam előtte. Furcsa volt nekem ez az új kihívás, mármint hogy
nem csak úgy a magam kedvéért futok, szellemileg relaxált állapotban (ilyenkor gondolom
végig a napi eseményeket és a még soron lévő teendőket), hanem tétje is van a dolognak. Ez
kissé zavart, mert tudtam, hogy leronthatom a csapat átlagát, viszont egy-egy szakaszon szinte
megtáltosodtam. Azt hajtogattam magamban, hogy jól bírom és nagyon jó lesz a szintidőm.
Elképzeltem, hogy mindenki dicsér, milyen jó kondiban vagyok és még a fiúkat is
"lekörözöm". (Agykontroll.) A tanulság az, hogy előtte nem árt többet edzeni, mert akkor
talán még nagyobb eredményre is képes leszek. Na, meg nem érdemes izgulni!
5. Igen.
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6. Volt már néhány "szatori" élményem a futásaim során.
Lipcsei Sándor
1. cca. 30' 2’’. Igen. Alkalmanként 8-12 km, a Jánoshegy környékén, az Orczy kertben illetve
a Városligetben. 3. Mit gondolsz, miért szerveztem a csapatokat?
4. Nem, ez nem különösebben hosszú táv. Igen, mert a hosszabb távok jobban fekszenek
nekem. 5. Persze.
6. Hogyne. Több is. De ha jól sejtem, ezt nem eldöntendő kérdésnek szántad. Szóval
maradjunk az elsőnél. '94 kb. február. Akkor már másfél hónapja jártam a Sütő utcai
edzésekre. Egy edzés végén Béla szan közölte, "megkezdjük az ez évi erőnléti futásokat.
Kedden itt találkozunk, elfutunk a Margitszigetre, megkerüljük és visszafutunk." "Nna",
gondoltam, "hova csöppentem", de azért elmentem. Mint kiderült, a többiek nem
gondolkoztak ennyit, el sem jöttek. Ketten vágtunk neki Bélával. A rakpartig még nem volt
semmi baj. Aztán onnan kezdve le-lemaradoztam, néha levegő után kapkodva sétáltam (hisz
korábban azt is meggondoltam, hogy a busz után fussak-e). Béla nem sokat törődött velem,
néha megvárt. Így aztán nem mertem visszafordulni. Később persze kiderült, Béla azt hitte,
rendszeresen szoktam futni. Hát, így kezdődött.
Manczur Ferenc
1. kb. 33 percet futhattam
2. Heti 1-szer szoktam futni Normafánál vagy a Margitszigeten.
3. A szervezés jó volt, a meleg rettenetes, a betont nem szeretem.
4. Mostanában nem futottam, így nekem a melegben nehéz volt.
5. Ühüm.
6. Életem legklasszabb futása a Zemplénben történt, eső után belefutottunk a felhőkbe majd a
vizes erdőben dagonyáztunk. Óriási érzés volt....Egyébként futás után érzem igazán embernek
magam.
üdv. a szamurájoknak
Péter Ádám
1. 31 és fél perc alatt futottam le.
2. Általában minden héten egyszer futok a Margitszigeten
két kört, azaz kb. 11 km-t.
3. Nem sűrűn járok ilyen versenyekre, de szerintem ez
nagyon jó volt! Bár a WC-nél a 20 perces sor nem fogott
meg annyira.
4. Nem volt vészes.
5. Igen.
6. Nem emlékszem ilyesmire.

Sári Péter
1. ~35p
2.Igen, hetente 1-szer kb 8km-t.
3. Hangulatos és jól szervezett
volt.
4. Megfelelő nehézségű volt.
5. Max. 5-6 évente
6. Jól éreztem magam.

Schumy Csaba
Boros Gyula
1. 32':30"
1. Harmincnégy perc, húsz másodperc.
2. Nem.
2. A rendszeresség az túlzás, de szoktam hétvégén a
3. Nekem tetszett!! Nagyon jó Városligetben.
volt.
3. Vannak.
4. Nem volt vészes, csak a 4. Ki lehetett bírni.
vádlim bedurrant.
5. Volna.
5. Igen.
6. Törökszentmiklósi endorfin1 parti.
1

[endorfin, endogén morfin, az agyszövetben és a hipofizisben elõforduló, fájdalomcsillapító hatást kifejtõ
peptidek. /Egyetemes Lexikon/]
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Tóth Lajos
1. Valamivel kevesebb, mint 35 perc.
2. Ha rám jön, akkor futok.
3. Fantasztikus hangulat volt, sok ismerőssel találkoztam, kár lett volna kihagyni.
4. Kibírható, kicsit több felkészüléssel gyorsabban is ment volna.
5. Feltétlenül.
6. Csepelen, a Duna parton szoktam futni néhány barátommal, a cél a komp melletti söröző
kerthelyisége. Élményszámba menő sört csapolnak.

A két csapat a rajt előtt, még frissen és vidáman (később már csak a vidámság maradt).
Lipi megszerezte az eredménylistát: A versenyen 826 csapat indult, ebből kategóriánkban
(Férfi II. kategória: 115–240 éves össz-életkor között) szerepelt 602 csapat. Részlet az
eredménylistából.

A táblázat első oszlopa a kategórián belüli, az utolsó az abszolút helyezést mutatja. A legjobb
csapat (BVSC Kufner Futókör) ideje 2:06:31, kategóriánkon belül a leggyengébb mért idő
4:16:36. A 826 csapatból 16 nem szerepel a listában, ők feltehetően jóval a négy és fél órás
szintidőn túl (vagy egyáltalán nem) értek a célba.
A lista a SPURI – Futó-triatlon magazin idei negyedik számában jelent meg. A kiadvány
beszerezhető a Budapest Sportirodában (1146 Budapest, Dózsa György út 1-3.) 325 Ft-ért.

Edzési lehetőség a Margitszigeten - Lipcsei Sándor
A Dreher Váltó után mindenki nagyon lelkes volt, jelezte, hogy legközelebb is szívesen részt
vesz. (Lehet, hogy jövőre három csapat is összejön?) Addig is tervezzük, hogy szeptemberben
is részt veszünk futórendezvényen. Ha úgy érzed kevés az a néhány száz méter, amit néha
edzés elején futunk, íme, egy lehetőség. A Margitszigeten viszonylag jó levegőben lehet futni,
a legnagyobb kör 5350 m. Átöltözési és zuhanyozási lehetőség is van a Margitszigeti Atlétikai
Centrumban. Éves tagdíj 8000 Ft, fél évre 5000 Ft, a 30 napos bérlet 1500 Ft, és az alkalmi
6

belépőjegy 300 Ft. Ezért naponta reggel hattól (hétvégén nyolctól) este tízig bármikor
mehetsz, átöltözhetsz (kapsz szekrényt), futhatsz a szigeten (de ha nincs egyéb rendezvény,
használhatod a műanyag pályát is) és a végén lezuhanyozhatsz.
Ha valaki a futást úszással akarja kombinálni, a margitszigeti sportuszodában ún. futójegy is
kapható, ami a normál belépő árának kétszeresénél úgy 20 %-kal kevesebb. Ezzel a jeggyel
átöltözés után elhagyhatod az uszodát, majd futás után úszhatsz, szaunázhatsz stb.

Őszi tervek - Jóvér Béla
Szeptember 9, szombat, Mogyorósbányai KAKUKK Futófesztivál (5 km. Mogyorósbánya
belterületén, aszfalton). Nevezési díj 300 Ft., minden rajtszám egyúttal tombola jegy is.
Amikor a Gerecsében jártunk a Kék Túrán, Mogyorósbányán a Kinizsi 100-asról jól ismert
Kakukk vendéglőben találtuk az ellenőrző bélyegzőt. A kocsmárosnő látva harci jellegünket,
megkérdezte, hogy hát futni szoktunk-e. Pozitív válaszunkra meghívott bennünket a szokásos
évi futófesztiváljukra. Ez egy nagy banzáj, utána szórakoztató programokkal. Megbeszéltük,
hogy utána esetleg tartunk egy fél órás judo bemutatót is.
Szeptember 17, vasárnap, 4. Canada Dry Terepfesztivál, Budapest Hármashatárhegyi
repülőtér - Vörös-kővár alja. Táv 6 km., szintkülönbség 102 m, rajt: 14 óra. Nevezési díj: 650
Ft., minden induló emblémázott pólót kap.
Mindkét eseményről van részletesebb tájékoztató is, Lipcsei Sándornál megtekinthető.
Jelentkezni nála lehet, legkésőbb a szeptember 4.-i, hétfői edzésen. A nevezési díjat a klub
kasszából fizetjük, az indulás egyetlen feltétele, hogy klubunk emblémás pólójában fussátok
végig a távot.

JAPÁN ÉS A JAPÁNOK
KERTMŰVÉSZET, Rjoandzsi a csend gyöngyszeme
Forrás: ELIXÍR Magazin, 2000. június, 136. szám, 16-18. oldal,
Kép és szöveg: Jakab Zoltán Csaba
Japán művészetének tiszta, törékeny formákon áttetsző ereje gyakran lenyűgözi a nyugati
embert. A japánkertekben az esztétikai élmény szellemi tartalommal is párosul, s
ötvözetükben életre kel a fenséges és félelmetes valóság. Számos, csodálatosan szép kertje
közül mégis kimagaslik egy páratlan alkotás: Rjoandzsi.
A buddhizmus zen irányzatának hatására a kertépítészetben olyan remekművek születtek,
amelyekben teljesen mellőzték a tájképjelleget. A művész vagy misztikus, aki létrehozta őket,
az alkotó elemek belsejébe próbált hatolni, olyan közeget keresve, ahol gondolatai és érzései a
szentség legmagasabb élményével párosulhattak. Érzései és gondolatai a zen filozófia ívét
követték, de mivel a sziklák és a homok voltak a kifejezés eszközei, ezen elemek
tulajdonságai maradtak e szimbolikus valóság kivételes nyelvezete. A japánkertek
elengedhetetlen eleme – a víz – itt csak jelképesen van jelen. Ezért kapták ezek az alkotások a
szárazkert elnevezést. Az ily módon létrejött műkerteket európai értelemben nem lehetne
kerteknek nevezni, ám találóbb szó híján továbbra is maradunk a kert fogalomnál.
A japán zen-kolostorokban számtalan hasonló alkotás található, látszólag mindegyik egy
páratlan és eredeti ősmintára, a Rjoandzsi szárazkertre vezethető vissza. Ez a kert annyira
különbözik az előzőktől, hogy erejével szinte művészi lázadást hajtott végre a japán
kertépítészet történetében. Hiszen a vallásos ihletettségtől áthatva készült kertek közül talán a
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Rjoandzsi tükrözi legjobban – zen megközelítésben – a buddhizmus eszkatológiai és
szoteriológiai tartalmát. Vagyis a világ sorsát s az elmúlás problematikáját vizsgálva, az
ember megváltását és üdvözülését (keleti értelemben: megvilágosodását) tűzi ki célul.

