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Néhány gondolat a judóról
Jóvér Béla
Bevezetés
Már régóta megfogalmazódtak bennem az alábbi gondolatok, de féltem, hogy fellengzősnek és
némelyek szemében nevetségesnek hatnak. A szükség mégis rákényszerít, hogy kimondjam, mert
azt látom, hogy sok tanítvány nem érti meg, hogy a judo az egyik legkitűnőbb módszer ugyan, de
nem mentes attól a tulajdonságtól, hogy csak akkor működik, ha megfelelően használják. Ami a
fellengzősséget illeti, igyekszem néhány mondattal enyhíteni. Nem törvényszerű, hogy mindenki
mestert lásson a judo edzőben, és nem törvényszerű, hogy a judo edző okosabb, műveltebb,
hibátlanabb, tapasztaltabb legyen minden tanítványánál. Klubunkban nem is tartjuk ilyennek
magunkat. Nem azért tartunk edzéseket, hogy rettentő okosakat mondjunk és besöpörjük az érte
járó elismerést. Annak is helye van köztünk, akinek nincs szüksége a judóban rejlő
személyiségfejlesztő lehetőségek kiaknázására, aki csak azért jön, hogy jó hangulatú közösségben,
jó légkörben, jó technikai felkészültséggel irányított edzésen átmozgassa a napi robottól megfáradt
tagjait. Akár csupán ennyit vár a tanítvány, akár többet, alapkövetelmény, hogy a csapatban lévő
mesterek judóhoz való hozzáállása olyan legyen, hogy ebből a példából erőt meríthessen a saját
fejlettségi szintjén meghozott elhatározásainak következetes betartásához.
A tanítvány mester kapcsolatról
A tanítvány mester kapcsolat íratlan szerződés, melyben mindkét fél azt vállalja, hogy a tőle telhető
legtöbbet megteszi, hogy a tanítványból is mester legyen, azaz olyan szinten ismerje meg a Tanítást,
hogy nem csak önmagának, de másoknak is segítségére lehessen. Közös érdekünk, hogy a Földet
olyan emberek népesítsék be, akik minden tettére az ésszerűségen alapuló hatékonyság és mások
iránti jóindulat jellemző.
A judo nem egyszerű. A tanítási folyamat csak akkor lehet eredményes, ha jó módszerekkel, reális
tervek alapján, az őszinteség, egyenesség, kiszámíthatóság légkörében zajlik.
A mester ne elkápráztatni akarjon, hanem a tanítvány érdekében szolgálni. Ne keressen, és ne
fogadjon el személyes előnyöket.
A tanítvány mérje fel, hogy mit, és mennyit vállal, és azt minden erejével tartsa is be.
Mint minden más, mester által irányított személyiségfejlesztő módszernél, úgy a judónál is az a
módszer lényege, hogy a tanítvány egy ideig beengedi mesterét abba a belső erőtérbe, ahol a jó és a
rossz, az építés és a káosz, az aktivitás és a lustaság erői közötti küzdelem zajlik. A mester nem tud,
de nem is akar itt tartósan berendezkedni, ám amíg a jó oldal megerősödik, időről-időre segíti.
Abban tud támogatást adni, hogy a tanítványban homályosan meglévő helyes késztetések
döntésekké váljanak. Nagy hibát követ el azonban, ha olyan ábrándos elhatározások
megfogalmazásában segít, amelyek nem tarthatók be. Az ilyen kudarcok egymásra halmozódva
aláássák az értelmes törekvésekbe vetett hitet, és a negatív oldalt erősítik. Az sem helyes, ha olyan
döntések meghozatalában vesz részt, amelyeket be tud ugyan tartani a tanítvány, de csak olyan
áron, hogy más lényeges területeket elhanyagol, vagy túlhajszolttá válik.
A mester által elkövethető legnagyobb hiba azonban az, ha beletörődik, hogy a tanítvány
rendszeresen rossz terveket készít, nem számol előre a várható nehézségekkel, nem küzd teljes
erőbedobással, és elhatározásai jámbor óhajjá szelídülve rendre elhalnak. Így az egész mester tanítvány viszony értelmét veszíti.
Mit vállal az ember, ha judós akar lenni?
Sokat. Vállalja, hogy tartósan jelentős erőforrásokat fordít erre a célra: időt, energiát, és némi pénzt
is. Ennek a befektetésnek az ad értelmet, hogy amikor a módszer működésbe jön bennünk, fizikai,
szellemi és lelki téren a befektetés többszörösét kapjuk vissza.
Sokan próbálkoznak egy ideig, várják, hogy bekövetkezik a csoda, de az nem következik be, a
módszer nem jön működésbe, egy idő után csak azt érzik, hogy mindennapi gondjaik-bajaik mellé
eggyel több kötelezettséget vettek a nyakukba. El is maradnak.
Judózni csak teljes odaadással, figyelemmel, átéléssel, belső örömmel, ráhangolódással érdemes.
(Mellesleg ez minden egyébre is igaz, a judo jó eszköz, hogy erre ráérezzünk.) Nem véletlenül van
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az edzés elején a mokuso, és az sem véletlen, hogy az edzés színtere eredetileg a dojo, a zen
kolostorok meditációs csarnoka volt. Ez a komoly belső hozzáállás a siker kulcsa, ha meg van, a
többit már hozzá tudja adni a mester. Ezt viszont mindenkinek magának kell hoznia. Nem játék ez,
hanem elszánt igyekezet (ami nem azonos görcsöléssel).
Hol van a judo helye életünk színterén?
Kano mester szavai szerint a judo módszer, amely 1) megtanít, hogy mindennapi ügyeinkben
minimális energiafelhasználással maximális hatékonyságot érjünk el, 2) megtanít, hogy egymást
segítve gyorsabban haladhatunk saját utunkon. A judo tehát más fontosabb dolgokban nyújt
segítséget, fontosságban megelőzi a hivatás, család, párkapcsolat. Ebben a kötelezettségvállalásszövevényben kell elhelyeznünk a judóval kapcsolatos elhatározásainkat.
Fel kell hívni a figyelmet egy általános félreértésre; igaz, hogy a judót fontosságban egy sor dolog
megelőzi, de ezt nem teheti meg nap, mint nap, és ez a tény nem szolgálhat mentségül a lustaság
számára. Ha már egyszer eldöntöttük, hogy judózunk, önmagunkat nem kímélve, következetesen rá
kell szánnunk azt az időt és energiát, amit képesek vagyunk a fontosabb dolgoktól erre a célra
elvonni. Nem bölcs dolog, ha újra és újra megengedjük, hogy megkérdőjeleződjön döntésünk
helyessége, vagy akárcsak egyetlen edzést is kihagyjunk pusztán azért, mert vannak fontosabb
dolgaink is. Igen, vannak fontosabb dolgaink is, de éppen azért döntöttünk amellett, hogy judózunk,
mert ezáltal ezeket a fontosabb dolgokat hatékonyabban, energikusabban, egy hosszabb,
egészségesebb élet során tudjuk megvalósítani. Vigyázat! Semmi nem olyan ékesszóló, mint a
lustaság! Valamennyien úgy vagyunk vele, hogy mindig sokkal több érvet fel tudunk sorakoztatni
amellett, hogy ne menjünk el egy edzésre, mint amellett, hogy elmenjünk, és alaposan elfáradjunk.
Persze, mindig csak egy edzés kihagyását javasolja a "kisördög", de ha egy csatát megnyert,
legközelebb erre hivatkozva újult erővel próbálkozik.
És még egy szempont; aki eljön edzésre, legyen is jelen! Már az edzésre jövet gondolja
végig, hogy mit tanult legutóbb, aznap mit szeretne gyakorolni, érkezzen pontosan és olyan fizikai,
szellemi és lelki állapotban, hogy lehessen őt tanítani.
Fürtös János kis versével zárom:

A szó
Néma csend a sötétben.
A tett
Sas kiáltása!
/Fürti/

3

KLUB ESEMÉNYEK, HÍREK
EDZŐTÁBOR - DIÓSJENŐ 2000
EZ IS AZ EDDIGI LEGJOBB VOLT!
Kép: Lipi, szöveg: JB.

Volt jövés-menés itt is, de még az utolsó napra is maradtunk ennyien..

Jó ez a vidéki levegő,

szinte szárnyra kap tőle az ember!
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Tombolt a harc égen, földön

Egy kis önvédelem is fennforgott...

Na jó, ha Te így, akkor én elkenem a szádat!

Szerencséd, hogy a fejedig nem ér fel a
lábam!
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Kíp szmájling

A tábori szépségverseny győztese. (Tessék?! Budo-történelem. A kis állat imája: jaj, csak
Nem, az a nővére!)
urakent ne üssön ez a legény, mert akkor
nekem annyi! Így alakult ki az imádkozó
sáska stílus.
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Mit iszik a Lipi? Gyanús a srác…

…nem látom az Unikumos üveget!
Bemutatók

A juniorok és a szigorú edző néni.

Esti örömködés,

és

Bár a kép szimmetriája azt sugallja, de ez nem
a magyar kártya egyik lapja, hanem egy dobás
Nage-no katából.

a másnap reggeli futás várva várt pillanata.
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Bemutató a Cseppkő Intézetben - Pados Róbert írása
2000. október 8-án egy szép, őszi vasárnap a Cseppkő Intézetben a Cseppkő Napok
alkalmából bemutatót tartott a Budapest Jiu-do Club és a Takenoko Budo Klub közös csapata.
A szokásos bemutatkozó technikák után a TBK tagjai szinkronizált esésgyakorlatot mutattak be,
majd ütés-rúgás bázistechnikákat, amit judo dobás, és önvédelmi technikák követtek. Az ifjak után
a BJC új és tapasztalt szamurájai mutattak be néhány pusztakezes és eszközös támadás elleni
védekezést. Majd a TBK tagjai adtak elő egy szinkronizált nunchaku katát, ezután a Heian Jondan
kata kétbotos verzióját adtam elő. Végezetül néhány iaido (szamuráj kard) technikával fejeztem be
a bemutatót. Az előadásunkat sok tapssal jutalmazták, az Intézet vezetősége többszörösen
megköszönte a bemutatót és süteményekkel, üdítőitalokkal kedveskedett a résztvevőknek.
A bemutatón Boros Gyula, Borsi János, Dinnyés Enikő, Legéndy Miklós, valamint Gönci
Ádám, Herczeg Tímea, Mihályi Dávid, Mihályi Eszter, Pados Dóra, Pados Márk, Veress Gábor és
Pados Róbert vett részt.