Történeti háttér
A hely, amelyen a Rjoandzsi-templom fekszik, hajdanán a Hejan kori nemesség egyik vezető
ágának, a Fudzsivara-családnak a birtokaikhoz tartozott. 1450-ben Hoszokava Kacumoto
tábornok, az Asikaga sógunok egyik főembere ide telepedett, és palotát építtetett, majd 1473ban bekövetkezett halála után, akaratának megfelelően ezt átalakították buddhista
templommá, és a zen Rinzai irányzat gondjaira bízták. A Kanszei-időszakban (1789-1801)
tűzvész áldozata lett a templom, melyet a tábornok fia, Hoszokava Maszamoto újból
felépíttetett. Valójában kinek a nevéhez fűződik ez a mestermunka, mely nemcsak Japánnak,
hanem a világ kertépítészetének is egyedülálló alkotása, nem tudjuk pontosan. A jelenlegi
álláspont szerint a Rjoandzsi szárazkertet „folyóparti kertészek” (szenszui kavaramono)
készítették, akik Japán első kertész szakemberei lehettek. Ezt a feltételezést alátámasztja az a
két kavaramono aláírás is, melyeket a kert egyik sziklájában találtak finoman bevésve.
A kert
A kert területe nem nagyobb egy teniszpálya nagyságánál (pontosabban 337 m2). A belső
tornác továbbnyúlik a kert hosszának egy teljes oldalán, melyet a végénél kis melléképületek
határolnak. Vele szemben földből készült magas fal, keskeny cseréptetővel lefedve szab határt
látásunknak. Régen a falat vakolat borította, manapság foltos és viharvert, tarka, rozsdásbarna
színével fogadja látogatóit. Eredeti világos színe kétségkívül egyszerűbb és kellemesebb
háttért nyújthatott a kertnek, mint a ma látható sötétebb tónusú földszínek, melyek
megzavarhatják a figyelmet.
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A sima téglaalapú terület durva, fehér
homokkal van betakarva, és rajta barázdák
láthatók, melyeket egy speciális gereblyével
mindennap bekarcol egy szerzetes. Ezen kívül
a kertben még 15 szikla van, öt csoportba
elrendezve, és minden sziklacsoport lábánál
moharéteg pihen. A mohán kívül más
növényzet nincs. Manapság magas fák nőnek
a kert fala mögött, ám ezek, a sziklák lábánál
elterülő mohaszőnyeghez hasonlóan, nem
szerepeltek az eredeti tervben, s a sziklakompozícióban sincs jelentős szerepük, de
tompító, lágyító hatásukkal színezik a kert
hangulatát.
A sziklák egymás után ötös, kettes, hármas, kettes és hármas csoportokban következnek. A
kertet úgy állították össze, hogy ha a tornác bármely látószögéből közelítenénk meg a
látványt, egy szikla mindig takarásban marad.
Forma és tér
A kert szikláinak mérete, formája és színe nem különleges. Néhányuk egészen tekintélyes
szikladarab, saját lelkülettel, jellemmel. Közülük csak egyiknek sima a teteje: ez a
Muromacsi-kor leggyakoribb kőfaragványaira emlékeztet, arra a hangsúlyozott sík- és
szögszerkezetre, mely az akkoriban készült kertekre jellemző. A sziklák érdekessége szinte
kizárólag viszonylagos méretükben és formájukban rejlik és a közöttük lévő térviszonyban,
valamint a homokkal alkotott kapcsolatban, mely, mint tenger öleli körül őket.
Végeredményben a Rjoandzsi megdöbbentően egyszerű: egy téglaalapú homokszőnyeg pár
sziklával és kevés mohával a sziklák lábánál, meg egy barna fal, a fák zöld cseppjeivel a
háttérben. Első látása visszhangot kelt a japán ember lelkében, s a visszhang milyensége a
művészi és befogadói érzékenységétől függ. Ám az idegeneket általában meghökkenti a kert
első látványa. S bár szépsége finom, mély és erőteljes, a kert megértése időbe telik. Ezért
legjobb, ha leülünk a tornácra, és tanulmányozni kezdjük a látványt – először tárgyilagosan,
megkísérelve intellektuálisan boncolgatni a kertelemeket, majd a ránk tett benyomás alapján
próbáljuk megfejteni üzenetét. Vajon mit is akart kifejezni az alkotó?
Titokzatos kövek
A Rjoandzsi-kert látványa akkor tökéletes, amikor a sziklák még nedvesek a friss esőtől, az ég
még gyöngyöző szürke és enyhén homályos. Ám igazából akkor a legszebb, amikor még
könnyedén szitál, s enyhe ködpára lengi körül a sziklákat. Ez növeli a kövek titokzatosságát,
hiszen a nedvesség szóra bírja „a szív legmélyebb üregeiben cseleit szövő, fondor magányt s a
mindenséget”. Emellett a víz sötétíti és lágyítja a homok vakító színét, derűsebbé téve
alaptónusát; egyúttal fokozza a moha és a fák zöldjét. Ennek összhatásában kezd kibomlani a
kert rejtett oldala: sejtelmes alakzatok és finom árnyak játéka életre keltik bennünk azt az
elfelejtett világot, amely hajdanán otthont nyújtott lelkünknek. Most az emlékezés útján
felidézett tudatállapotban átléphetünk az érzékek kapuján, hogy egy teljesebb, boldogabb
világba érkezzünk.
Amikor a kert száraz, e rejtett, leheletfinom szépség elenyészik a látszólag unalmas
látványban. Mert ha a Nap erősen és fényesen ragyog, eloszlatja a kertnek e sejtelmes,
titokzatos arculatát meg a csend mély lélegzetét is. Egyszóval azt a „szent borzongást”,
melyet a japán ember jugennek nevez, és élete meghatározó élményének (és értékének) tart.
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Szabvány és értelmezés
Rjoandzsi szemlélése – történjen az száraz, erős napsütésben vagy enyhén ködös, szitáló
esőben – mint egy visszatérő gondolat, mindig felveti az alapkérdést: mit akart kifejezni az
alkotó? Ezért, ha óhajtjuk, a kert látványát a tájkép szabványos elemeivel is értelmezhetjük,
ahol vonalaival a gereblyélt homok folyót jelképez, benne a szigeteket jelképező
kőcsoportokkal. Ezek még emberszabású méretek. Ám ha az alkotó képzelet szemével
nézzük, a látványból felépíthetünk magunkban egy magasabb léptékű tájképet, ahol a
gereblyélt homoktengerként tárul elénk a kopár, sziklás szigetekkel. Ehhez hasonló látványt –
a tengerrel s a belőle kiemelkedő sziklákkal – gyakran lehet látni a Japán-tenger vagy a koreai
partok mentén, a Kínába vezető régi úton.
Az említett hasonlatok, bár segíthetik a kert jelképes értelmezését, mégis túl egyszerű
magyarázatok. Mint a nevéhez fűződő jelentés is, mely szerint Rjoandzsi a „Kölykeit hátán
hordó tigris kertje” (Tora-no-ko-vatasi). Ha a kövek szó szerinti értelemben tigrisek lennének,
akik kölykeikkel átúsznák a tengert, a kert neve csak egyike lenne azon magyarázatok közül,
amelyeket az együgyűeknek találnak ki. A kert nevét valószínűleg még a Tokugavakorszakban kapta, amikor a Kínából érkező konfuciánus hullám átsöpört az országon. Más
értelmezések szerint az öt csoportba rendezett sziklák a Boldogok szigeteit jelképezik vagy
felhőbe borult hegycsúcsokat; lehetnek továbbá az álmok átfutó, múlékony újratestesülései is.
A kerttel találkozva a látogatót megérinti a látvány rendkívüli, mély kifejezőereje, és arra
készteti őt, hogy elmerülve a jelképek világában, meditáljon saját maga és a világ sorsa felett.
Így mindenkiben megjelenik valamilyen képzet a kert lényegéről. Például lehet egy kozmikus
világkép a Tejúttal, a csillagrendszerekkel s a bolygókkal. Ugyanúgy gondolhatnánk emberi
lelkekre is, amelyek a vonzás s a taszítás törvényei szerint közelednek vagy távolodnak
egymástól az idő és a tér végtelen óceánján.
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ZEN
Minél gyorsabb, annál lassabb - rajzos történet
Tsai Chih Chung: Beszélő zen. Budo Kiskönyvtár, 2001. 58. 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.
IV. rész
Egy ilyen lelkigyakorlaton egyszerre többféle meditációs technikát is tanulunk. Ez persze nem
azt jelenti, hogy ezeket a gyakorlatokat olyan tempóban kellene elsajátítani, ahogyan itt
csináljuk. Mi azért vagyunk kénytelenek így eljárni, mert viszonylag ritkán nyílik alkalmunk
személyes találkozásra. Az ideális az lenne, ha mondjuk, hetenként találkoznánk, s egy-egy
gyakorlatot – p1. az éberség-gyakorlatot, vagy a légzésgyakorlatot – hetekig, hónapokig,
évekig gyakorolnánk, és csak ezt követően, a szükségleteknek megfelelően tanulnánk. más
gyakorlatokat.
A jelenlegi helyzetben azonban mindenkinek önállóan kell haladnia és gyakorolnia. A
lelkigyakorlatok alkalmával mindig egy kicsit többet tanítunk annál, mint ami feltétlenül
szükséges volna azért, hogy legyen egy olyan gyakorlat-repertoár, amivel otthon a saját
fejlődéseteknek, igényeiteknek megfelelően önállóan tudtok dolgozni. Ez azt jelenti, hogy e
gyakorlatok közül nem kell mindegyiket rendszeresen végezni. Inkább arról van szó, hogy
ezek közül mindenkinek ki kell választania azt, amelyik a helyzetének és igényeinek
megfelel, és aztán ezt a kiválasztott gyakorlatot kell többször, hosszú időn keresztül
gyakorolnia ahhoz, hogy eredményeket érjen el a tudatosodás fejlődésében. Ezt a
figyelmeztetést nem lehet eléggé hangsúlyozni. Sok naiv emberre jellemző, hogy vágyik a
módszerekre, mindenhová elszalad, és mindenhonnan összeszedi a módszereket – ötöt, tízet,
százat. Egészen biztos vagyok benne, hogy azok is, akik itt vannak, módszerek százait
ismerik, amelyek részint semmire se jók, részint pedig csak akkor volnának jók valamire, ha
azokat valaki tényleg végezné. A »szellemi utunkon« megtanulunk sok száz gyakorlatot,
azonban eközben ténylegesen nem gyakorlunk semmit sem komolyan, megfelelő mélységgel.
A hagyományos képzési rendszerben ez ismeretlen volt. Ott megtanítottak egy, vagy
legfeljebb kisszámú gyakorlatot, amit a tanító választott ki a gyakorló alkatának megfelelően,
vagy pedig a gyakorló maga választott ki a maga számára, s aztán az illető ezt gyakorolta
olykor egész életén át.
Van a tudatosítás fejlesztésének egy másik módja is, mint amiről eddig beszéltünk, s ez pedig
a test tudatosítása. Ha fekszem, tudom, hogy fekszem, ha megmozdítom a kisujjamat, akkor
tudom, hogy megmozdítottam a kisujjamat, ha járok, akkor tudom, hogy járok. Ez –
hasonlóan a légzés tudatosításához – nem azt jelenti, hogy mondogatjuk magunknak, amit
éppen csinálunk, vagy, hogy arra gondolunk, mert amikor valamire rágondolunk, már nem
vagyunk annyira éberek és tudatosak a dologban. A gondolatban már egy bizonyos fokig
eltávolodunk attól, ami van. Például ha látunk valamit, mondjuk egy ghantát 2, azt csak látjuk.
Amikor azonban már gondoljuk róla, hogy ez egy ghanta, aminek nyele van stb. – vagyis
elkezdünk rajta gondolkodni –, akkor annak az érzékletnek a tudatossága, amit maga a dolog
jelez, halványodni kezd. Figyeljétek meg a saját tudatotokban, hogy mennyire így van. A
gondolat elvesz magából a jelenlétből, annak a tudatosságából: elvesz a tudat energiájából egy
részt és azt arra használja, hogy gondolkozzék a dologról, miközben ugyanakkor megosztja a
tudatot. És pontosan ebben az értelemben zavaróak a meditációban a fogalmi gondolkodás
jelenségei.
Az, hogy a meditációban meg kívánjuk tisztítani magunkat a fogalmi gondolkodástól, nem azt
jelenti, hogy el akarnánk butulni, vagy, hogy nem becsülnénk nagyra a saját értelmünket.
2

Ghanta: buddhista szertartásoknál használt kis fémharang. A belsejében lévő fanyél megütésével ad ki hangot.
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Inkább arról van szó, hogy amikor meditálunk, akkor ezeket a gondolatokat, a fogalmi
gondolkozásunkat kicsit lehalkítjuk. Teljesen úgysem tudjuk kikapcsolni, de lehalkítjuk egy
kicsit, mint a rádiót, hogy ne zavarjon a figyelésben. Lehalkítjuk tehát a gondolkozást, és
magának az érzéki valóságnak a tudatosságát domborítjuk ki azért, hogy ott is éberen jelen
legyünk, ahol különben nem vagyunk éberen jelen, nevezetesen az érzéki tapasztalatainkban.
Nos, ugyanezt tesszük a testünkre vonatkozóan is.
Üldögélünk tehát, és tudatosítjuk a saját testünket. Éljük át egyszerűen a saját helyzetünket,
érezzük a testünk egészének a pozícióját és tudatosan érzékeljük minden egyes porcikánkat.
Tudjuk, hogy ott vagyunk, és hogy hogyan vagyunk ott. Ne gondoljunk róla semmit, csak
egyszerűen figyeljük meg. Ne tapadjunk hozzá e test-tudatosság egyetlen eleméhez sem;
ugyanis ha például fáj a hátunk, akkor öntudatlanul is hajlamosak vagyunk a teljes
figyelmünkkel ezt a fájást figyelni, s ugyanez érvényes lábfájásra is. Jó, ha mindez
tudatosodik bennünk – tehát az is, hogy mi fáj –, de mégis maradjon az egész test tudatos.
Minden egyes porcikánknak legyünk a tudatában, egyfajta nyitott éberséggel. Ha valamely
domináns inger, p1. egy fájós láb megpróbálja ezt a nyitottságot beszűkíteni, akkor is
törekedjünk arra, hogy a puszta figyelem tiszta tudatállapota ne vesszen el. E tudatállapotot
akkor tudjuk elcsípni, ha nem minősítjük a tapasztalásainkat, hanem egyfajta objektív
tudatossággal próbáljuk meg azokat tudatosítani. Abban a pillanatban ugyanis, hogy
elkezdünk minősíteni, beindul a tudatunknak az a mechanizmusa, amely az egész valóságot
átszínezi. Vagyis ha minősítünk – például hogy ez most kényelmetlen, ez kényelmes, ez rossz,
ez jó stb. –, akkor a puszta figyelmet máris gondolatok és értékelések kötik le, s abban a
pillanatban a figyelmünk el fog terelődni a témáról. Próbáljunk nem belépni a minősítgetésbe,
hanem csak egyszerűen, objektíven tudjuk azt, ami van. Ha fáj, akkor megállapítjuk, hogy fáj,
de nem haragszunk ezért, vagy nem keseredünk el és nem is örülünk neki, hanem tudomásul
vesszük, hogy fáj. Vagy ha kellemesen bizsereg, akkor ennek nem örülünk, hanem
egyszerűen megállapítjuk, hogy kellemesen bizsereg.
Ha mindezen törekvésetek ellenére azt veszitek észre, hogy elkalandoztatok, hogy képtelenek
vagytok a minősítgetések abbahagyására – mert annyira megszoktátok már a mindennapi
életben, és egy ülés alatt erről természetesen képtelenség leszokni –, akkor se
bosszankodjatok, hanem egyszerűen csak vegyétek ezt is tudomásul. Amikor azt mondjuk,
hogy ne minősítsünk, akkor ezzel csupán azt az irányt szeretnénk megmutatni, hogy merrefelé
tartson a gyakorlat, s nem valamiféle tökéletes-végcél értelmében tűzzük ki ezt. Tehát itt is –
ugyanúgy, mint tegnap – figyeljétek meg, ha elkalandoztok, ismerjétek fel, hogy a tudatotok
percenként elkalandozik. Valószínűleg hiába igyekeztek majd éberek maradni, most is azt
fogjátok tapasztalni, hogy a figyelmetek percenként elkalandozik, vagy belecsúszik a fogalmi
gondolkodásba. Az eljárási mód ezzel kapcsolatban ugyanaz, mint amit tegnap is tanítottunk
az akadályok vonatkozásában, tehát ilyenkor nem bosszankodunk, nem értékeljük, hogy „ez
most kudarc, ez most siker”, hanem egyszerűen igyekszünk minél hamarabb észrevenni és
meg állapítani, ha elkalandoztunk. És miután észrevettük, hogy elkalandoztunk, gombolyítsuk
vissza Ariadne fonalát és visszafelé haladva tudatosítsuk – ameddig csak lehetséges –, hogy
hogyan kalandoztunk el, azután pedig térjünk ismét vissza a meditációs tárgyunkra, a mai
alkalommal a testhez.
Ami ebben az esetben különösen érdekes – próbáljátok ezt megfigyelni –, hogy amikor
elkalandoztok, tehát valamilyen szétszóródás történik, a figyelmetekkel azonnal ugorjatok a
testetekre és vizsgáljátok meg, hogy mi történt eközben vele. Vizsgáljátok meg, hogy ahhoz
képest, amikor elindultatok egy éber test-tudatosságból, mi változott. Figyeljétek meg például,
hogy hogyan változott meg eközben a tartás, ez egy nagyon érdekes tapasztalat. Biztos
vagyok benne, hogy jelentős felfedezéseket fogtok tenni a saját tudatotok és testetek
működésével kapcsolatban, sok olyan dolgot fogtok észrevenni, amire a hétköznapi
életetekben egyáltalán nem figyeltetek fel. Ugyanis – ahogyan azt már elmondtuk – a tudat
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energiából és megismerésből áll, s az egész tudatot úgy lehetne elképzelni, mint egyfajta
energiaáramlást, amely áramlás viszi a tartalmait: a gondolatainkat, a tudatban végbemenő
különböző jelenségeket. Márpedig a saját testünk sem más, mint ennek az áramlásnak egy
kiemelkedő jelentőségű tartalma – ez fejeződik ki abban a bizonyos csakra-tanban.
Bizonyára sokat hallottatok már a csakrákról, ám ha mégsem, annyit azért biztosan mindenki
tud a csakrákkal kapcsolatban, hogy a test biológiai és fizikai hordozói tulajdonképpen nem
mások, mint olyan jelenségek, amelyek az összesűrűsödő tudati energiákból formálódnak,
sugárzódnak ki. És az, hogy a tudatunk energiaháztartását – ezeknek az energiáknak az
egymáshoz való viszonyát, mozgását – mi jellemzi, milyen esetleges torzulások, vagy
szennyeződések lépnek fel benne, az természetszerűleg magán a testen is megjelenik. Mindez
még magában a tartásban is visszatükröződik, pedig ez a test legmozgékonyabb aspektusa,
hiszen a tartást viszonylag szabadon tudjuk változtatni és alakítani, például be tudjuk hajlítani
a karunkat stb. Még kifejezettebb a tudati tendenciák meghatározó szerepe például a testi
konstitúció tekintetében, ideértve a testfelépítést és a betegségeinket is, amelyekkel a
legtöbbet bajlódunk. A tudat energetikai jellegzetességei tehát a testünket jellemző
valamennyi fontos jegyben tetten érhetők. Ezek közül a jegyek közül a tartás az, amely
különösen alkalmas a gyakorlásra. De nagyon érdekes lehet például azon is elgondolkodni,
hogy a tipikus betegségeink mit árulnak el számunkra önmagunkról. Ezek ugyanis mind
bizonyos tudati energiákat, tudati tendenciákat – vagy ezek egymáshoz való viszonyát –
tükrözik, ezeket vetítik ki a testen keresztül a világba. Az ilyen alkati vonásokkal azonban a
meditációban nagyon nehéz dolgozni, inkább csak spekulálni lehet arról, hogy mik lehettek
ezek okai, vagy esetleg kísérletezgetni tudunk velük. A tudatnak ezekkel az aspektusaival
azért nem tudunk szemtől-szembe találkozni, mert egyelőre még nagyon mélyen rejlenek,
nagyon mélyen szervültek, s erősen megmerevedett energiaáramlási struktúrákat tükröznek.
Rendszerint még nem vagyunk arra képesek, hogy feloldjuk ezeket és megvizsgáljuk, hogy
hogyan lehet őket manipulálni. A tartásunkkal viszont könnyen tudunk dolgozni, egyfelől
mert ez sokkal képlékenyebb, másfelől mert azok az energiák, amelyek a tartásunkban vannak
kódolva – ide sorolhatók pl. a gesztusaink is, mert itt is mozgatható a test – könnyebben
tudatosíthatók. Ezért az ezzel történő kísérletezés sok érdekes felfedezéshez juttathat
bennünket.
Tudniillik amikor a tudatunkban torzulások, vagy szennyeződések lépnek fel, ezek valamilyen
értelemben tetten érhetők a tartásnak, a testhelyzetnek, vagy a test más jellegzetességeinek a
megváltozásában is. Például észrevehető, hogy amikor elkezdünk meditálni, akkor még
egyenesen ülünk, harmonikus és kiegyensúlyozott tartásban, és ezt tudatosítanunk is kell
magunkban. Amikor azonban fellép valamilyen szennyeződés, továbbra is igyekezzünk
megfigyelni, hogy „Hoppá! Hogy is ülök most?”; majd pedig hasonlítsuk ezt össze azzal az
emlékkel, amivel a kiinduló helyzetre vonatkozóan rendelkezünk. Ilyenkor a két tartás
összehasonlításával felfedezhetjük, hogy pl. „Szétszórttá váltam”, s hogy ez egyfajta