Judo edzői tanfolyam - Pados Róbert írása
Két éve beiratkoztam a Testnevelési Egyetem judo edzői szaktanfolyamára. A Semmelweis
Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán végeztem, mivel közben átkeresztelték, bár még
mindig a régebbi nevének közkeletű rövidítését használják a legtöbben, azaz a TF-re jártam. Az
első év tapasztalatairól az 1999. júliusi híradóban már beszámoltam.
A második évben folytatódtak az elméleti előadások. Gimnasztikából megtanultuk, hogy milyen
izmokat, izomcsoportokat, milyen mozgásokkal lehet a legjobban fejleszteni. A célirányos
bemelegítő és levezető gimnasztikáról tanulhattunk. Az edzéselméletből az erő, a gyorsaság, az
állóképesség, hajlékonyság fejlesztésének módszereit oktatták.
Tanulhattunk a különböző
sportágaknak megfelelő taktikai, stratégiai elvekről, a kiválasztás szempontjairól, az edzések rövid
és hosszú távú felépítéséről. A sportélettan alól az orvosok felmentést kaptak, így erről személyes
élményeim nincsenek, de azt hiszem, hogy hasznos dolgokat oktattak ott is. Az előadások csúcsát
idén is Gombocz tanár úr sportpedagógiai órái jelentették. Kitűnő előadásban felfogható
mennyiségű és jól hasznosítható információkhoz jutottunk. Sportpedagógiából szóbeli, a többi
tárgyból írásbeli vizsgát tettünk, kiegészítve gimnasztikából egy sportági bemelegítés tervezettel és
gyakorlati vizsgával, edzéselméletből egy éves költségvetést és edzéstervet kellet készítenünk.
A judo oktatást Erdődy Miklós sajnálatos halála miatt Dr. Németh Endre vette át. Több meghívott
előadó segítette az oktatásunkat, többek között az aktuális szabálymódosításokról, a Kodokan
Goshin Jitsu Katáról, régi és új taktikai elemekről tartottak előadást és gyakorlati bemutatót. A
gyakorlati oktatás leglényegesebb része a Nage no Kata oktatása és gyakorlása volt, Keserű és Flóri
mesterek segítségével.
Judóból 37-en kezdtünk és csak 12-en fejeztük be, azaz nagy volt a lemorzsolódás. (Fürtiék
csapatából is, ötből csak hárman végeztek.) A judo elméleti vizsga mellett gyakorlati vizsga is volt.
Akik már előzőleg megszerezték sport-judóból a dan fokozatot, azoktól különféle dobásokat és
kombinációkat kértek. Akik még nem rendelkeztek dan fokozattal, azoknak a Nage no Katát kellett
bemutatni a judo Dan Kollégium előtt, így az hivatalos vizsgának számít. Nyolcból hárman kaptuk
meg az első dant. (Simon Mihály segített a felkészülésben, Horváth Márton a gyakorlásban, Doór
Béla vállalta az uke szerepét, köszönöm nekik.)
Az a negatív érzés fogalmazódott meg többünkben, hogy a versenysport túlságosan nagy teret
kapott a szabadidő-sport rovására. Ennek ellenére hasznosnak éreztem ezt a két évet, sokat
tanultam, több ösztönös dolog tudatossá vált bennem.
Azzal zárom a beszámolómat, mint tavaly: az edzőképző elvégzése nem könnyű, sok
elfoglaltsággal jár, de érdemes elvégezni, akit érdekel a dolog, keressen meg, szívesen mesélek a
további részletekről.
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ZEN
Tsai Chih Chung: Beszélő zen. Budo Kiskönyvtár, 2001. 44. oldal

* Bódhiszattva: "Megvilágosodás-lény". Olyan törekvő ember, aki az erények felhalmozása révén a Nirvánát
megvalósítja, de annak üdvéről lemond. Vállalja a további újjászületéseket, hogy embertársait segítse.
** A békakuruttyolás vagy a vízbe csobbanó béka a haiku költeményekben jellemző motívum. A békés szemlélődésbe
merülő ember harmóniáját megzavaró hirtelen hanghatás megvilágosodást eredményezhet. Lásd a "Japán és a japánok"
rovatban: változatok egy csobbanásra.
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MEDITÁCIÓ - RELAXÁCIÓ
Néhány hasznos meditációs technika - A. Yiannakis PhD. Connecticuti Egyetem
Fordította: Jóvér Béla. Forrás: Internet: BUDENKAN Judo & Jujutsu
A meditáció haszna és hatásai sokfélék. Azok a technikák, amelyek speciálisan a judóhoz
vagy jujutsuhoz illeszkednek, azt célozzák, hogy a budoka elérje a pszichofizikai egység állapotát,
magasabb szintű relaxációt valósítson meg, javuljon az összpontosító képessége, segítse őt a
technikák megtanulásában és felkészítse a küzdelemre.
1. Az áttekintő módszer
Seizában (japán ülésben), miközben erőlködés nélkül lélegzünk, lehunyt szemmel vetítsük magunk
elé az aznapi napunk eseményeit, egészen addig, amíg beléptünk a dojóba. Úgy figyeljük önmagunk
ténykedését, mintha videón néznénk magunkat. Ez a módszer hatékonyan fejleszti az összpontosító
képességet, a memóriát, és segíti, hogy kialakuljon az a test és a lélek közötti összhang, ami
szükséges a gyakorláshoz. Maximális hatást 4 - 5 perces gyakorlással érünk el.
2 Légzéskontroll módszer
Seizában, lehunyt szemmel könnyedén lélegezzünk be, miközben 1-től 4-ig számolunk, 1-től 3-ig
számolva tartsuk vissza a lélegzetünket, majd 1-től 4-ig számolva lágyan engedjük ki a levegőt.
Kellő gyakorlás után 6-4-6 vagy 8-5-8-as ütemezéssel is végrehajthatjuk. Ez a módszer növeli a
légzés hatékonyságát és segíti, hogy a budokában tudatossá váljon, hogy milyen fontos szerepe van
a judóban a helyes légzésnek. Jó rávezető gyakorlat az erőteljes kiai kialakításához is. Ha fáradtak,
lestrapáltak vagyunk ez a módszer arra is jó, hogy igen hatásosan megnövelje energiaszintünket;
hamarosan frissnek és ébernek fogjuk érezni magunkat. Közvetlenül lefekvés előtt ne végezzük ezt
a gyakorlatot. Előfordulhat, hogy utána egész éjjel éberen hánykolódunk! A maximális hatást 1 - 2
perc alatt érjük el. Ha elkezdünk szédülni, azonnal hagyjuk abba. Fontos, hogy a gyakorlat során
lazák maradjunk, semmi módon ne erőlködjünk.
3. Szabad asszociációs módszer
Seizában, lehunyt szemmel könnyedén lélegezzünk és ürítsünk ki magunkból minden zavaró
gondolatot, vágyakozást és minden effélét. Ezután, anélkül, hogy bármi konkrét dologra akarnánk
gondolni, engedjük, hogy tudatunkba szabadon áramoljanak a gondolatok, és szabadon
összeálljanak képzettársításokká. Ne összpontosítsunk semmilyen gondolatra, elképzelésre vagy
érzésre, engedjük teljesen szabadon kószálni a képzeteket. Ha zavaros gondolatok lopakodnak
elménkbe, ne engedjük megtelepedni őket, ne tápláljuk őket odafigyeléssel. Távolságtartással
nézzünk rájuk, azután ürítsük ki magunkból és lépjünk tovább. A maximális hatást 20 perces
gyakorlással érjük el. Ez a módszer különösen hatékonyan segíti a relaxáció és az alfa állapot
elérését. Általában az edzésmunka UTÁN végezzük el ezt a gyakorlatot (kivéve, amikor a 4-es
módszerrel kombináljuk).
4. Képzeletösszpontosítás
(Haladók számára.) Ezt a módszert mozgás-elképzeléses gyakorlással végzett tanulás néven a
sportpszichológusok is ajánlják. Seizában, lehunyt szemmel teljes figyelmünket összpontosítsuk
egy adott mozdulatra vagy technikára, és képzeletben hajtsuk végre. Ennél a módszernél fontos az
ismétlés, tehát "látnunk" kell önmagunkat, amint újra és újra végrehajtjuk úgy, mint például az
uchikominál. Egyszerűbb mozgásokkal kezdjük, azután fokozatosan térjünk át az összetettebbekre,
olyanokra, mint például a kombinációk vagy ellenfogások. Ez a módszer előmozdítja a
mozgástanulási képességet, élesíti az összpontosító képességet, fokozza a pszichofizikai készenléti
állapotot, és jól előkészít a küzdelemre. Ezt a módszert célszerű az 1-es, 2-es vagy 3-as gyakorlattal
bevezetni. A maximális hatékonyságot 3 - 5 perces gyakorlással érjük el.
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5. Mély-relaxációs módszer
Kezdjünk az 1-es, 2-es vagy 3-as technikával. Ezután, amikor már megfelelően ellazultnak érezzük
magunkat és készen állunk, hogy még mélyebb relaxációs szintet érjünk el, lehunyt szemmel
összpontosítsunk egy - előttünk 15 - 20 cm távolságra lévő pontra - és erőlködés nélkül hallgassuk a
fejünkben lévő "vibrálást". Lassan érezni fogjuk, hogy fokozatosan egyre mélyebbre "süllyedünk".
20 - 30 perc után fejezzük be a gyakorlatot vagy forduljunk alvásba.
Megjegyzések
Amikor ésszerű, ezeket a technikákat össze lehet kapcsolni. Edzés előtt például megtehetjük, hogy
az 1-es módszerrel meditálunk, majd átváltunk a 4-esre. De ha úgy érezzük, hogy edzés előtt
túlságosan feszültek vagyunk, a hatékony ellazulás elérésére kezdhetjük a szabad asszociációs
módszerrel is (3-as módszer), majd átválthatunk a 4-esre, hogy ráhangolódjunk az edzésre. Az 5-ös
módszer különösen hatásosan csökkenti a stresszt és kiváló relaxációs szintet érhetünk el vele. Ha
lehetséges, naponta gyakoroljunk valami nyugalmas helyen.

JAPÁN ÉS A JAPÁNOK
A haiku-költészet virágzása MATSUO BASHO
Forrás: Vihar Judit 'A japán irodalom rövid története', Nemzeti Tankönyvk. 1994. 60. oldal.
Matsuo Basho [1644-1694], akit már életében klasszikus költővé avattak, a haikuval olyan
lírai műfajt vitt tökélyre, amely nemcsak Japánban vált közismertté, hanem az egész világon is.
Rengeteget vándorolt. Vándorlásai közben alkotta verseit. Gyalog lóháton, hajón vagy csónakon
járta be az országot. Volt, hogy kolostorban töltötte az éjszakát, de volt, amikor fűpárnára hajtotta le
a fejét. Szinte minden jelentősebb kirándulóhelyen találunk olyan emlékkövet, melyen Basho
költeménye olvasható. Ahogy maga is mondta: "Ne fáradj követni az ősök lábnyomát. Keresd, amit
ők is kerestek!" Így járta végig például a híres Tokaido útvonalat, mely Edóból Kiotóba vezetett,
miközben megszállt mind az ötvenhárom postakocsi-állomáson. Hiroshige rézkarcokon, Basho
versekben örökítette meg ezeket az állomásokat. A leghosszabb időt, tíz évet azonban Edóban
töltötte. Utazásairól legtöbbször naplót is vezetett. Így született meg legszebb és leglíraibb
útinaplója, az Oku no hosomichi (1690-94) 'Keskeny út Okkuba'. Félév alatt 2400 kilométernyi utat
tett meg, úti élményeit egy öreg, elrongyolódott füzetbe írta. Ha vándorlásai során valakivel
találkozott, ernyője csúcsára virágot tűzött, s ernyőjét pörgetve üdvözölte a szembejövőt.
Az utazás Basho számára a stílus és a lélek megújulását jelentette, serkentőként hatott rá,
további munkára ösztönözte. Mégis sokszor félelem fogta el utazásai előtt. Attól tartott, hogy talán
többé nem térhet haza. Sejtése igaznak bizonyult, mert egyik vándorlása során ötvenéves korában
érte a halál.
Alkotóművészete a haikuban teljesedett ki. Ez a versforma a haika renga első három sorából
alakult ki. (A haika renga; láncvers, olyan vers, amelyet ünnepélyes alkalmakkor, mulatságokon, a
szót egymásnak adva költöttek, vagy adtak elő). A haiku a haika renga első három sorából alakult
ki. Eredetileg afféle beköszöntő, a későbbiek helyszínét, hangulatát felvázoló bevezetés volt. 5-7-5
szótagból áll, ebben tömöríti a költő mondanivalóját. Bizton állíthatjuk, hogy a haiku, a világlíra e
gyöngyszeme, az egyik legtömörebb kötött formájú költemény. A költő pillanatnyi benyomását,
emócióit sűríti e három sorba úgy, hogy olvasóit a gondolatok, érzések folytatására készteti. Basho
ezt a következőképpen fogalmazza meg: a harang egyhangú kongása után fülünkben még hosszan
zúg ez a hang. Ugyanígy a vers elolvasása után is valamilyen hangnak még tovább kell
visszhangoznia az olvasóban.
A haiku csak néhány impressziót fejez ki, tele van célzással, utalással. Ahogy a japán
festményeken, tusrajzokon csak egy két ecsetvonás látható, a haiku is néhány szóval képes
hangulatot teremteni. Így aztán felébreszti bennünk a belső látást, belső hallást. A haikunak
mágikus ereje van, mondja Basho, mert nemcsak képeket fest, hanem segít meghallani az
esőcseppek kopogását, a fák sóhaját, a madárdalt.
11