izgatottságra vezethető vissza. A gyakorlás fejlődése során megérthetjük, hogy hogyan
változik meg a tartásunk a szétszóródás hatására. Ezt tovább folytatva: ha pl. elszunyókálunk,
akkor figyeljük meg azt, hogy hogyan változott meg a tartásunk szinte ezzel egy időben; vagy
ha esetleg egy gyakran visszatérő gondolatsor jut az eszünkbe, akkor valószínűleg a
testünkben is kíséri ezt egyfajta változás, ami mindig akkor lép fel, amikor éppen ez a
gondolatsor merül fel a tudatunkban. Ha megértettük, ami történt, akkor ismét vegyük fel a
szabályos meditációs testtartást, térjünk vissza a kiinduló helyzetbe, és tisztítsuk ki a
tudatunkat is, vegyük fel a tudatunkkal is ismét a kiinduló helyzetet. Majd pedig kezdjük
elölről az egészet. Mivel még gyakorlatlanok vagyunk, gyakran fog bekövetkezni ilyen
szétszóródás, vagy eltérülés. Ez azonban nagyon jó, hogy így van, mert ez azt jelenti, hogy
sok alkalmunk nyílik arra, hogy egyetlen meditációs ülésen belül is fontos felfedezéseket
tegyünk. Azoknak, akik már régebb óta gyakorolnak, esetleg egy fél órát is kell üldögélniük
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ahhoz, hogy egy kis felfedezéshez jussanak. Nekik tehát most hátrányosabb a helyzetük.
Minél inkább a kezdeteknél tart valaki, annál több érdekességet tud felfedezni. Akinek tehát
kedve van ehhez a gyakorlathoz, az próbálja ki.
V. rész
Azok számára, akik nem régóta végeznek ilyen éberség-meditációs gyakorlatot, azt javaslom,
hogy a mai alkalommal ismételjék meg a tegnapi gyakorlatot, tehát gyakoroljuk a testünk és a
légzésünk tudatosítását, és próbáljuk megfigyelni, hogy a tudatunk milyen gyakran terelődik
el, és hogy vajon eközben történik-e változás a testhelyzetünkben, megfigyelhetünk-e a
tartásunkon az elterelődés jellegétől függő sajátosságot?
Ismertetnék egy másik lehetséges gyakorlatot is, amivel meg lehet próbálkozni, ha valakinek
ehhez van kedve. Akik már régebb óta végeznek ilyen gyakorlatokat, megpróbálhatják azt a
gyakorlatot, amit a Puszta Éberség gyakorlásának nevezünk. Itt is elindulhatunk a légzés
tudatosításán, mint vezetőingeren keresztül, ez ugyanis kiváltképpen alkalmas arra, hogy
kitisztítsa a tudatunkat, elcsendesítse a tudatunkban zajló gondolatokat, és beemeljen
bennünket abba a jelenlétbe, abba a hajnali, éber természetű tudatállapotba, amiben itt most
üldögélnünk kellene. Miután kialakult ez a fajta éber, kiegyensúlyozott tudatállapot, engedjük
el a légzést is. A Puszta Éberség azt jelenti, hogy a tudatnak nincs többé semmilyen tárgya,
vagyis tulajdonképpen teljesen kiüresítjük a tudatunkat. Ám ez a kiüresítés nem valamiféle
kábaságot jelent, hanem egy olyan éber jelenlétet, amelyben a szellemünk a maga teljes
nyitottságával van jelen. Ez azt jelenti, hogy bármi történik, bármi merül fel a tudatban – akár
kívül, akár belül – az abban a pillanatban tudatos, tehát ráismerünk, felismerjük, azonosítjuk,
és még ugyanabban a pillanatban el is engedjük anélkül, hogy kialakulna bármilyen tapadás,
hogy bármilyen értelemben elidőznénk, vagy megállnánk e tárgynál. Továbbra is minden iránt
nyitottak vagyunk, minden tudatos, mindennek megengedjük, hogy megtörténjen, azonban
rögtön a tudatosulás pillanata után tovább is engedjük.
Nehéz így üldögélni, mert nagyon erős a tudatnak az a készsége, hogy a benne felmerülő
dolgokhoz hozzátapadjon. Igyekszik a tárgyaknál elidőzni, hogy asszociációkat mozgósítson,
és ilyenkor már el is kalandoztunk. Ha ilyesmi történik velünk, akkor – ugyanúgy, mint
ahogyan azt korábban az akadályokkal kapcsolatban is tettük – ezt is tegyük az éber
megfigyelés tárgyává, és ha a tudat hozzátapadt valamihez, akkor maga a tudat tapadása
váljék tudatossá és éberré, azután pedig ezt is elengedjük. Ha mégis sikerül néhány
másodpercre létrehozni ezt a fajta éber nyitottságot, akkor van egy esélye az embernek arra,
hogy időnként, intuitív módon bevillanhat egy felismerés, egy élmény, egy átélés arra
vonatkozólag, hogy mi is az az éntelen, üres alany, ami lényegében a saját tudatunk valódi
természete. Ez az, amelynek a felületén mindez a sokféleség megjelenik. Mivel a tudatunk
végső természete szerint üres, a tudat nem képes közvetlenül önmagára ráirányulni, nem tudja
tudatosítani saját magáról, hogy mi is az. Abban az esetben azonban, ha elveszünk belőle
minden tárgyat, és csak az éberség marad, akkor ezen, mint egy tükrön átélhetjük,
megsejthetjük mélységes természetét.
A buddhizmusban nagyon gyakran használják azt a hasonlatot, hogy a jelenségek olyanok,
mint a tükörben visszaverődő kép: jönnek és mennek, egyszerűen úgy, ahogyan tényleg
vannak, anélkül hogy a tükör ahhoz bármit hozzátenne. Ha a gyakorlatunk sikerül, akkor a
tudatunk egy olyan tükörré válik, amelyben a jelenségek jönnek-mennek anélkül, hogy a
tükörben bármi is történne, anélkül, hogy a tükör bármilyen értelemben hozzájuk tapadna,
utánunk menne, magához húzná a benne megjelenő tárgyakat. És mindeközben – ebben az
éber jelenlétben, amikoris a tárgyak egyszerűen csak olyanok, mint a tükröződés a vízen –
rádöbbenhetünk ennek az éberségnek a mélységére, ráébredhetünk arra, ami mindennek az
alapját képezi.
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Egy gyakori hasonlat értelmében valahogy úgy lehetne ezt elképzelni, hogy a jelenségek
olyanok, mint a hullámok a vízen. Állandóan kavarognak, állandóan mozgásban,
örvénylésben vannak, változnak, keletkeznek és elsimulnak. A víz e hasonlatban nem más,
mint a saját tudatunk. A hétköznapi figyelmünket ahhoz lehetne hasonlítani, mint amikor a
figyelmünk, az éberségünk a víz felszínén tartózkodik és ott a tárgyai ide-oda sodorják.
Ilyenkor a tudatunk a benne lévő hullámokkal – a jelenségekkel – együtt sodródik és
hánykolódik, s az ember teljesen ezeknek az erőknek a játékától függ. Együtt sodródik egy
bizonyos jelenséggel, és aztán hirtelen jön egy másik hullám, vagy mozgás, amely egyszerűen
félrelöki a tárgyat a görcsös figyelem elől, s maga veszi át annak helyét, és ez állandón így
folytatódik. Ez az ide-oda hánykolódás jellemzi azt a szétszórt tudatállapotot, amelyben a
normális, hétköznapi tudatunk tartózkodik. Ebben az állapotban – mivel a figyelmünket
állandóan a hullámok játéka és önmagunknak az ezen való hánykolódása köti le – nincs
módunk arra, hogy az egész eseménysorozatnak, vagy életfolyamatnak a valódi természetét
megláthassuk. Mindig a felszínen maradunk, és mindig csak a tárgyaknak ezt az örvénylését
látjuk.
A Puszta Éberség gyakorlata ahhoz volna hasonlítható, mint amikor az ember lemerül a víz
alá, és ahogy mélyebbre merül, egyre nagyobb távlatból lát rá a felszínen zajló mozgásokra.
Ahogy nő a felszíntől való távolság, egyre több minden fér bele a képbe, egyre több mindent
képes átfogni a figyelem, és így egyre inkább észreveszi, hogy mi minden zajlik ezen a
felszínen. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor egyre kevésbé érintik meg a felszínen zajló
átalakulások. Egyre kevésbé ragad bele bármiféle gondolatmenetbe, egyre kevésbé ragad le az
egyes jelenségeknél.
Amikor ezt a Puszta Éberséget létrehozzuk, akkor a »gyakorlás« gondolatához ugyanúgy
viszonyulunk, mint bármely más jelenséghez. Felmerülő gondolatainkat – akár azokat is,
amelyek a pillanatnyi helyzetet értelmezik – pusztán a tükörben tovasuhanó árnyékhoz, vagy
a víz felszínén végigfutó fodrozódáshoz lehet hasonlítani, és próbáljunk meg így is
viszonyulni ezekhez.
A Puszta Éberség gyakorlása nehezebb, mint amikor vezetőingert alkalmazunk, mert a
vezetőinger leköti a tudat tapadékonyságát, és így könnyebben meg tudjuk őrizni a
nyugalmunkat mindannak a vonatkozásában, ami történik velünk. Azonban ha elég
rugalmasak vagyunk, akkor akár a vezetőingertől is eloldódhatunk, és lemerülhetünk a saját
tudatunk óceánjának a mélységeibe – oda, ahol nyugalom, mozdulatlanság, tisztaság, üresség
és végtelenség uralkodik.
Köszönöm a figyelmet!

TAI CHI CHUAN
Tai chi – a fiatalság forrása - Dinnyés Enikő fordítása
Forrás: Black Belt Magazin, 2000. február, 68. oldal. Frank Petrilo Jr. írása.
Mióta a tai chi chuan megszületett, számos állítás hangzott el egészségre gyakorolt
jótékony hatásairól. A kínaiak évekig hittek ezekben; ezért mondják, hogy aki rendszeresen és
helyesen gyakorolja ezt a művészetet, az egy gyermek rugalmasságát, egy favágó egészségét
és egy bölcs lelki békéjét nyeri.
A tai chi chuan hatása és gyakorlati alkalmazásai című könyvében Yearning K. Chen
állította: “A tai chi chuan tisztítja az elmét és erősíti az agyat. Fejleszti a mély légzést, erősíti
a szívet, javítja az emésztést és szokatlanul egészséges lesz a vese. Ezenfelül csökkenti a
vérnyomást, lágyítja az érfalakat, gátolja a meszesedést az idős emberek csontjaiban és
szabályozza a vérkeringést.”
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Bár ezen állítások közül sok még igazolásra szorul, másokat már szigorú tesztelés erősített
meg.
Tudományos eredmények
Kínai kutatás kimutatta, hogy a tai chi javítja a keringést és csökkenti a vérnyomást, a
túlfeszültséget és más stresszel kapcsolatos betegségeket. A Self magazin 1994. májusi
számának egy cikkében Beth Liverpool azt írta, “A szakértők hisznek abban, hogy a tai chi
chuan segít, hogy védekezzünk a sérülések ellen, és ha ez mégis bekövetkezne, abban is segít,
hogy gyorsabban kigyógyuljunk belőle."
Így folytatta: “A Nemzeti Egészségügyi Intézet kutatásai során, mely az Északnyugati Orvosi
Egyetemen folynak, most vizsgálják a tai chi-t egyensúlyzavarban szenvedő emberek
gyógymódjaként. Ken Cohen tai chi-mester (Nederland, Colorado) fejsérült betegekkel
foglalkozik. Azt próbálja meghatározni, hogy vajon a tai chi feloldhatja-e a testben lévő
elektromos idegpályák elzáródását, ezzel segítve a gyógyulást.”
Ralph La Forge mondta Elena Rovernek a Natural Health (Természetes Egészség) magazin
1995. augusztusi számában: a tai chi neuromuszkuláris egészséget épít.
La Forge, aki az edzéselmélet professzora a Kaliforniai Egyetemen San Diegoban és az
egészségfejlesztés igazgatója a San Diego Szívközpont orvosi csoportjában, azt mondta: a
gördülékeny, összpontosított mozgás 10 túlfeszült beteg közül nyolcnak a vérnyomását
csökkenti.
Továbbá állította, hogy a tai chi gyakorlása csökkenti a stresszhormon-szintet. "Ennek
jótékony hatása a csökkenő aggodalom és javuló irányítási érzék" - mondta.
Rover említette cikkében, hogy egy tanulmány szerint a rendszeres (heti háromszori) tai chigyakorlás javítja az egyensúlyérzéket, így segít elkerülni az öregkori eleséseket.
Sőt, egy, a pekingi Sportorvosi Kutatóintézetben folytatott tanulmány szerint a tai chi-t
gyakorló emberek csontozata erősebb, és jobb az anyagcseréjük, mint a nem gyakorlóké.
Az idegrendszer
Az idegrendszer messze a legfontosabb a test rendszerei között. Szabályozza és irányítja a
többi rendszer és a szervek működését.
A központi idegrendszer a gerinc aljától az agyig terjed. Információt kap a testen belülről és
kívülről egyaránt. Közvetíti a test cselekvéseit és válaszait, irányítja a végtagokat és az
érzékszerveket.
Bármilyen gyakorlat, ami a központi idegrendszer működését erősíti, pozitív hatással van az
egész test egészségére. Bebizonyították, hogy a tai chi hosszú távú gyakorlása egészségesen
hat a központi idegrendszerre.
A koncentrálás magas foka, amit a tai chi megkíván, kedvezően hat a központi idegrendszer
működésére. Továbbá, mivel a tai chi egyidejűleg edzi az elmét és a testet, serkenti az
agykérget és ingerlést okoz bizonyos régiókban, míg másokban védő gátlást. Így a nagyagy
megpihenhet. Ez tehermentesíti az agykérget a betegségek okozta kóros ingerléstől. Ily
módon a tai chi bizonyos ideg- és elmebeli rendellenességeket meggyógyíthat.
Az idegrendszer testtel együtt való edzése könnyebbé teszi a meleghez és hideghez való
igazodást is. Ez, az általános egészségi javulással együtt, erősíti a test immunrendszerét.
Az autonóm idegrendszer a szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszerből áll, amelyek
ellentétesen hatnak. Amikor a szimpatikus idegrendszer stimulálódik, több adrenalin
választódik ki a testbe. Ez a pulzusszám és a vérnyomás növekedését okozza. A megnyugvás
és csendesség, ami a tai chi gyakorlása alatt jön létre, a paraszimpatikus idegrendszer
működését erősíti, ezzel az érfalak tágulását okozza. Több vér keringhet így, csökken a
vérnyomás.
Az emésztőrendszer
A hibátlan emésztőrendszer a jó egészség és hosszú élet másik kulcsa. Az emésztőrendszer
látja el táplálékkal az egész testet. Ha megfelelően működik, képesek vagyunk felszívni a
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tápanyagokat az elfogyasztott ételből. Az emésztés magában foglalja a kalória felhasználást és
a salakanyag kiválasztást. Rossz emésztés mellett a tápanyagok nem szívódnak fel
megfelelően. Az emésztetlen étel a gyomorban és a belekben sok betegséget okozhat, a kisebb
rendellenességektől, mint a görcs, emésztési zavar vagy székrekedés, komolyabb
betegségekig, mint a gyomorfekély vagy gyomorrák.
A tai chi helyes gyakorlása nagyban segíti az emésztő és perisztaltikus (bélmozgási)
folyamatokat. A Lee módosított tai chi-ja az egészséghez -ben Lee Ying-arng jól magyarázta:
“Mivel a csípő a tai chi mély rekeszizom-légzéssel szinkronizált, csípőből és hasból induló
mozgásokból áll, átmozgatja az emésztőszerveket. Így javítja a gyomornedv kiválasztást a
gyomorban, a májban, a hasnyálmirigyben és a belekben. Ezzel az étel kémiai emésztése
javul.”
A tai chi “egyetlen ostor”, “gitárjáték” és “fehér varjú kiterjeszti szárnyát” nevű mozgásai
különösen előnyösen hatnak az emésztőrendszerre.
Ahogy Da Liu magyarázta Az egészség és a hosszú élet taója –ban, “Ezek a mozgások
kiterjesztik és összehúzzák a testet egy nyíló és záródó mozgásban. Miközben így teszünk,
rezgetik és serkentik a gyomrot és a beleket. Bár az emésztés akaratlan folyamat, hatással van
rá a tai chi chuanban használt mély rekeszizom-légzés.
A tai chi fekélyek kezelésére is alkalmas, mivel a kiválasztást a gyomorban a szimpatikus és
paraszimpatikus idegrendszer vezérli.
A légzőrendszer
A légzőrendszer létfontosságú a jó egészséghez. A levegő, amit belélegzünk, elsődleges chi
(belső energia)-forrásunk. Ezért ahogyan belélegzünk és kilélegzünk, az hatással van életünk
hosszára és minőségére.
A legtöbb ember csak a mellkasával lélegzik. Ez azt jelenti, hogy csak tüdejük felső részét
töltik meg levegővel, a középső és alsó részt nem használják. Ettől megnövekedhet a tüdő,
végül nyomni fogja a szívet, így szívbetegséget okozva.
A tai chi mély, rekeszizom-légzést alkalmaz, ami megerősíti a megfelelő izmokat, és növeli a
tüdő kapacitását. A rekeszizom-légzésnek számos más előnye is van. A hasi izmok folyton
változtatják a nyomást a hasban. Mikor a nyomás nő, a hasüregbeli erek több vért szállítanak
a szív jobb kamrájába. Mikor a nyomás esik, a vér gyorsabban visszatér a hasüregbe. Ezáltal
javul a keringés.
Ráadásul a rekeszizom mozgása masszírozza a májat. Ez javítja annak keringését és
működését, és azt tarják, hogy hatékonyan eltávolítja a vérrögöket a szervből.
A tai chi- légzési mód több oxigént is szállít a testnek, és több széndioxidot távolít el.
A keringési rendszer
A keringési rendszer csatlakozik a légzőrendszerhez. Vénák, artériák és hajszálerek hálózatán
keresztül a test minden részéhez szállítja a vért.
Ahogy Da Liu magyarázta könyvében: “A vér nem mozog magától. A chi vezérli. Mikor a
légzés megáll, a vérkeringés is megszűnik. A tai chi chuan-mozgások úgy vezérlik a chi-t,
hogy több oxigén lép a vérbe. A folyamatos, lassú mozgással friss vér tisztítja, javítja és
táplálja a test minden részét.”
Arra is alkalmasnak találták a tai chit, hogy a koleszterin lerakódással összefüggő
szívbetegség-típus kialakulását gátolja. Ahogy Douglas H.Y. Hsieh magyarázta a Combat Tai
Chi Chuan Joint Hands Technique –ben: “A szívroham kockázata idővel csökkenthető a tai
chi nem-kimerítő, rendszeres gyakorlása által. Ez részben a javuló koleszterin- és
zsíranyagcserének tudható be, másrészről a szív- és egyéb izmok megnövekvő
hatékonyságának.”
Dr John Painter hozzáteszi: “Ha a tai chi mozgásait gyorsan vagy lassúbb ütemben hatjuk
végre, épp olyan hatékonyan erősítik a szív- és érrendszert, mint a kocogás vagy az intenzív
aerobik, de annak feszültsége és kimerítő hatása nélkül.”
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A kiválasztási rendszer
A vese egyike a test legfontosabb szerveinek, mert ez szűri ki a salakanyagot a vérből, és
választja ki azt vizelet formájában.
Ahogy Lao Cen magyarázta a Tai Chi 1994. decemberi számában: “Hagyományos kínai
orvosi elmélet szerint olyan a testnek a vese, mint fának a gyökér. Minél mélyebbre nyúló és
minél erősebb a gyökere, annál gazdagabbak a fa levelei. Csak ha erős a vese, akkor lehet a
többi belső szerv jó állapotban. Ezért ritka az olyan krónikus beteg, aki nem szenved
veseelégtelenségben.”
A tai chi csípőforgató mozgásai növelik a vér és a vizelet áramlását a vesén keresztül, és ez
erősíti annak működését.
A mirigyrendszer
A mirigyek kémiai anyagok, az ún. hormonok kiválasztása által szabályozzák a test funkcióit.
Az exokrin mirigyek csatornákon keresztül bocsátják ki a hormonokat, míg az endokrin
mirigyek közvetlenül a véráramba választják ki azokat. A vér aztán elszállítja azokat a test
minden szervéhez, szabályozva növekedésüket és működésüket.
Bár az agyalapi mirigy csak 1 cm széles, ez vezérli az összes többi mirigyet. Hormonjai
hatnak a bőr pigmentációjára, a hosszú csontokban levő fehérjékre és a női illetve férfi nemi
szervek érésére. Az agyalapi mirigy hormonjai serkentik a pajzsmirigy- és mellékvesehormonokat. Ennek a mirigynek a hátsó lebenye tárolja a hipotalamusz által kiválasztott
hormonokat. E hormonok egyike, a pituitrin, csökkenti a vizeletet és leviszi a vérnyomást.
A tobozmirigy még kisebb, mint az agyalapi mirigy. Bár funkciója a nyugati orvostudomány
számára nem ismert, a taoisták hisznek benne, hogy az öregedési folyamat késleltetése a célja.
A tai chi mozgásairól - különösen a "lépj hátra és verd vissza a majmot" nevű testtartásról hiszik, hogy segíti ennek a két mirigynek a rendes működését.
A nyakban elhelyezkedő pajzsmirigy tárolja a szervezet jódellátmányának legnagyobb részét.
Hormonjai növelik az oxidáció és a cukoranyagcsere mértékét, és segítenek a testsúly
szabályozásában. Továbbá serkentik a központi idegrendszert, a mellékvesét és az
ivarmirigyeket, valamint a csontok és fogak fejlődését.
A pajzsmirigy súlyos megbetegedése a golyva. Akkor alakul ki, ha jódhiány miatt elkezd a
mirigy dagadni. A tai chi gyakorlása közbeni helyes fejtartás segít megelőzni ezt a betegséget.
A pajzsmirigy működését a nyál is segíti, mert olyan kémiai anyagokat tartalmaz, amelyek
gátolják a golyvát. A nyelvet a szájpadlásra helyezve, több nyál nedvesíti a pajzsmirigyet.
A mellékvese-mirigyek a vese felső részén helyezkednek el. Néhány mellékvese-hormon
tartja fenn a vérben a test cukor-, kálium-, nátrium- és egyéb ásványi anyag- egyensúlyát. Más
hormonjai összehúzzák az ereket, ami serkenti a szívet és növeli a vérnyomást. A mellékvesehormonok nyugtatják a légzőizmokat, így szabályozva az asztmát és allergiákat. Amellett,
hogy harcolnak a fertőzések ellen és szabályozzák a szervezet víztartalmát, duplikálják a
herék és a petefészek hormonjait. A fáradtság és idegfeszültség túlserkentik a mellékvesét,
ami csökkenti a szervezet védekezőképességét a betegségek ellen.
Ahogy Da-Liu magyarázza: “A mellékvese a központi idegrendszer középső részén található.
Hacsak nem tartjuk ezt a területet nagyon melegen, a vesék és mirigyek nem tudnak
megfelelően működni. Mikor az ember öreg és beteg lesz, gyakran nem tudja előállítani a
szükséges hőt és kalóriát. Ez többlet-víz felhalmozását okozza, és betegségek, például
cukorbetegség, keletkeznek. A tai chi chuan gyakorlása segíthet megelőzni ezeket a
problémákat. A mozgások serkentik a vesét, hogy eltávolítsa a hulladékot. A mellékvesét is
élénkítik, hogy több hormont bocsásson a test rendszereibe.”
“Ezenfelül, a hasra koncentrálva az elmét és a chi-t, meleg keletkezik,” - írja Da Liu. “Ez
segít elpárologtatni a többlet-vizet, és megtisztítani a vizeletet.”
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A csontrendszer
A tai chi erősíti a csontokat, és segít a csontritkulás megelőzésében. Ezt Dr. Wen Zee
dolgozta ki a Tai Chi magazin 1988 júniusi számában megjelent cikkében. “Mikor az ember
öregszik, a csontokból eltűnik a kalcium. Ettől gyengék lesznek, könnyen törnek. A tai chi
chuan gyakorlásakor a lábunkon ülünk. Ha több erőt használunk az izmokban, a csontok
erősebbek lesznek, mert nő a kalcium-szint.”
Elbírálás alatt az ügy...
Amint végignézzük a fent idézett bizonyítékokat, nyilvánvalóvá válik, hogy a tai chi chuan
gyakorlása egészségünk majd minden oldalára kedvező hatással lehet. Nincs-e itt az ideje,
hogy kipróbáljuk az ősi Kína eme felbecsülhetetlen értékű ajándékát?