Basho egész szemléletét áthatja a korabeli gondolkodásmód, a shinto, a zen buddhizmus és a
taoizmus. Számára törvényszerű az, ami természetes. A világon mindennek megvan a maga útja. Az
embernek az utat kell követnie, ugyanúgy, ahogy a hal él a folyóban vagy a tóban. Haikuinak
hangulatából sugárzik a sabi1 érzése. Eszerint mindent egy általános nyugalom, örök egyhangúság
hat át. Ez a világ egységes, oszthatatlan.
Basho szerint a haiku ellentéten alapszik, mely formailag is kifejeződik a versben. Az első két sor
ellentétben áll az utolsóval, melyben valamilyen váratlan fordulat, csattanó szerepel. Éppen ezért a
haikut, mondja Basho, egyben kell kikalapálni, mint az aranyat.

Változatok egy csobbanásra - egy Basho haiku néhány fordítása
Az egyik legismertebb Basho haiku:
Furuike ya
Kawazu tobikomu
Mizu no oto
Rácz István fordításában: (Vihar Judit, idézett mű, 62. old.).
Sima víztükör.
Béka ugrál a parton Megcsendül a tó!
Tandori Dezső fordítása: (Japán haiku versnaptár, Magyar Helikon, 1981, 27. old.).
Tó, békalencsés,
Béka ugrik, zsupsz, bele!
Vén vize csobban.
Kosztolányi Dezső fordítása (átköltése?), (Kosztolányi Dezső, Kínai és japán versek. Révai Kiadó,
1941, Budapest, 133. old.).
Öreg halastó szendereg a langyos
magányba némán...Most beléje cuppan
loccsanva egy loncsos varangyos.

KÉT NAP AZ ÉLET
Regényrészlet: Robert Merle, Két nap az élet. Regény. Fordította Gera György. Szépirodalmi
Könyvkiadó, Bp. 1966, 95. oldal.
Bevezető [JB].
1940 május 27 - június 4, Dunkerque. Békés időkben nyugalmas fürdőhely ÉszakFranciaországban. Ezekben a napokban itt zsúfolódott össze sok százezer katona, hogy versenyt
fusson az idővel. Miután Hitler már lerohanta Lengyelországot, Dániát, Norvégiát, Hollandiát,
Belgiumot, most Franciaország volt soron. Május közepén a német páncélosok áttörtek az
Ardenneken, és a tengerhez szorították a brit expedíciós erőkkel és a szétvert belga hadsereg
maradványaival megerősített francia hadsereget. A körbezárt erők teljes megsemmisítésének
feladata - Göring kérésére2 - a német légierőnek jutott, ezen belül is a légiflotta büszkeségének, a
Stuka zuhanóbombázóknak. A hajszálpontosan célzó repülőknek védtelenül kiszolgáltatott emberek
előtt a csatorna túlsó partján szinte karnyújtásnyira ott volt a nyugalom szigete Anglia. És Anglia
nem maradt tétlen. Az Admiralitás rádión felszólította valamennyi 10-30 m hosszú motorcsónak,
illetve jacht tulajdonosát, hogy bocsássák azokat a hadsereg rendelkezésére. Május 26-tól
megindult a 887 egységet számláló különös flotta. A hadiflotta egységei mellett volt ebben szinte
minden, ami úszni tudott: vitorlás és motorcsónak, halászhajó és komp, gőzhajó és luxusjacht.
Június 4-ig, a mentési művelet befejeztéig, bombazáporban, géppuskatűzben mintegy 320 000
embert menekítettek át Doverba.
1
2

sabi; szótári jelentése: csendes (elegáns) egyszerűség.
Részletesebben, lásd: Ránki György, A második világháború története. 2. kiadás, Gondolat, Bp. 1976, 27-31 old.
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Ebben az erőtérben játszódik a regény, a 10 napból kettőnek a története. A főszereplő, Maillat maga az író - elválik bajtársaitól (Alexandre és társai, akikhez az epizód végén elirányítja Pinot),
hogy megpróbáljon feljutni egy hajóra. Sok különös helyzetbe kerül, furcsa emberekkel találkozik.
Ezek egyike a történet másik szereplője, Pinot. Ezt a részletet azért választottam ki a Híradó
számára, mert bemutatja, hogy mennyire eltérő módon lehet reagálni a veszélyre. Túlélni is,
meghalni is lehet menekülve és harcolva is. Maillaté minden rokonszenvünk, de Pinot, az egyszerű
asztalos mesterember mutatja meg - bár soha nem hallott ilyenről -, hogy mit jelent tiszta zentudattal, mellékgondolatok nélkül tenni a dolgunkat.

---------------------------

-----------------------

-------------

A légvédelem hirtelen újra rázendített. Maillat felkapta a fejét. Az égre ismét fehér kis felhők
fúvódtak. Ezek a repülőgépek nesztelenül jöttek idáig. Nagyon magasan, zárt egységben szálltak, s
egyszerre épp olyan kecsesen felfejlődtek, mint az imént, szétszóródtak, újból összetömörültek,
újból szétszóródtak. Majd lecsúsztak a szárnyukon, köröztek, lesiklottak, újra fölröppentek,
visszafordultak, köröket írtak le, nyolcasba s háromszögbe álltak össze, hirtelen V-alakban
csoportosultak, elindultak, mint a vándormadarak, de nemsokára ismét összetömörültek, s megint
szétváltak. Mindez egy jól betanított balett figurára emlékeztetett, egy hatalmas balettre, amely
kétezer méter magasban barbár táncot lejt, mielőtt rátámadna az ellenségre.
Maillat kellemetlen szúrást érzett a tarkójában, a hátában, a karjában. Mintha apró, forró tűket
döfködtek volna a bőrébe – nem tudni pontosan, hová – s a tűk szünet nélkül más és más helyen
bukkantak volna fel. Ez nem fájt, de mégis már-már elviselhetetlen volt. „Talán félek?” – gondolta
megdöbbenten Maillat. S egyszerre elfogta a vágy, hogy élete árán is kiváljék a tömegből,
lélekszakadva futásnak eredjen, és messzire kerüljön innen. Mozdulatlanságra kényszerítette magát,
de abból, hogy ez mekkora erőfeszítésébe került, megértette, mekkora félelem hatalmasodott el
rajta. „Lehet, hogy gyáva lettem?” – gondolta rémülten. Lába remegett. Végighúzta a kezét az
arcán, s érezte, hogy csorog róla a veríték. Lassan elindult, hátat fordítva a tengernek. Erőnek
erejével arra törekedett, hogy számolja lépteit, és mereven tartsa testét. „Elmúlik – gondolta -, ilyet
már átéltem.” De ezúttal nem múlt el. Soha ennyire nem uralkodott el rajta. Teste merev volt, de
úgy érezte, belül gyenge és puha, mint egy hernyó. Hirtelen kapálni kezdett a szíve. Hallotta, hogy
hangosan, tompán dörömböl a mellkasában. S úgy rémlett neki, hogy a súlyos csapások pillanatok
alatt szétvetik a mellét.
Megállt a tengerpartot a sétánytól elválasztó alacsony támaszfalnál. A légvédelem egyre
fülsiketítőbben ágyúzott, de az égbolt alatt a stukák továbbra is felfejlődtek. Még nem fejezték be
barbár táncukat. Még nem fenyegetett közvetlen veszély. „És én mégis félek – gondolta Maillat -,
határozottan félek.” Igyekezett évődve, gúnyosan, kívülről nézni magát, de a lába remegett. Fél
kézzel nekidőlt a támaszfalnak és vizelt. Megkönnyebbült, kivett tárcájából egy cigarettát. Amint
felemelte az égő öngyújtót, észrevette, hogy a keze is remeg. Zsebre dugta. Ismét ellenállhatatlan
vágy vett erőt rajta, hogy futásnak eredjen. „Félek – gondolta -, iszonyúan félek.” Talán jobb volna
leheveredni, pihenni egy kicsit, jutott eszébe. Felkapaszkodott a sétányra és gyorsabbra fogta
lépteit. De füle zúgni kezdett, s szeme elhomályosodott.
Újból megállt, előhúzta a zsebkendőjét és megtörölte az arcát. „Csakugyan gyáva vagyok?” –
gondolta utálkozva. Torkát kaparta a cigaretta. Látta, hogy az is remeg a szájában. Eldobta. Majd
ökölbe szorította kezét a zsebében, s azon erőlködött, hogy mélyen tüdőre szívja a levegőt, de amint
kilélegzéskor lehajtotta a fejét, megpillantotta a lábát. Remegett. Látta, hogy remeg a
lovaglónadrágban. Csípőjétől lábujja hegyéig véget nem érő remegés rázta.
Maillat riadtan körülnézett. Senki sem figyelt rá. Érezte, hogy patakokban ömlik a veríték hátán a
lapockái között.
Éles fütty harsogta túl a légvédelmi tüzérség lármáját, hasított a levegőbe. Maillat előreugrott és
földre hasalt. A fütty hátborzongató vijjogássá erősödött. Maillat kétségbeesetten a földhöz lapult.
Metsző sivítás, majd dübörgés-zuhatag. Rengett a föld.
- Ezt most nekünk szánták, nem a hajóknak – szólalt meg valaki.
Maillat felállt. Látta, hogy húsz méternyire egy ház füstölni kezd. Hirtelen lángok csaptak ki belőle.
„Igen – gondolta Maillat -, ezt nekünk szánták.” Búvóhelyet keresve, körültekintett. A villák olyan
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gyatra épületek voltak, hogy nem jelentettek komoly menedéket. A repeszek ellen azért így is
védelmet nyújtottak. Maillat egy félig lehúzott vasredőnyös kaput pillantott meg. Becsúszott a
résen. Parányi garázs volt. A helyiséget csaknem teljesen elfoglalta egy bakokra állított, ócska,
sárga vászonnal úgy-ahogy letakart civil személygépkocsi. Maillat lehúzta a vasredőnyt maga
mögött és körülnézett. Egyedül volt. Megkönnyebbülten felsóhajtott. Úgy tetszett neki, hogy
pusztán azért, mert kivált a tömegből, kevésbé érheti veszély. Megkerülte a kocsit, a garázs végébe
ért és nekitámaszkodott a falnak. Cigarettára gyújtott. Szippantott néhányat. Már nem remegett a
lába.
De most meg az idegei mondták fel a szolgálatot. Kint a lárma olyan pokolivá erősödött, hogy az
emberi szervezet már-már alig viselte el. Maillat betapasztotta a fülét. De ez sem ért semmit. A
szörnyű hangorkán egész testében megreszkettette. Már nem félt – de érezte, hogy a lárma rázza,
remegteti; s mintha a teste üres lett volna. Arra gondolt, vajon a hang is okozhat-e halált, mint a
légnyomás.
Leült az autó mögött a sarokban. Felhúzta térdét az álláig és átkarolta. Körülnézett. A fel
természetesen téglából volt. A garázs a földszinten foglalt helyet, s Maillat-nak eszébe jutott: terasz
épül rá jobbról, és balról pedig villák támogatják. Alkalmasint ellenáll a légnyomásnak. S
megnyugtató a vasredőny is.
Eltelt néhány másodperc. Maillat a tengerpartra érkezése óta, ki tudja hányadszor, ismét eltűnődött,
vajon nem álom-e csupán, amit átél. Olyan furcsa volt, hogy itt van teljesen egyedül ebben az
ismeretlen garázsban, ül a földön, cigarettázik, s vár a halálra. A helyzet képtelen volt, semmire sem
emlékeztet, ami komoly az életben. Maillat-nak eszébe jutott saját garázsa Primerolban. Ekkora,
mint ez; most az ő autója is bakon áll, ugyanígy ócska, sárga ponyva fedi, s a négy sarkát ugyanígy
spárga hurkolja össze. Ő pedig itt van ebben az idegen garázsban, más autója mellett, ül
mozdulatlanul a sarokban, s vár a halálra. Gépiesen az órájára pillantott. Fél ötöt mutatott. Eszébe
jutott, hogy tegnap este elfelejtette felhúzni; füléhez tartotta. A légelhárító ágyúk lármája ellenére is
tisztán hallotta ketyegését. Halk, barátságos, meghitt tiktakolás volt, nagyon messziről jött, de ez az
erőtlen lüktetés arról beszélt, hogy a világon nem hal ki az élet, valamerre továbbra is múlnak az
órák, továbbra is él a remény.
Valami hirtelen felsüvített, kétrét görnyesztette, elállította lélegzetét. Csaknem ezzel egyidejűleg
fülrepesztő robaj támadt, közvetlen közelében betört egy ablak, a garázs megremegett, és Maillat
tarkóját olyan erős ütés érte, hogy előrebukott.
Amint újra kinyitotta a szemét, a földön térdepelt, s fél kezével a kocsi hátsó lökhárítójára
támaszkodott. „Mit keresek itt.” – gondolta s megpróbált felállni. Legnagyobb meglepetésére első
kísérletre sikerült. Érezte, hogy valami nyomja a tarkóját, s eszébe jutott, hogy egy ütéstől
előrebukott. Megtapogatta a fejét. Nem vérzett. Fél kézzel nekitámaszkodott az autónak, s
váratlanul olyan rosszullét fogta el, hogy azt hitte, rögtön rájön az öklendezés. Lába újból remegni
kezdett. Nekidőlt a kocsinak és behunyta a szemét. Nyomban minden szédítő sebességgel forgásba
lendült körülötte, hányingere pedig még inkább fokozódott. Újra kinyitotta a szemét, egy darabig
nem mozdult, majd elhatározta, hogy feláll. Veríték lepte el az arcát meg a hátát, s testét olyan
forróság öntötte el, hogy levette vékony, keki színű ingét. Összegöngyölte és megtörölközött vele.
Tekintete a garázs vasredőnyére esett. Elképedésében tátva maradt a szája. Az egész redőny –
mintha csillagokkal szórták volna be – összevissza volt lyuggatva.
Maillat lassan körülnézett. A falon számtalan friss sebecske jelezte a szilánkok becsapódási helyét.
A repülőbomba bizonyára az utcán robbant fel, néhány méternyire a garázstól. Rostává szaggatta az
autót is, ripityára törte a szélvédőt is. Maillat a lába elé pillantott, s fölemelt egy repeszt, amelytől
elkábult. Jókora homorú, sötéten csillogó vasdarab volt, legalább félkilónyi. Bizonyára átszakította
a vasredőnyt, átszaladt a kocsin, nekiütközött feje fölött a falnak, de nem maradt annyi ereje, hogy
beléfúródjék. Ott látszott a nyoma mellmagasságban, a falba mélyedt, a többi repeszdarab
szomszédságában. Maillat képtelen volt levenni tekintetét ezekről a lyukakról. Az volt a
szerencséje, hogy ült. Ennek a jelentéktelen véletlennek köszönhette az életét. Amikor néhány
másodpercre leült – játszott és nyert.
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A redőny csikorogva felszaladt, s a bezúduló fényben kirajzolódott egy zömök kis alak. Egy
pillanatra megtorpant, aztán belépett a garázsba. Maillat hallotta, hogy az alázuhanó redőny ismét
megcsikordul.
- Szentisten! – kiáltott fel a katona visszafordulva. – Ezt rostává lőtték.
Megkerülte az autót, beljebb jött a garázsba, s Maillat-t megpillantva, visszahőkölt.
- No nézd – mondta -, te itt voltál és nem haltál meg?
- Látod.
- Akkor is itt voltál, amikor becsapott?
- Akkor is.
A katona füttyentett. Kis baka volt, olyan kicsi, hogy szinte komikusan hatott. Sisakja nem volt,
fedetlen fején összegubancolódott néhány verítéktől összetapadt, kócos, fekete hajfürt. Csípőjén két
hatalmas kenyérzsák domborodott, s elválasztotta rövid karját a törzsétől. Vállán golyószóró, szíjjal
átvetve.
- Tudod, nekem is mázlim volt – mondta – itt dekkoltam a fejed fölött a teraszon.
Nekitámaszkodott a falnak, könyökkel arrább tolta az egyik kenyérzsákot, zsebéből előhúzott egy
csomag cigarettapapírt, és lehántott egyet.
A papír sarkát a szájához tapasztotta.
- Mázlim volt – ismételte s beszéd közben lebegett a szájához tapasztott cigarettapapír.
A derékszíján átbújtatott golyószóró védővászna groteszk táncokat vetett a hasa előtt. Feje után
ítélve a kis bakának soványnak kellett volna lennie, de annyi holmi volt ráaggatva, hogy kövérnek
látszott. A meleget semmibe véve, nyakig gombolt zubbonyt, rosszul szabott gallérja alól
kikandikáló piszkos inget és keki színű pulóvert viselt. „Ráadásul még meleg alsó is lehet rajta” –
gondolta Maillat.
- Erről – mondta a baka, mialatt beletúrt a másik zsebébe -, erről elmondhatom, hogy láttam,
amikor leesett. Épp annyi időm maradt, hogy hasra vágódjam. Egyszer csak hallom, hogy zzz! –
már azt hittem az én címemre küldték.
Előkotort egy dohánypikszist, leszedte szájáról a cigarettapapírt, sodorított egy vékonyka cigarettát
és megpödörte a két végét. Aztán kivett a zsebéből egy ágyúgolyó alakú kis öngyújtót, s
meggyújtotta: hosszú, kormos láng csapott ki belőle.
- Én készítettem – jelentette be szerényen.
- Csak havonta egyszer töltöm meg.
- Elhiszem.
- Mi?
- Elhiszem – ordította Maillat.
Rövid szünet után ismét fülsiketítően dörögni kezdtek a légvédelmi ágyúk, meg a repülőbombák.
- Ne állj itt! – ordította Maillat. – Nem látod mi történt? … - S mutatta a falon a becsapódási
pontokat.
A baka hozzáértők szemügyre vette őket, majd megtette a leüléshez szükséges. Előkészületeket. Ez
eltartott egy ideig, mivel le kellett vennie a válláról a golyószórót, s kibújni a szíjból,
megtámasztani a fegyvert lába között, kiakasztani a golyószóró tokját a derékszíjból, s leraknia a
földre és hasára tolni a két tömött kenyérzsákot. Végül megállt a falnál, olyan közel Maillathoz,
hogy válluk összeért. Szétálló füle volt, hegyes orra, szögletes, zsémbelődő, sajátságosan komikus
arca. Lábikrája roppant vastagnak látszott lábszárvédőjében, melyből termetéhez képest meglepően
nagy láb buggyant elő.
- Bezons-i vagyok – jelentette be rövid szünet után. – Az a feneség – fűzte nyomban hozzá -,
hogy ebben a rohadt visszavonulásban elvesztettem az összes cimboráimat.
- Meghaltak?
- Dehogy haltak meg – mondta zsémbelődő hangján a kis baka. – Hova gondolsz? Elvesztettem
őket. Egy éjszaka történt. Biztosan elaludtam menetelés közben és eltévedtem. Felébredek, hű a
kutyafáját! Nincs senki, az egész század eltűnt. Képzelheted, mennyit kerestem őket. Az egész
század szinte csupa bezons-i fiúból állt.
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Éles fütty szakította félbe. A kis baka anélkül, hogy kivette volna szájából a cigarettát,
előrenyújtotta nyakát, arca egyszerre elkomolyodott, s olyan feszülten kezdett figyelni, mintha
valami nehéz munkát végezne.
- Az idegeire megy az embernek, mi?
- Ó! Majd csak kikecmergünk valahogy a csávából – mondta a kis baka, épp úgy, mintha azt
mondaná: „Majd találunk egy eresztéket, s a szekér továbbmegy. Az egészhez csak egy kis
ügyesség, meg egy kis türelem kell.”
- Arra tifelétek nincsenek bezons-i fiúk?
- Én egyet se ismerek.
A repülőbomba felrobbanása után csend támadt.
- Tíz nap óta teljesen magamra maradtam – folytatta a baka. – El se tudod képzelni, milyen rohadt
dolog.
- Tíz nap óta?
- Igen, öregem. Tíz nap óta. Egymagam csellengek; már azt sem tudtam, hova merre…
Egymagam persze, ezt ne vedd szó szerint. Inkább: ismerősök nélkül.
Maillat ránézett. A kis baka ráncba vonta homlokát, összehúzta szemöldökét, de így is, nem tudni
miért, sajátságosan komikusnak látszott.
- Mit kerestél a teraszon?
- Hogyhogy mit? Lőttem!
Mintegy magamagának megtoldotta:
- Ahogy mondom!
Felemelte a védőburkolatot, óvatosan lerázta róla a port, majd gyöngéden, anyás mozdulattal
bepólyázta a golyószórót. Azután keresztbe rakta térdén és rátámasztotta a kezét.
- Elfogyott a töltényem – fűzte hozzá -, de sebaj, majd találok újat, eddig mindig találtam. Golyó
van bőven az utakon. A tölténytárat pedig megőriztem.
Elégedetten rápaskolt az egyik kenyérzsákra.
- Tudod, jó fegyver ez, nem panaszkodhatom.
Sose mondott csütörtököt, sose gyűlt meg vele a bajom. Őszintén szólva mázlista is voltam,
vadonatújonnan kaptam, a raktárból hozták ki, én meg ápoltam, aztán az is számít, hogy nem
vándorolt egyik kézből a másikba. A háború kezdete óta egyfolytában nálam van. Senkit se
hagytam hozzányúlni, még a hadnagyomat se. Tudod, egyszer el akarta venni tőlem, hogy
megcélozzon egy aláereszkedő náci repülőgépet. „Álljon meg a menet – szóltam rá. – Ki a lövész,
maga vagy én? Mert, ha maga, itt a golyószóró, én hozzá se nyúlok többet, tessék, cipelje ezentúl
maga. De, ha én vagyok a gazdája, nekem is kell lőni vele.” Gondolhatod milyen képet vágott, de
nem erőszakoskodott tovább. Tudod, akár jó egy tiszt, akár rossz, nem szenvedhetem őket. Utálom
a katonásdit. Azt a repülőgépet azonban nem vétettem el. „Ha én vagyok a lövész, mondtam a
hadnagynak, nekem is kell lőni.” Csak így.
- Helyesen tetted – jelentette ki Maillat.
A kis baka barátságosan ránézett.
- A cimborák, tudod, a cimborák nem értettek meg. Attól a perctől, hogy elkezdődött a
visszavonulás, szakadatlanul a fülemet rágták: „Hülye vagy, Pinot…” – ugyanis Pinot-nak
hívnak – magyarázta, s kihívón Maillat-ra nézett. – „Hülye vagy, Pinot, mondták, dobd a fenébe
azt a golyószórót! Mire jó ez neked! Mit görnyedsz egész nap tíz kiló ócskavas alatt? Így
beszéltek a cimborák. De nekem más véleményem volt. – „És a stukák?” – kérdeztem. Mert
meg kell mondanom – fűzte hozzá szerényen -, hogy a Saar-vidéken lelőttem egy stukát a
golyószórómmal. – „Nektek az nem számít – szögeztem nekik -, hogy úgy kerültök puskavégre,
mint a nyulak, eszetekbe se jut, hogy védekezzetek?” „Mi, meg a védekezés! – felelték. –
Védekezni? Ne röhögtesd ki magad!” De én fütyültem a dumájukra és mihelyt észrevettem egy
német repülőt, rázúdítottam egy sorozatot. Erre, akár hiszed, akár nem, a cimborák nekem estek.
„Pinot! Te disznó!” – így támadtak rám. – Azt akarod, hogy a golyószóró miatt kiszúrjanak
bennünket? Ha mindenképp a hőst akarod játszani, lépj le tőlünk!” Így beszéltek velem a
cimborák. És ezek a fickók még azt hitték magukról, hogy emberek. Persze, gondolhatod én se
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hagytam magamat, kerek-perec megmondtam nekik: „Lehet, hogy ti betojtatok – mondtam
nekik -, de tőlem ne várjátok, hogy tisztába tegyelek benneteket.” Csak így. Mit szaporítsam a
szót, összerúgtuk a port. Nem mintha számítana, de ezt mégse vártam volna tőlük. A végén már
látni se bírták a golyószórómat: egyszer éjszaka még azt is megpróbálták, hogy ellopják.
Mondd, de őszintén, ugye ez mégiscsak aljasság volt?
Dühösen hozzáfűzte:
- Nem csodálnám azt se, ha szándékosan hagytak volna faképnél.
Maillat laposan ránézett. Elképzelte a kis bakát, ahogy tíz napon át magányosan rója az utakat az
ismeretlen katonák tömegében, ahogy tíz napon át kutyagol a tűző nap alatt súlyos felszerelésével,
amely nevetségesen meggörnyeszti, nyakig begombolt zubbonyban, pulóverben, két hatalmas
kenyérzsákkal, lábszárvédővel, vállán tízkilós golyószóróval! S közben töltényeket keres, hogy
tovább lőhessen, és valahányszor egy repülő bukik alá a menetoszlopra, megereszt egy sorozatot,
anélkül, hogy valaki is parancsot adni, egyszerűen azért, mert képtelen elviselni, hogy ne lőjön
vissza, ha rálőnek. Maillat rábámult erre az elszánt kis katonára, aki folytatta a már mindenki által
elveszettnek tekintett háborút.
- Mit csinálsz civilben?
- Asztalos vagyok – mondta Pinot.
Szögletes állát fölemelve, megtoldotta:
- Önálló asztalos, egy segéddel. Ó, munkám az akadt bőven! Nem volt okom panaszra sem
nekem, sem az asszonynak. Gondtalanul éltünk, csak az bántott, hogy nem lehetett gyerekünk.
Persze, jártunk egyik orvostól a másikig. Azt mondták, az asszony az oka. Hogy ...
Kereste a szót.
- Steril?
- Ugyan, hova gondolsz? – kiáltott fel megrökönyödötten Pinot. – Csak éppen nem lehet gyereke.
Éles fütty szakította félbe. Fürkészve, komoly arccal előrehajolt – minden esetben így nézett körül,
egy-egy bombabecsapódás előtt. Látszott, hogy azt gondolja. „Nem tréfadolog. Jó lesz vigyázni. Ez
még nem lefutott, ez a mérkőzés.” Amint előrehajolt, ráncba vonta homlokát. Nyitott tenyere
mozdulatlanul a térdén pihent. Komolyan, feszült arccal figyel. De még így is sajátságosan komikus
légkört árasztott maga körül.
Jó darabig lesték, mikor hull le egy újabb bomba. De semmi sem történt.
- Ha akkor – mondta selmán és elégedetten Pinot -, ezzel végeztünk.
Nos, a hajcihőnek vége. Végezetül jól kitolt a fritzekkel. Meg akarták ölni a bombáikkal, de
felsültek. Persze nem tudták, kivel akadtak össze. Ő, Pinot, műbútorasztalos, nem olyan legény,
akivel csak úgy ukmukfukk elbánnak. Rajta nem fog ki sem egy náci repülőgép, sem egy görcsös
deszka. Álljon meg a menet! Ezzel a Pinot gyerekkel nem lehet olyan könnyen kibabrálni.
- Jössz?
Már talpon volt újra, két oldalán egy-egy kenyérzsák, vállán golyószóró. Szűk ruhás, zömök kis
sziluettje furcsán-komikusan rajzolódott ki a garázs falán.
A vasredőnyt felhúzva, Maillat-nak eszébe jutott, hogy Pinot most magányos és társtalan a part
mentén tíz kilométeren át kígyózó katonák tömegében.
- Ide figyelj – mondta. – Tennél nekem egy szolgálatot? El kéne menned a szanatóriumba.
- Hol az a szanatórium?
- Balra fordulsz, aztán egy jó kilométeren át a part mentén haladsz. A szanatórium körül nincs
más épület a tengerparton, semmivel se lehet összetéveszteni. Odaérve, megkerülöd a
rácskerítést, s attól jobbra az első kocsi, egy angol mentőautó. Ott majd találsz egy szakállas,
főzőcskéző alakot: az a cimborám, Alexandre.
- Alexandre, ezt könnyű megjegyezni – jelentette ki Pinot.
- Megmondod neki, hogy Maillat, az én vagyok, megpróbál hajóra szállni és, ha estig nem lát,
sikerült. („S mivel mindezt már tudja – gondolta Maillat -, először bizonyára csodálkozni fog,
mért küldök ilyen üzenetet.”)
- Értem.
- Várj, azt is mondd meg neki, hogy a haverom vagy és vegyen fel helyettem a vályúhoz.
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Pinot-n látszott, hogy zavarba jön.
- Ezt nem mondhatom meg neki.
- Talán nincs kedvedre?
- Ó, de igen. De mit képzel majd rólam? Így mégsem hívathatom meg magam, nem igaz?
Maillat elmosolyodott.
- Ugyan már, én hívlak meg, te bolond. Alexandre vagy én, az mindegy.
- De mit képzel majd rólam?
- Az Istenit! Ha volna nálam egy kis papír; írnék Alexandre-nak – mondta Maillat.
- Ne félj – nyugtatta meg Pinot. – azért átadom az üzenetedet.
És Maillat érezte, hogy kár makacskodni, Pinot úgyse mond meg semmit, egy világért se egyezik
bele, hogy „képzeljenek” róla valamit. Egyébként úgyse számít. Alexandre úgyis mindent meg fog
érteni.
- Jó, ahogy akarod – mondta. – Akkor Ég áldjon.
- Téged is.