ÚTIKALANDOK
Fly - Seregi Tamás írása
A minap kimentem Paulos Verdesbe.
Paulos Verdes Los Angelesnek egy tengerparti része. Csodálatosak a dombok a végtelen
tengerpart mentén, a sziklákon és parton lévő luxusvillák hatalmas ablakai figyelik a
naplementét. Sirályok, kormoránok, meg még egy-két-féle madár repül errefelé, meg persze
siklóernyősök!
Szeretem ezt a környéket. Magam fedeztem föl magamnak. Még akkor jöttem le ide, amikor
sűrű bozótos volt mindenfelé és csak egy kis ösvény vezetett a tengerpartra. Teljesen
műveletlen, szabályozatlan, vad terület volt az én kedvenc domboldalam. Gyakran jöttem ide
ki, mikor ki akartam szakadni Los Angeles gyors hétköznapjaiból. Persze a legjobb az, hogy
lehetett itt repülni! A legszebb hely, ahol eddig valaha repültem. Nagyon megbízható a tenger
felől jövő szél, délután 2-3 körül szinte mindig remek emelést ad a sziklapárkányról föláramló
levegő. Ha néha túl erős volt a szél, - általában volt velem valami tankönyv-, olyankor
levonultam egy-egy elhagyott sziklához és tanultam. Mindig nagyon tetszett, hogy egy ilyen
nagy és csodálatos tengerpart és szinte senki sincs erre, egyáltalán nincs felfuttatva. (Nem is
értem, hogy Beverly Hillsért miért vannak úgy oda, mikor itt is lehet lakni…)
Szóval nagyon megkedveltem ezt a számomra szabadságot, szépséget és nyugalmat jelképező
területet.
A minap kimentem Paulos Verdesbe.
Sajnos egy hatalmas építkezés kezdődött az óceánparton. Pont a kedvenc helyemen, ahol
repülni is lehet.
Kivágták a bozótokat, legyalultak mindent és gusztustalan piros szalagokkal terelik az erre
tévedőket arra a pár ösvényre, amerre mehetnek. Hogy is nézne ki, ha csak úgy számolatlanul
ide-oda sétálgatnának az emberek. Természetesen fölkerültek mindenhova az Amerikában
szokásos warning, danger, caution, stop, no, stb. táblák, amik figyelmeztetnek, hogy mit
szabad, és mit nem, és amit szabad, azt hogyan és ha nem viselkedsz, milyen jogszabályok
alapján fognak elítélni.
Elkeserítő.
Megkérdezem az egyik főcsőszt, hogy mégis mi a helyzet, és miért kellett az eddig
starthelynek használt területet olyan bunkómód átformálni, és kaktuszokkal beültetni?!
- Hát azt ő nem tudja. Ő csak annyit tud, hogy a piros szalagok között szabad sétálni. Hogy
repülni?! Nem, az nem engedélyezett! Itt több millió dollár értékű villák épülnek, és egy
golfpálya készül. Ezen a területen nem lehet repülni.
- Na, akkor figyeljen!
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Úgy döntöttem, hogy nem érdekel ez a sok szarakodás. Megfigyeltem alaposan a területet,
hogy hogyan, merre mozognak az építők meg a csőszök, és úgy láttam, van ott egy másik
domb, ahonnan el tudnék startolni, ha gyors vagyok. Ha meg már a levegőben vagyok, akkor
aztán integethetnek!
Szóval elmegyek egy elhagyott helyre, széthajtom az ernyőmet. Legutóbb Indonéziában
majdnem elkapott egy monszun felhő es azóta még nem szedtem elő az ernyőt, szóval kicsit
zilált, ki kell igazgatni a köteleket, átnézem a beülőt. Minden karabiner OK. Átgyömöszölöm
a mentőernyőt…aztán egy negyed órás felkészülés után fölveszem úgy a beülőt és
összefonom úgy az ernyőt, hogy pillanatok alatt tudjak teríteni.
Aztán csak várom a megfelelő pillanatot a tengerparton, amikor fölrohanhatok a kiszemelt
dombra, ahol lesz kb. 20 másodpercem, hogy elstartoljak. (Úgy tűnik, ezúttal nem tudok
eleget tenni az öt pontos, start előtti teendők listájának).
Gyerünk!
……Szalad……………………………………Terit………………………………. huss!
Igen haver, már repülök is! Kicsit kapaszkodni kell még, hogy a perem fölé érjek, de ismerem
ezt a terepet, szóval nem lesz gond!
Fantasztikusat repülök, nagyon élvezem, csodálatos a napsütés, egyelőre lentről sem
pattognak –pedig most már énekelek is-, káprázatos ez a part!
Fly away,