HUMOR
Valahol ők is harcművészek - katonahumor - Jóvér Béla válogatása
***
Kiss honvédnek nagyon rosszul ment a lövészet, a céltáblát sem találta el. Később áthelyezik
egy másik alakulathoz. Néhány hónap múlva újra találkozik a régi parancsnokával.
- Nos, Kiss honvéd, hogy megy a lövészet? - kérdezi a hadnagy.
A honvédnak felcsillan a szeme:
- Remekül, hadnagy úr. Már kapásból is olyan jól lövök mellé, mint azelőtt a hosszú célzás
után!
***
A kiképző őrmester magyarázza az újoncoknak:
- Ha én azt vezényelem, hogy "egy", akkor mindnyájan felemelik a bal lábukat, ha pedig azt
mondom "kettő", akkor a jobb lábukat.
Az őrmester elkiáltja a magát:
- Vigyázz! "Egy!"
Az újoncok felemelik a bal lábukat, csak egy katona emeli a jobbat.
Az őrmesternek feltűnt, hogy egy bal meg egy jobb lábat lát egymás mellett.
Erre elkiáltja a magát:
- Melyik hülye emelte fel mind a két lábát!?
***
Lövészeten az egyik katona megkérdezi a parancsnokát:
- Azt nem értem őrmester úr, miért van az, hogy előbb látom a villanást, és csak utána hallom
a robbanást.
- Milyen bolond maga, Kiss honvéd! Nézze meg a tükörben, hogy a szeme mennyivel előrébb
van, mint a füle!
***
A körletben nagytakarítást kell végrehajtani.
Természetesen ezt is az újoncok végzik. Kiss honvéd azt a feladatot kapj a, hogy törölje meg a
lámpaburát.
A magasban lévő lámpát Kiss honvéd székre állva tisztítja meg. A szobaparancsnok, látván,
hogy bakancsban áll a széken, ezt mondja:
- Kiss honvéd, miért nem tett a lába alá egy darab papírt?
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- Őrvezető úr jelentem, így is elérem.
***
Lövészet befejeztével három kiskatona egymásnak mondja:
, - Én kiválót lőttem - mondja az egyik.
- Az semmi - dicsekszik a másik. - Az én öt találatom egy négy centis körben elfért.
- Az is valami? - legyint a harmadik. - Nekem minden lövésem ugyanabba a lyukba szaladt, az
utolsó lövedék még be is ragasztotta maga után a lőlapot. .
***
A forró nyári napon a menetgyakorlat vége felé a század pihenőt tartott. A századparancsnok kiadta
a parancsot: .
- A század azonnal váltson inget!
- Jelentem, a katonáknál csak a rajtuk lévő ing van - mondja a tisztaruha raktáros.
- A parancsot akkor is végre kell hajtani!
- Hát akkor, a katonák cseréljenek egymás között inget! .
***
A szolgálatvezető ráförmed a kiskatonára: - Miért nem borotválkozott meg?
, - Jelentem, megborotválkoztam.
- Ne mondjon ilyen ostobaságot, legalább három napos a szakálla.
- Micsoda pech - sajnálkozik a katona, az arcát tapogatva -, akkor én valaki mást borotváltam
meg a nagy tolongásban.
***
Új tiszthelyettes érkezik a laktanyába. A humánpolitikai tiszt behívatja magához, és amikor a
papírmunkán túljutnak, megjegyzi:
- Örülünk magának Kiss úr, gratulálunk ahhoz, hogy a mi alakulatunkhoz helyezték, azonban
szeretném megjegyezni, hogy információnk szerint önnek van egy gyenge oldala: az italozás.
- Ezredes úr, nem elég pontosak az információi, ez ugyani s az erősségem.

Amit sosem tudnál meg az amerikai filmek nélkül - Boros Gyula gyűjtése
Egy nyomozás során feltétlenül szükséges legalább egyszer ellátogatni egy sztriptízbárba.
Ha üldöznek egy városban, bármikor találhatsz egy utcai felvonulást, amiben elvegyülhetsz.
Bárki könnyedén le tud szállni egy repülőgéppel, feltéve, hogy az irányítótoronyból valaki szóbeli
utasításokkal látja el.
Bármely épület szellőzőrendszere tökéletes búvóhely. Senkinek nem fog eszébe jutni ott keresni,
miközben te könnyedén eljuthatsz az épület bármelyik részébe.
Az Eiffel-torony minden ablakból látható Párizsban. Ha egy nagy üvegtábla látható, valakit
hamarosan keresztülhajítanak rajta.
A rendőrfőnök mindig néger.
Amikor kifizeted a taxit, ne nézz a pénztárcádba, csak vegyél ki egy bankót találomra és add át. Ez
mindig a megfelelő összeg lesz.
Egy kísértetjárta házban a nők mindig a legtöbbet mutató alsóneműben indulnak a zajok eredete
után nyomozni.
Egy szövegszerkesztőben soha nem látható kurzor, viszont mindig kérik a jelszót.
Az autók egy baleset után szinte mindig lángokban törnek ki.
Egyetlen gyufa (vagy zseblámpa) képes bevilágítani egy stadion méretű termet.
Minden bomba időzítőszerkezete nagy piros LED-es kijelzővel van ellátva, hogy- tudni lehessen,
mikor fog robbanni.
A bombák csak T mínusz 10 és 1 mp között hatástalaníthatók.
Mindig találsz parkolóhelyet közvetlenül amellett az épület mellett, amelyet meg akarsz látogatni.
Egy nyomozó csak akkor tud megoldani egy ügyet, ha felfüggesztették.
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Bármely laptop képes behatolni bármely·ellenséges földönkívüli civilizáció kommunikációs
rendszerébe.
Harcművészeteknél soha nem számít, hogy mennyivel többen vannak az ellenfeleid, türelmesen ki
fogják várni a sorukat, és egyenként támadnak meg, megvárva, amíg elintézted az előző ellenséget.
Ha valakit leütnek, soha nem szenved sérülést vagy agyrázkódást.
Mindig találhatsz egy láncfűrészt, ha szükséged van rá. Bármely·zárat ki lehet nyitni egy
hitelkártyával vagy egy gémkapoccsal másodpercek alatt - kivéve, ha ez az az ajtó, ami mögött egy
gyerek van bezárva egy égő épületben.
Minden üldözés, utcai konfliktus tönkretesz egy helyi etnikai kisebbség által vezetett zöldséges
standot. Leolthatod az összes lámpát egy helyiségben, akkor is lesz egy külső fényforrás, ami
továbbra is megvilágítja. ...

Egy kis adalék a technológiáról (némi csavarral) - Forrás: Internet, fordította: JB.
Az Egyesült Államokban a szabványos vasúti nyomtáv (a sínek közötti távolság) 4 láb, 8,5
inch. Ez elég fura számérték.
Miért éppen ennyi? Azért, mert Angliában is pontosan ekkorára készítik, és az Egyesült
Államok vasútjait Angliából érkezett bevándorlók építették.
De miért ekkorára építik az angolok? Azért, mert az első vasútvonalakat ugyanazok a
mesteremberek készítették, akik a lóvasúthoz használt közúti vagonokat is gyártották, és ehhez a
mérethez voltak hozzászokva.
És miért ehhez a mérethez voltak hozzászokva? Mert ezeket a vagonokat ugyanazokkal a
sablonokkal és szerszámokkal készítették, mint amivel a közúti szekerek kerekeit, amelyeknél
ekkora volt a kerekek közötti távolság.
Oké! De miért volt ezeknek a kocsiknak ilyen különös mérete? Nos, valahányszor
megpróbáltak ettől eltérő méretűeket készíteni, Anglia régi eredetű országútjain mindig összetörtek
a kerekek, mert ezeken az utakon ilyen távolságra helyezkedtek el a mélyen bevágódott
keréknyomok.
No, és ki építette ezeket a régi utakat? Európában (és Angliában is) a Római Császárság
építette a légiók számára ezeket a nagy távolságokat átfogó úthálózatokat. Az utakat azóta is
használják. És a keréknyomok? Az első nyomvonalakat a római harci szekerek vájták, amihez utána
mindenkinek igazodnia kellett, ha nem akarta, hogy összetörjenek a szekerei. És mivel minden
szekeret vagy a Római Birodalomban, vagy a Birodalom részére készítettek, mindnek ugyanakkora
volt a keréktávolsága.
Íme ez a válasz az eredeti kérdésre. Az Egyesült Államok szabványos, 4 láb, 8,5 inch méretű
vasúti nyomtávja a Római Birodalom harci szekereinek szabványos méretét vette át.
Az előírások és a bürokrácia örökéletűek. Így ha legközelebb valami efféle előírást adnak a
kezedbe, és elcsodálkozol, hogy mi a lósegg ez, lehet, hogy pontosan eltalálod. Mivelhogy a Római
Birodalom harci szekereit pontosan olyan szélesre készítették, hogy elférjen előtte két harci mén
feneke.
És most jön egy csavar a történetben…
A vasúti nyomtáv és a lovak hátsó fertályának összefüggése tovább terjed. Ha megfigyelünk
egy kilövőállványon álló Űrsiklót láthatjuk, hogy a fő üzemanyagtartály két oldalán két hatalmas
gyorsító rakéta helyezkedik el. Ezek a szilárd hajtóanyagú gyorsító rakéták, az úgy nevezett SRB-k.
Az SRB-ket a Utah Államban lévő Thiokol cég gyártja. A rakéta tervezőmérnökei azt szerették
volna, ha a rakétatest egy kicsivel vaskosabb lenne, de az SRB-ket a gyártól a kilövőhelyig vonaton
kell szállítani. A gyár és a kilövőhely közötti vasút a hegyekben keresztül halad egy alagúton. Az
alagút alig valamivel szélesebb, mint a vasúti nyomtáv, a vasúti nyomtáv pedig körülbelül olyan
széles, mint két ló feneke.
Nos a világ kétségkívül legfejlettebb közlekedési eszközének fő méretét egy ló fenekének
szélessége határozza meg!
Gondolkodjunk el ezen....
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MÉG SZERENCSE, HOGY CSAK A RÉSZVÉTEL, ÉS NEM A GYŐZELEM A FONTOS..

BLACK BELT MAGAZIN
2000. május, 38-dik évfolyam, 5. szám
Hibák, amelyeket a harcművészek gyakran elkövetnek: földharc leckék haladóknak; avagy,
mit tegyünk, mit ne tegyünk? Gokor Chivichyan szambo és judo szakértő bemutat öt nagyszerű
rögzítés technikát, és elmagyarázza, hogy miért van, hogy ezek gyakran csődöt mondanak.
Harcművészek, akik nem kerültek fel a 10 legjobb fekete öves listájára, jóllehet ott lenne a
helyük - Sara Fogan összeállítása arról a 25 jól ismert harcművészről, akik Rád is hatással lehettek.
Néhány név a 25-ből: Jackie Chan a rendőrbohóc filmsztár, Masutatsu Oyama a kyokushinkai
megalapítója, Gene LeBell, a világ legkeményebb fickója (lásd a Híradó március-áprilisi Black
Belt ismertetőjét), Steven Segal az egyre kommandósabbá váló aikidós, Jean-Claude Van Damme a
szigorú.
Divat vagy célszerűség: ahogy változik az öltözék, a harcművészek átértékelik az öltözékükkel
szemben támasztott igényeiket. Adrienne LeBell cikkében áttekinti a harcművész öltözék
fejlődéstörténetének fontosabb állomásait.
Kumdo: Mennyire koreai a koreai kardművészet? Scott Shaw összehasonlítja a koreai és japán
kardművészetet, és bizonyítékokat keres rá, hogy a koreai stílus, a kumdo, nem a japán kendó
szolgai másolata.
Harcosok, akik átlépik a határvonalakat. Ismeretszerző utazás a chi misztikus világába. Paul
Schilling írása hozzásegít, hogy jobban megértsük a harcművészetben és hadművészetben fontos
szerepet játszó rejtélyes belső energiát.
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Amikor nincs még egy esély: az amerikai COMBATO-stílus a legjobb életbiztosítási politika.
Első rész. J. E. Briggs cikke bemutatja Ab. J. Steiner nevéhez fűződő önvédelmi stílust, amely
kiérdemelte a "kíméletlen önvédelem" - jelzőt.
A kung fuban használt bot: a harcművészet világának legveszélyesebb és legsokoldalúbb
fegyvere. Ted Manusco rövid leckét ad a Shaolin kung fu kedvenc fegyveréből.
A Tae-bo átalakítása: útmutató az aerobik-jellegű harcművészet valódi önvédelmi
alkalmazására. A Tae-bo népszerű, aerobik-jellegű kick-box mozgás, főleg nők számára. Chris
Thomas cikke bemutatja, hogy az életpontokra irányuló támadásokkal hogyan lehet a mozdulatokat
gyakorlati önvédelemben is hatékonyan alkalmazni. Jó ismertető a fontosabb életpont-technikákról.
A kenpo elmegy a full kontakt irányába! Ed Parker technikái sikert aratnak a ringben.
Hector Echavarria (kick-box és kenpo oktató) bemutatja, hogy Ed Parker (az amerikai kenpo
karate vezéregyénisége, állandó rovata van a Black Belt Magainban is) technikái jól alkalmazhatók
a ringben, a full kontakt küzdelmek során is. Néhány praktikus ütés-rúgás technika leírása.
2000. június, 38-dik évfolyam, 6. szám
A keresztbeedzés3 nagyszerű dolog: az ökölvívás többet nyújthat, mint egyszerű
ütéstechnikákat. David Ganulin kung fu mester beszámol az ökölvívásban, mint kiegészítő
harcművészetben szerzett tapasztalatairól. Az írást kiegészíti egy ökölvívó bajnokkal készült interjú
is.
A világ legnagyszerűbb küzdelmi technikái! Joe Lewis megtanít öt olyan stratégiára, amelyek
a ringben már bizonyították sikerességüket. Joe Lewis nehézsúlyú full kontakt kick box
világbajnok, a cikk a gyakorlatban kipróbált taktikai, stratégiai elemeket tanít.
Tíz kulcsfontosságú elem, amellyel legyőzhetetlenek lehetünk a földharcban. Matt Furey
amerikai birkózóbajnok, de különféle nyílt harcművészeti versenyeken is részt vesz. Az írásban
ügyes láb- és karfeszítéseket tanít.
A karate jövője: egy mester véleménye arról, hogy miként lehetne megőrizni a karateharcművészet ősi értékeit. Kiyoshi Yamazaki abból a szemszögből vizsgálja a kérdést, hogy
milyen hatással lehet, ha a 2004-es olimpián szerepel a karate és annak jelenlegi képviselői.
Amikor nincs még egy esély: az amerikai COMBATO-stílus a legjobb életbiztosítási politika.
Második rész. (lásd a májusi szám ismertetőjét).
Harc a túlélésért: küzdelmet alkalmazó harcművészeti stílusok a valóságban is működő
önvédelmi technikákért. Adrienne LeBell írása hat olyan szervezetet mutat be, amelyek katonai
és rendőri erőknek tanítanak gyakorlatban is használható fogásokat.
Ken Shamrock visszatér! A teljesen nyílt küzdelmek4 koronázatlan királya ismét csatasorba
áll. A sokszoros bajnokkal R. W. Young készített interjú.
Egy amerikai harcművész Odisszeája Koreában: egy kis útmutató azoknak, akik követni
szeretnék a példát. Alain Burrese élménybeszámolója arról, hogy milyen tapasztatokat szerzett,
amikor a koreai harcművészet, a hapkido tanulmányozásához felkereste a stílus szülőföldjét.