KÖNYVAJÁNLÓ
DAVID CHOW ÉS RICHARD SPANGLER: A KUNG FU TÖRTÉNELME,
FILOZÓFIÁJA ÉS TECHNIKÁI BUDO KISKÖNYVTÁR SOROZAT
HOLLYWOOD, CALIFORNIA, 1982.
Csernák János írása
A kung fu általánosan használt kifejezés, egy művészet mesteri fokon való űzését jelenti. A
kifejezés egy ember teljesítményének jellemzésére szolgál.
A kung fu az egyik legrégebbi harcművészet, történelme kb. 4000 éves múltra tekint
vissza, azonban írásos bizonyítékok csak a Chou-dinasztiától kezdve (Kr.e. kb.1027-256)
maradtak fent. A kínai harcművészetek közül ekkor már az ökölvívásnak létezett bizonyos
formája. Ezt a stílust kifinomítva és gazdagítva alakították ki a Shaolin Chuannak (Shaolin
Ököl) nevezett önvédelmi rendszert a Chan buddhista vallásos gyakorlatok során a hatodik
században. A buddhizmus mellett a taoizmus volt az a másik filozófiai irányzat, ami hatást
gyakorolt a kung fura. Legnagyobb érdeme a Tai Chi Chuan (Nagy Végérvényes Ököl)
mozgássor létrehozása volt, amit egy Chang San-feng nevű pap hozott létre. A Tai Chi Chuan
gyakorlatrendszerének nem az önvédelem volt a célja, sokkal inkább azért hozták létre, hogy
segítségével meg tudják őrizni az egészséget, valamint megnyugtassák a szellemet edzés
közben. A Tai Chi elmélete szerint a végső és legfőbb egyetemes minőség a puhaság,
segítségével a belső életfokozó erőt a Chi-t akarták felhalmozni.
A kínai harcművészetekre jellemző, hogy technikái két véglet, a lágy és finom mozdulatok,
valamint a kemény, elsöprő erejű támadások között mozognak. Szakértők szerint jelenleg kb.
360 kínai önvédelmi rendszer ismeretes. Ez a szám nem meglepő annak tükrében, hogy a
stílusokat nemcsak jellemző technikákról, hanem állatokról, folyókról, tartományokról is
neveztek el. Sok tanítvány úgy hozott létre különálló stílust, hogy mestere technikáit bizonyos
változtatásokkal alkalmazta.
Természetesen a kung fu is tartalmaz lágy, valamint kemény technikákat. Az előbbit
védekezésre, míg az utóbbit támadásra használja fel. Ahhoz, hogy a lágyságot megőrizzék, a
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Tai Chi-t hívták segítségül, mellyel elérték azt, hogy mind testben, mind pedig lélekben
teljesen lazák maradtak. Az ellenfél erejét nem erővel, hanem éppenhogy a lágysággal állítja
szembe: a mozgást csak a szükséges védekezésre korlátozza, kivárja idejét, és csak akkor
lendül ellentámadásba, ha ellenfele már egyensúlyvesztésbe került.
A kung fu-nak több ága ismeretes, ezek közül néhányat be is mutat a könyv. Én csak a
leglényegesebbeket mutatom be Nektek, a teljesség igénye nélkül.
Az “ Északi Shaolin” stílus , amely a templomi ökölvívó rendszerek között a legnagyobb,
a harcművészetekben az egyik leghíresebb és a legelismertebb. Ennek a stílusnak is több ága
terjedt el Kínában. A stílusra az a jellemző, hogy különösen a nagy hatótávolságú küzdelmi
technikákra specializálódott. Képviselői úgy vélik, hogy a lábak hosszúságából adódóan a
rúgások hatékonyabbak, mint a kéz technikái. Küzdelemben csak lábhossznyira kell
megközelíteni az ellenfelet és máris lehet támadni, utána pedig rögtön vissza lehet húzódni.
Ezzel ellentétes a “Déli Shaolin” küzdelmi rendszer, ahol a támadást mély lovaglóállásban
várják, s kézzel intéznek támadást. Ez a különbség a két stílus között abból adódik, hogy az
északiak magasabbak, mint a déliek.
A stílusban használt négy alaprúgás a sarkat, a lábfej oldalát, és a lábujjakat használja.
Egyik alaprúgás az ún. szúró rúgás, amellyel egy rúgó támadást védenek. Küzdelemben a
stílus képviselői állandó mozgásban vannak, lábukkal folyamatos söpréseket, ollózásokat,
csavarásokat végeznek. Ezzel a non-stop mozgással az ellenfél összezavarodik, nem tudja
kiszámítani a várható támadás helyét. Mindeközben puha, akrobatikus mozgásokat is
végeznek. Nagy hangsúlyt fektetnek a védekezésre is. Soha nem állnak szembe az ellenféllel,
hiszen így nagyobb területet kell védeniük, ezért oldalt, karjaikkal védekezve veszik fel a
küzdőtartást.
A legenda szerint kb.400 évvel ezelőtt, a Ming-dinasztia idején alakulhatott ki ez küzdelmi
stílus.
A “Sárkány” stílus. A kínai sárkány a föld és a víz valamint a császári család jelképe
volt. A sárkány képviselte az ország bölcs védőjét, ugyanakkor a pusztítás aspektusát is. A
Shaolin templomi bokszolás öt legnagyobb ágazata közül ez az egyik legnagyobb szimbólum.
Eredete az 1570-es évekre nyúlik vissza, amikor Wu Mui szerzetesnő kidolgozta ennek a
stílusnak az alapjait. Később ez a stílus is több részre szakadt, s létrejött a Déli valamint az
Északi Sárkány Rendszer. A Déli Sárkány Rendszerben több nagy cikk-cakk lépés szerepel.
Előrehaladó-támadó, visszahúzódó-védekező mozgások váltják egymást, miközben a
gyakorló folyamatosan kinyújtja és összehúzza a testét. A Sárkány különlegessége a támadás
pillanatában a kemény és lágy technikák kombinációja. Védekező mozgásai folyamatosan,
szünet nélkül folytatódnak. A felsőtest és a fej elleni védekezésre a kezeket használja. A
kezekre jellemző, hogy míg az egyikkel a csavarást és a megragadást végzik, addig a
másikkal mindig készen állnak a támadásra. Az egyik legfurcsább eleme ennek a stílusnak a
sziszegéshez hasonló „sárkány hang”, amelyet a koncentrált légzés és az összpontosítás során
hallatnak.
A “Fehér Daru” stílus a kung fu rendszerek közül a legelegánsabb és a legszebb.
Modelljét egy gázlómadár adta, amely szépsége mellett olyan tulajdonságokkal is
rendelkezik, amellyel váratlanul halált is képes okozni. Egyesek szerint ez a stílus mindössze
140 évvel ezelőtt került Közép- és Dél-Kínába, miután Tibetben fejlesztették ki. Mások úgy
vélik, hogy 400 évvel ezelőtt élt Ordator nevű tibeti láma nevéhez köthető. A stílus technikái
az egyszerűségen alapulnak, tökéletes végrehajtásuk azonban rendkívül nehéz. Mesterei
szerint folytonos mozgásban kell lenni, mindig készen arra, hogy megragadva a kellő
pillanatot támadni tudjanak. A küzdelemben négy alapvető szempontot kell figyelembe venni:
az első a megsértés. Küzdelemre csak akkor kerül sor, ha életet kell menteni, vagy védekezni
kell életveszély ellen. Cél az, hogy a támadónak olyan sérülést okozzanak, amely beláttatja a
támadóval azt, hogy önként hagyjon fel az agresszióval. Ha a küzdelem elkerülhetetlen, abban
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az esetben a stílus képviselője lép fel, mint támadó. Ekkor az azonnali és folyamatos
támadószellem kötelező. A második a kitérés. A küzdelemben a fehér daru mester szinte
visszautasítja az ellenféllel való fizikai érintkezést. Ezt úgy éri el, hogy egy-egy bénító ütést
mér az ellenfelére, messziről. Egy támadás után, kitérésből villámgyorsan történik a
visszatámadás. A harmadik a behatolás. Ez azt jelenti, hogy az ellenfél védelmét áttörve,
váratlan irányból és váratlan helyre ütést mérünk. Míg az utolsó szempont az elkapás.
Kialakulhat olyan helyzet, amikor a fizikai érintkezés elkerülhetetlen. Tulajdonképpen ekkor
alkalmazzák a blokkokat, védéseket, s ezek után kihasználva a támadó egyensúlyvesztését
támadnak vissza. Fontos követelmény a teljes lazaság, ezért nincsen ököllel vagy csuklóval
végrehajtott csapó mozgás.
Mivel ez az egyik legnehezebb és legtöbb gyakorlást igénylő önvédelmi stílus, több évig
tart, míg valaki elsajátítja technikáit. Ez azt vonja maga után, hogy a kezdő érdeklődése
gyakran lassan alábbhagy, s sokan hagyják abba a stílus gyakorlását. Reméljük, ez nem fogja
azt eredményezni, hogy a stílus szép lassan kihal.
Az összes harcművészet közül a legkomikusabbnak a „Majom” stílust tartják. Azonban
nem szabad elfelejtkezni arról a tényről, hogy ez az egyik leghalálosabb védelmi rendszer.
Eredete az 1800-as évek közepére nyúlik vissza, amikor is egy Kau See nevű ember
megfigyelte a majmok viselkedését más állatok elleni küzdelmek során. Sokat gyakorolta
ezeket a mozdulatokat, majd felépített belőlük egy rendszert. Technikái között szerepelnek
karmoló és bökő technikák, csavarodó és forgó lábsöprések és rúgások is. A stílus követői
sosem keresik az alkalmat a verekedésre. Inkább felmérnek minden lehetséges támadót és
önmagukat védik. Ez egy nagyon ravasz stílus, ami könnyen túlzott önbizalomba ringatja az
ellenfelet. Ennek oka pedig az, hogy a támolygó és botladozó mozgássor azt a látszatot kelti
az ellenfélben, hogy egy „könnyű prédával” áll szemben, s így áll hozzá a küzdelemhez.
Azonban akkor lepődik meg a legjobban, amikor ez a „részeg” ember egy nagyon pontos
rúgással padlóra küldi őt.
A könyv megemlíti a “Wing Chun” stílust is. Itt azonban főleg a stílus kialakulásáról és
történelméről olvashattok.34
A kínai harcművészetek között legjelentősebb a Chin Na nevű önvédelmi rendszer. Ennek
kialakulása kb. 370 évvel ezelőttre tehető, még a Ming-dinasztia idején. Ennek a stílusnak a
dobó és megragadó technikáit gyakorlatilag a kung fu minden ismert rendszerében
megtalálhatjuk. A gyökerek az ősi kínai birkózásra, a Thienhsueh-re nyúlnak vissza. Magát a
stílust azért fejlesztették ki, mert szükség volt arra, hogy a kormány tisztviselői hatástalanítani
tudják a bűnözőket anélkül, hogy megölték volna őket. Tehát elsősorban őrizetbe vételre és
letartoztatásra használták fel a technikákat. Ebből ered a rendszer neve is: Chin=
letartóztatni, Na= tartani. Később, ahogyan a technikai repertoár gazdagodott, bevezették az
ízületek csavarását, rögzítését, valamint a rövid rúgásokat és ütéseket, ez lett a kínai
katonaság, valamint a rendőrség kiképzésének alapja. Lényeges különbség a többi kung fu
stílushoz képest, hogy itt nem írnak elő hosszú mozgásformákat és gyakorlatsorokat. A Chin
Na mestereknek az a hitvallása, hogy azzal fejezik be, amivel a támadó elkezdte. A stílus az
orvostudományon alapul. Képviselői hosszasan tanulmányozzák az emberi test anatómiáját,
ezáltal, ahelyett hogy évekig gyakorolnák a technikák tökéletes végrehajtását, szakértelemmel
találják meg a test gyenge pontjait, így bénítva meg ellenfelüket.
A kínai önvédelem valamennyi kéz- és lábtechnikája mögött meghúzódó szellemi alap, a
Kung, amely úgy fordítható, mint nagymértékben összpontosított és erőteljes erőfeszítéskoncentráció. Ennek segítségével érik el azt, hogy a technikák maximális hatékonysággal
3
4