3

A más stílusokban végzett kiegészítő edzéseket nevezik keresztbeedzésnek.
Angolul: No-holds barred fighting, A legnagyobb ilyen világverseny az USA-ban rendezett : Ultimate Fighting
Championship.
4
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A KLASSZIKUS BUDO
Fordító: Lipcsei Sándor, ellenőrzi: [J.B.] Forrás: D. F. Draeger: Classical Budo
5. fejezet

KLASSZIKUS FEGYVERES RENDSZEREK
„s csak vívófél
Híján dugták hüvelybe kardjukat.”5
Shakespeare

A KENJUTSUTÓL A KENDOIG. A kardforgatás – kenjutsu – az Edo kor előtt
kifejezetten a támadás művészete volt. Azért nagyon is gyakorlati természete ellenére voltak
olyan harcosok, akik kitartóan próbáltak behatolni a technikai külsőségek alatti hatalmas
filozófiai mélységekbe. Sokuk úgy találta, hogy a kenjutsu gyakorlása a belső béke érzetét és
egy olyan életfelfogást nevel beléjük, amely visszaborzasztja őket embertársaik megölésétől.
Az ilyen érzések alapvetően hozzájárultak, hogy a kardforgatást tekintsék a do, vagyis az „út”
közvetítőjének.
A Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu Japán legrégebbi, történelmileg igazolt harcművészeti
hagyománya. A ryu tanításait rögzítő makimono (kézzel írott pergamentekercsekből álló
dokumentum) világosan hangsúlyozza a kardforgatók erkölcsös életvitelének fontosságát. Az
ellenség megsemmisítésére kifejlesztett harcművészetet, a kenjutsut nem szabad indokolatlanul
használni. A ryu alapítója, Izasa Ienao (1386–1488) tanításaiban lényegi szerepet tölt be az erkölcsi
tudatosságnak ez az érzéke. Ienaot a kilencedik Ashikaga sógun, Yoshimasa (1435–90) kenjutsu
oktatójává nevezték ki, de kinevezése után hamar lemondott, így kerülve el, hogy ryuját
belekeverjék a Yoshimasa bakufu törvénysértéseibe. Bár maga a sógun már korábban kifejezésre
juttatta, hogy teljes tekintélyével támogatja Ienao tanításait, de az igen fegyelmezett Ienao ennek
ellenére kitartott lemondási szándéka mellett. Belépett egy buddhista rendbe, és visszavonult a
nyilvános élettől. Nevét Choiisai Ienaora változtatta, és harcművészeti tanulmányait a (jelenlegi
Ibaraki és Chiba tartományban lévő) Kashima és Katori szentélynél, a
bujutsu tanulmányozásának tradicionális központjaiban folytatta.
Tanításait itt magas szellemi színvonalra emelte, és ez nagyon sok
kardforgatóra volt hatással. Közülük valószínűleg Tsukahara Bokuden
(1490–1571) a legmélyebb és leginkább befelé forduló gondolkodó.
Bokuden a kenjutsut apjával, a Kashima szentély papjával, apósával és a
Katori és Kashima szentély területén élő számos híres kenshivel
(kardmesterrel) tanulmányozta. Bokuden mesterségbeli tudása bámulatos
magasságokba emelkedett, és úgy emlegetik, hogy kenshiként 39
összecsapásból került ki veretlenül. Azonban Bokudent elérte az
önmagába mélyedés szelleme és az évek során kifejlesztette azt, amit
„mutekatsu ryuként” szoktak emlegetni, vagyis a kardforgatásnak azt a
Kusarigama
fajtáját, amelyben nincs szükség a kezekre. A következő jól ismert
történet6 ennek a fejlődésnek a természetét mutatja.
Egy nap, amikor Bokuden egy utasokkal zsúfolt kis hajón kelt át a Biwa tavon, egy kardforgató
hencegett egyedülálló kardforgatási képességével. Hangos viselkedése felkeltette az utasok és a
evezős figyelmét. Csak Bokuden, aki alvást színlelt, nem vett róla tudomást. A hencegőt zavarta,
hogy valaki elmulasztja, hogy tudomást szerezzen az ő tudásáról, durván felrázta Bokudent
álmából, és kihívóan kérdezte, hogy melyik ryut követi. Bokuden azt válaszolta: „A mutekatsu
ryut.”
5
6

V. Henrik, 3. felvonás, 1. szín, ford. Vass István [L.S.]
Sokak számára ismerős lehet Bruce Lee „A sárkány közbelép” című filmjéből. [J.B.]
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„Az meg mi?” – kérdezte a kardforgató. Bokuden elmagyarázta, hogy ez a
kardforgatási stílus a karddal való készség lehető legmagasabb formája,
mivel nem támaszkodik a kezek használatára. Bokuden válasza
feldühítette a kardforgatót. Így kiáltott: „Úgy érted, hogy le tudsz engem
győzni a kezeid használata nélkül?” Bokuden csendesen igennel válaszolt.
„De akkor minek viselsz két kardot is?” – kérdezte tőle egyre dühösebben
a kérkedő kardforgató.
„Csak arra használom a kardjaimat, hogy leküzdjem az önző vágyaimat.”
– válaszolta Bokuden. A kardforgató, most már teljesen felbőszülve,
utasította az evezőst, hogy a legközelebbi szárazföld felé tartson, ahol
Korai időszakból származó men
megütközhet Bokudennel, hogy eldöntsék a kérdést. Ám Bokuden hangot
hátulnézetből
adott aggodalmának, féltve azoknak az ártatlan embereknek az életét, akik
odatévedhetnek a küzdelembe, és azt javasolta, hogy inkább menjenek egy közeli kis szigetre. A
kardforgató beleegyezett. Amint a kis hajó partot ért a szigeten, a türelmetlen kardforgató a partra
ugrott, ledobta a köpönyegét, és küzdelemre készen állt. Bokuden lassan felemelkedett a helyéről,
levette kabátját, és mindenki azt hitte, követi kihívóját a partra. Azonban mindannyiuk, különösen a
hencegő kardforgató legnagyobb meglepetésére Bokuden gyorsan felkapott egy evezőt, és ellökte a
csónakot a partról. Amikor a nehéz helyzetben hagyott kardforgató dühödten üvöltött, Bokuden
csendes, de érthető hangon kiáltott oda neki: „Így győzi le a mutekatsu ryu az ellenséget.”
Bokuden „mutekatsu ryuja” olyan alapelveken alapul, amelyeknek sokkal mélyebb jelentése van
annál, mint amit a Biwa tavon állítólag megtörtént humoros epizód mutat. Olyan, eredeti
gondolaton alapuló alapelv, amelyet a hagyomány szerint Bokudennek tulajdonítanak, bár
lehetséges, hogy más, elsősorban a Katori Shinto Ryuhoz illetve a Kashima Shinto Ryuhoz tartozó
Kashima és Katori szentélybeli kenshik gondolkodása szabta meg. Bár a „mutekatsu” elv a
kardforgatásban ölt testet, lényege az ami a zené, és egészen Takuan7 (1573–1645) zen mester
tanításáig nyomon követhető. Takuan azt mondja: „Vannak, akik úgy gondolják, hogy azért
sújtanak le [a karddal], hogy lesújtsanak. De az ütés nem az ütésért van, és a gyilkolás sem a
gyilkolásért.” Takuan közeli kapcsolatban volt a XVII. században a Katori és a Kashima
szentélyeknél összegyűlt kardforgatókkal. Filozófiai tanításai hatással voltak a legtöbb korabeli és
utána jövő kardforgatóra. Filozófiai tanításainak különösen mély hatása volt a Shinkage Ryu
későbbi fejlődésére.
Kamiizumi Ise no Kami Fujiwara no Hidetsuna, más néven Kamiizumi Musashi no Kami Fujiwara
no Nobutsuna (1508–78) a XVII. század első felében alapította a Shinkage Ryut. Japán akkoriban
nyakig benne volt a sengoku jidaiban, a „háborúk korában”. A kard volt az ország törvénye.
Kamiizumi Ise no Kami kitartóan gyakorolt a Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu és egyúttal a Kage
Ryu tanítványaként, és az összecsapásokban, ha a musha-shugyo8 során belekeveredett, kiváló
szakembernek bizonyult. Ez vezette őt arra, hogy tökéletesítse a Kage Ryu tanításait, és megalapítsa
saját harci tradícióját, a Shinkage Ryut. Méltó utódot keresve megküzdött Yagyu Tajima no Kami
Tiara no Munetoshival, és kiki-hada használatával megvívott küzdelemben legyőzte őt. Ez egy
olyan bambuszszálakból készített kard, amelyet varangybőrrel vontak be. Ez a gyakorlófegyver
súlyos sérülések veszélye nélküli küzdelmet tett lehetővé. 1566-ban Kamiizumi Ise no Kami átadta
a Shinkage Ryu titkos alapelveit (okuden) Yagyu Tamina no Kaminak, aki korábban szintén a
Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu tanítványa volt, és ezért Tajima no Kamit a Shinkage Ryu
második legfőbb elöljárójának fogadta el.

7

Takuan Soho könyve megjelent magyar fordításban: „A korlátaitól megszabadított elme. A zen mesterének írásai a
kard mesteréhez”. MX BT, 1997, fordította Gajdos László. A BJC Híradó 1999. októberi számában Csernák János írt
róla könyvismertetőt. Takuan tanításai Jigoro Kanóra is hatással voltak, lásd a „Három budo mester” című könyv 18.
oldalát. [J.B.]
8
A musha és shugyo szavak jelentése harcos, illetve kemény, határterhelésig menő gyakorlás. Lásd bővebben egyrészt
a Klasszikus budo 4. fejezetének harmadik folytatásában a BJCH ez évi februári számában, valamint az „Alkalmazz
shugyot az edzésrendedben” című cikkben a március-áprilisi számban.
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Ozawa Takeshi, a Hokushin Itto Ryu kard mestere egy
kumi-tachi gyakorlás során kotéján kap vágást Ozawa
Kiyoko kenshitől, feleségétől.

Sasamori Junzo, az Ono-ha Itto Ryu majdnem
kilencven éves vezető mestere egy tipikus Itto Ryu
kamae, a hongaku no kamae állást veszi fel egy másik
kardforgatóval szemben.