Azoknak, akiket részletesebben is érdekel ez a harcművészet, tudom ajánlani “Leyrer Richard és Szabó
Julianna: A kung fu királya “ című könyvét. Könyvajánlót a BJC Híradó 2000. januári számában olvashattatok
róla.
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működjenek. Mindemellett fontos tulajdonság a türelem, az önuralom és a kitartás is. A
gyakorlások évekig eltartanak, s hogy a siker gyümölcsét learathassa valaki, szorgosan
dolgoznia kell. Amikor már valaki a kung segítségével tökéletesítette testét, akkor elkezdheti
a Chi Kung-ot, vagyis a “belső erő” edzését. A kifejezést úgy lehetne fordítani, mint a levegő
dinamikus ereje. A belső energiát meditációs ülések során könnyű és a mély légzés
variációival tudjuk növelni, s ezáltal az betölti az egész testet. Az a személy, aki megtanulja
belső erejét koncentrálni, olyan képességekre tesz szert, ami megóvja őt a sérülésektől.
Kínai mesterek szerint: “ Aki ismeri a légzés művészetét, erős, bölcs, és tíz tigris
bátorságával rendelkezik.”

BLACK BELT MAGAZIN
Az előző Híradóban elkezdett tartalom ismertetéssel az volt a nem is titkolt
szándékom, hogy kedvet kapjatok egy egy érdekesebb írás elolvasására, ami még
nyelvgyakorlásnak is hasznos. Bizonyított tény, hogy az érdeklődéssel olvasott szöveg
szókincse sokkal mélyebben bevésődik, mint amikor leckeként foglalkozunk nyelvtanulással.
Gondoltam, hogy aki nem tud angolul, megkér valakit a csapatból, hogy olvasson el neki egy
egy érdekesebb írást (nem kell sokat keresgélni, a társaság hetven - nyolcvan százaléka tud
annyira angolul, hogy egy kis szótárazással megküzdjön egy ilyen kihívással). Egy kicsit
féltem is, hogy fogom-e győzni xerox kapacitással a rengeteg igényt. Nos, félelmem alaptalan
volt, senki nem hozta szóba a témát. Na jó, fogjuk a nyári melegre...[JB]
2000. március, 38-dik évfolyam, 3. szám
Bruce Lee üzenete: az Egyesült Államokban oktató legnevesebb 11 jeet kune do mester
elmondja, hogy mik azok a legfontosabb tanítások, amelyeket személyesen adott át
nekik a Kis Sárkány.
Hogyan bánjunk el egy óriással: a san jitsu megadja a választ. (A san jitsu a Csendes
Óceánban lévő Guam szigeten kifejlesztett ju-jutsu iskola.) Olyan küzdelmi elveket és
technikákat mutat be, amelyekkel legyőzhetünk egy nálunk sokkal nagyobb termetű és erősebb
fizikumú támadót is.
Számíts a váratlanra: 6 edzésmódszer, amellyel megelőzhetjük, hogy a harcművészetek
Murphy törvénye kellemetlen helyzetekbe hozzon. A cikk az utcai önvédelem
szemszögéből vizsgálja a kérdést, és edzésmódszertani és technikai tanácsokat ad, hogy az
edzőhelyiségben begyakorolt harcművészet az élet-halál harc kegyetlen valóságában is
működjön.
Az iskolai erőszakhullám és a harcművészetek: tényleg meg kell tanítani gyermekeinket
a harcra? Az Egyesült Államokban történt sokkoló esetek kapcsán vizsgálja a kérdést. Arra a
következtetésre jut - ami egy harcművészeti magazin hasábjain nem meglepő -, hogy a
harcművészetekkel való megismerkedés nem, hogy nem veszélyes, hanem önfegyelemre nevelő
hatása miatt egyenesen előnyös.
A SPEAR módszer: a harcművészetek hatékony önvédelmi alkalmazásának
forradalmian új megközelítésmódja - I rész. A SPEAR szó jelentése kettős: egyrészt
angolul lándzsát jelent, és arra utal, hogy a hatékony védekezés érdekében lándzsaként kell
behatolni a támadó védelmi zónájába. Másrészt mozaikszó, a Spontaneous Protection
Enabling Accelerated Response (a gyors reagálásra képessé tevő spontán védekezési
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reagálás) rövidítése. A módszer kidolgozója Tony Blauer felismerte, hogy amikor váratlan
támadás ér bennünket rendkívül lényeges az első reakciónk módszeres kidolgozása, mert
ilyenkor a spontán, öröklött beidegződések ellenében kell cselekednünk, hogy talpon tudjunk
maradni és az edzéseken megtanult harcművészeti stílusunk szerint vissza tudjunk támadni.
Karate: beszámoló Egyesült Államok 1999-es karate bajnokságáról.
A Tang Soo Do fejlődési folyamata: ideje, hogy a régi harci technikákat modern
módszerek váltsák fel? A Tang Soo Do a tae kwon dóhoz hasonló koreai harcművészet. Az
írás konkrét példákon mutatja be, hogy a klasszikus felállások és alapvető ütések és rúgások a
más stílusokkal vívott küzdelmek tapasztalatai alapján hogyan alakultak át az idők folyamán.
A szerző, Rodney Ley a stílus élő legendája, számos nálunk is ismert karate filmkaszkadőr
munkáit irányította (Karate kölyök, Tini nindzsa teknőcök, Halálos küzdelem).

Felső védés, alsó védés, gyors védés, lassú védés: az Okinavai karate rendkívül hatékony
küzdelmi taktikái. Technikai elemzés és tanítás; hogyan kell a katákban tanított
védéstechnikákat végrehajtani, hogy hatékonyak legyenek, és ne okozzunk sérülést
önmagunknak.
Egy lány legjobb barátja: a Choy Li Fut kung fu a legjobb túlélési esélyt nyújtja egy nő
számára. A Choy Li Fut kung fu (Déli shaolin kung fu irányzat) néhány hatékony önvédelmi
technikája hölgyek számára.
2000. április, 38-dik évfolyam, 4. szám
A kung fu széles vágókardjai: a Wing Tsun (Chun) irányzat Leung Ting rendszere. A
rendszerben páros fegyverként alkalmazott széles vágókardok használata különféle más
fegyverekkel végrehajtott támadások ellen.
Cipőben vagy a nélkül? Kilenc szakértő kifejti a harcművészetek mezítláb történő
gyakorlása mellett és ellen szóló érveket.
A SPEAR rendszer. a harcművészetek hatékony önvédelmi alkalmazásának
forradalmian új megközelítésmódja - II rész. Tony Blauer az utcai önvédelem guruja
tovább fejtegeti a márciusi számban bemutatott harci taktikájának előnyeit.
A birkózás dicsősége és hanyatlása: három módszer, amellyel a birkózók
visszaszerezhetik korábbi hírnevüket. A birkózók korábban a többi harcművészekkel
szemben rendkívül eredményesen szerepeltek a vegyes szabályok szerint rendezett
harcművészeti összecsapásokon (angol kifejezése: mixed martial arts competition, rövidítve,
MMA-competition). A leghíresebb ilyen verseny, az 1992-óta évente megrendezésre kerülő
Ultimate Fighting Championship, rövidítve: UFC). Legutóbb az egyik birkózóból lett sztárt
legyőzte egy kick boxos. A cikk az itt szerzett tapasztalatokat elemezve mutatja be, hogy a
birkózás fogásait hogyan lehet eredményesen alkalmazni más stílusok küzdelmi technikái
ellen.
A formagyakorlatoktól az önvédelmi alkalmazásokig: a goju-ryu karate példáján.
Számos konkrét technika bemutatása mellett megismerkedhetünk a goju-ryu - az egyik
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klasszikus okinawai karate stílus - sajátosságaival, edzésmódszereivel, a katák tanításának
technikájával.
Négyszemközt:
csakugyan
magánórákon
lehet
legjobban
megtanulni
harcművészeteket? Egy harcművészetekkel is foglalkozó pszichológus elemzi
magánórákon történő és csoportos tanulás előnyeit és hátrányait.

a
a

A karate tenyérél-ütése (shuto-uchi): ha csak egyetlen harcművészeti technikát akarsz
megismerni, ezt válaszd! A shuto-uchi alkalmazásának gyakorlati példái.
El a kezekkel! A Kuk sool (koreai harcművészet) védekezése ruhamegfogások ellen.
Számos konkrét technika részletes ismertetése.
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