Yagyu Tamina no Kami 1751-ben a tizenhatodik és egyben utolsó Ashikaga sógun, Yoshiaki
(1537–97) oktatójaként szolgált. A Shinkage Ryu erőszakos társadalmi forrongások idején
működött. Nem csak a sógun volt puszta báb az őt irányító hivatalnokok kezében, de a bakufu sem
volt többé katonai szerv. Ebben az időben új társadalmi osztályok keletkeztek, és hatalmas
társadalmi erők bukkantak fel: 1) a felszabadított mezőgazdasági munkások; 2) gazdag árusok,
kereskedők és pénzkölcsönzők; 3) a ji-szamurájok (paraszt-harcosok), akik megerősödve
tömörüléseket alkottak, hogy akadályozzák a bakufu azon a mezőgazdasági hivatalnokait, akiknek
az ország és bevételeinek igazgatása volt a feladata; és 4) a nagyratörő buke (harcosi réteg), ami
egyre inkább hatalmába kerítette a nemzeti és a tartományi állami hivatalokat.
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Otsubo Shiho, zen pap és az Edo Yagyu Shinkage Ryu
tanítómestere gyaku no kamae állásban bokkennel.

A Maniwa Nen Ryu két tanítványa küzd lendületes
kempo gyakorlásban az erre a ryura jellemző fukuro
shinai, erősen kipárnázott sisakok és kote
használatával.

Ebben a háborgó környezetben ment végbe a Shinkage Ryu technikai tökéletesedése. A kenjutsu
továbbra is hasznos volt elsődleges szerepében, vagyis küzdelmi módszerként. Miután az utolsó
Ashikaga sógunt elűzték trónjáról, YagyuTajima no Kami visszavonult. 1594-ben valószínűleg
azért utasította vissza Tokugawa Ieyasu kérését, hogy a hyodo (katonai módszerek) oktatója legyen
Mikawában (ma az Aichi prefektúrában), mert nem akart az ország vezetéséért versengő politikai
erők kezében eszközzé válni. Yagyu Tajima no Kami ötödik fia, Yagyu Matazaemon Munenori
(1571–1646) azonban a második Tokugawa sóguntól, Hidetadától elfogadta a hyodo oktatói állást,
és tanításai, amelyekben a kendo is benne volt, a Shinkage Ryu Edo Yagyu ágának alapítójává
váltak, ami megkülönböztetendő a Bishu Yagyu ágtól.
Az Edo kor során Japánban lezajló hatalmas változások befolyásolták a Shinkage Ryu alakulását, de
ezek a változások katalizátorként hatottak, ezáltal a ryu filozófiai lényege jobban kifejlődött és
határozottabbá vált. A Shinkage Ryu név két teljesen különböző írásjelsorral írható le. Az egyik
csupán a tradíció helyes nevét adja meg, a másik a tradíció szellemi ébredésére utal. A Shinkage
Ryu minden tanításának határozott filozófiai légköre van, és módszertana ugyanaz, mint a zené. Bár
a karddal való jártasság küzdelmi szinten sajátítható el, és tartható fenn hatékonyan, ezt a
jártasságot szándékos erőfeszítés és elhatározott cél nélkül kell gyakorolni. Ez a munen, a nem
gondolkodás, és a muso, a nem elmélkedés alkalmazása. Ez az elmének egy olyan állapota,
amelyben a technika „tökéletes üresség, amelyben valami mégis mozog, követi a saját lefolyását”,
mivel a tudatosság természetes aktusa mentes a fogalomalkotástól, és a szándékosságtól.
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Takano Kosei (jobbra) a Nakanishi-ha Itto Ryu
vezető mesterének kenjutsu küzdelme a ryu egyik
instruktorával.

A Shinkage Ryu legbelső titkainak a mestertől a tanítványnak való átadásához a szóbeli közlés
módszerét használják. Bár ezek a titkok nem árulhatók el avatatlanok számára, azért az elfogadható,
hogy annak a verssornak a felhasználásával vázoljuk őket, amellyel a Shinkage Ryu mesterei
foglalják össze titkos tanításaikat. Ez a vers a „Nyugati folyó vizei”, hasonlít ahhoz, amit Ma Tzu
zen mester mondott válaszul az egyik tanítványa kérdésére. A Shinkage Ryu vers komplex
metafizikai fogalmak özönét foglalja magába.

Shiokawa Terunari, a Mugai Ryu kardmestere (fekete
kimonóban) tachi-uchi stílusban küzd Kasegai
Tagashi instruktorral.

Az egyik ilyen fogalom az intuíción, vagyis a „jó tudáson” (annak a mérlegelés nélküli tudásán,
hogy a jó jó, a rossz pedig rossz) alapuló „eredeti (a világ torzító hatásától még mentes) elme” (zen
fogalom, később a Wang Yang-ming iskola új konfuciánusai használták), amely „tökéletesen
tükröződő bölcsességben” tetőzik (ez utóbbi az „elme belső fényének” a Wang Yang-ming féle
eszméje, amely „kiváló erkölcsi tisztaságot” vált ki). A Shinkage Ryu kenshije számára a kard a
legfontosabb eszköz az önző vágyak leküzdésében. A shugyon, vagyis a szellemi gyakorlásnak
azon a folyamatán keresztül, ami „nem gyakorlássá” válik, a kenshi kifejleszti a mushint, a
„vágynélküliség” állapotát. A Shinkage Ryu vezetője egy szokatlan, jellegzetes bizonyítványt ad át
mesterének technikai tudása és erkölcsi kiválósága elismeréseként. A bizonyítványon egy egyszerű,
fekete tintával festett kör alak látható. Az üres kör a kenshi „ürességét” és „vágynélküliségét”
jelképezi.
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Kuniteru Yosai triptichonja egy késő Edo kori összecsapást ábrázol,
amelyet egy sumo küzdőtéren tartanak. A küzdelem irányítója – egy
sumo birkózó – szintén a küzdőtéren van. Jobb oldalt ül a bíró.

Egy másik Edo kor előtti harcművészeti hagyomány a Maniwa Nen Ryu, a kenjutsu egyedülállóan
hatékony típusa, amelyet kemponak, a „kard módszerének” neveztek. A XVII. század végére azért a
Maniwa Nen Ruy is alkalmazkodott a Tokugawa társadalom békésebb tempójához, és a civil
tásadalmi normák lágyító hatását mutatta. Dojojában a következő rendelkezéseket függesztették ki:
1. A kempo az önvédelem művészete (önfenntartás).
2. A kemponak az emberi élet megóvásához és nem kioltásához kell vezetnie.
3. A kempo olyan művészet, amely a waban (békében) teljesedik ki, nem pedig egy ellenség
megsemmisítésében.
A kardforgatás mint elsődlegesen önvédelemmel foglalkozó
művészet és az „ellenfél nem megsemmisítésének” elve közötti
finom megkülönböztetés ezáltal elfogadott lett.
Ito Kagehisa (1560–1653) páratlan kardforgatási technikájáról
nevezetes harcos volt. Számára a kardforgatás mintaképe
egyetlen kardtechnika használatában rejlett. Olyan elméletet
fejlesztett ki, amely azt állította, hogy egy alapvető
kardtechnikából végtelen számú technika származtatható; ezt az
Korai időszakból származó kote
egyetlen technikát kiri-otoshinak (lefelé vágásnak) nevezte.
Elmélete után az Ittosai, „egykardú [technikájú] ember” nevet vette fel, és megalapította az Itto (egy
kard [technika]) Ryut. Gyakorlati küzdelmi tapasztalatai arra ösztönözték Ittosait, hogy a
természetfeletti birodalmát kutassa; mivel az életet és a halált meghaladó gondolatok (seishi o
choetsu) kifejlesztésének a folyamatában Ittosai pályafutásának a legkeményebb küzdelmével
szembesült – a saját egója ellen –, és azért küzdött, hogy úrrá legyen azon az aggodalmon, amely
elkerülhetetlenül együtt jár az élni kell vagy meg kell halni gondolatával. Arra a következtetésre
jutott, hogy a világon minden dolognak közös az eredete és hasonló a vége, bár földön játszott
szerepében mind különböző folyamatokon megy keresztül.
Ittosai kardforgatási filozófiája olyan kiválóságokra volt hatással, mint a XVI. századi hadúr, Oda
Nobunaga vagy a második és harmadik Tokugawa sógun, Hidetada és Iemitsu, ezért egyetlen olyan
tanulmány sem kerülheti meg, amely a kenjutsu kendová válása mögötti erőket vizsgálja.

28

Ittosai számára a legfőbb cél, amiért a harcosnak tanulmányoznia kell a
kardforgatást, nem valamilyen küzdelemben hatásos technika kifejlesztése
volt. Csak egy önpusztító, romlott erkölcsi érzékű ember tart ki amellett,
hogy a küzdelem számára fejlessze a kard használatában való jártasságát.
Ittosai tanításai megfeleltek a Tokugawa bakufu rendszerének, mivel
egyszerűen illeszkedtek annak adminisztratív gépezetébe. Ittosai azt tanította,
hogy azoknak a harcosoknak, akik a kardforgatás mestereivé kívánnak válni,
egyaránt kell érteniük az irodalomhoz és a harcművészetekhez, vagyis a
bunhoz és a buhoz. Úgy tartották, hogy a bun és a bu ugyanannak a dolognak
két oldala, ugyanolyan elválaszthatatlanok az ember ténykedésétől, mint a
madár két szárnya a repüléstől.
Mivel Ittosai úgy jellemezte a kardforgatást, mint amelyet harcosok
fejlesztettek ki a harcosok korában harcosok számára, és mivel a kard a
klasszikus harcos lelkének megtestesülése, hitt abban, hogy a kardforgatásnak
a harcosok kiváltságának kell maradnia. Szoros kapcsolatban kell maradnia a
harcos hivatásának a moráljával, és a harcosnak ennek alapján kell erkölcsös
és erényes élet vezetésére törekednie, tanította.
Az Itto Ru tanításai arra ösztönözték a harcost, hogy egy „magasabb rendű”
vagyis a békés társadalomhoz jobban illő személyiséget valósítson meg. Ez
annak a képességnek a gyakorlásán keresztül valósult meg, amely a
mindennapi életben teljes erkölcsi tisztességgel hatott. Az Itto Ryu három
tulajdonságot követelt meg jelöltjeitől; ezekre utal a shin-ki-ryoku kifejezés.
A shin, vagyis az elme lehetővé teszi, hogy az én megkülönböztesse, mi a
helyes és a jó attól, ami rossz és gonosz. A ki, vagyis a szellem, az a belső
erő, amely még az élet elvesztésének a kockáztatásával is keresztülviszi azt,
ami jónak és ennélfogva helyesnek ítéltetett. A ryoku vagyis energia, az a
fizikai erő, amelyen keresztül a jó és a helyes megnyilvánul.
Ittosai nem szerette a „kenjutsu” kifejezést, amely semmivel sem jelentett
többet számára, mint a nyers harcművészet. Úgy döntött, hogy kardforgatását
ehelyett heihonak – Itto Ryu heihonak – nevezi. Ittosai azzal magyarázta
választásának okát, hogy a kenjutsu a gyilkolás művészete, míg a heiho a
védekezésé. Bár a gyilkolás és a védekezés lehet, hogy ugyanannak a dolognak
csupán két nézőpontja, mivel a védekezés művészete gyakran folyamodik
gyilkoláshoz és viszont, Ittosai azt állította, hogy a különbség az egyik elem
másik fölötti elsőbbségében, illetve hangsúlyozásában rejlik.
A Nitten-ichi Ryu híres kenshije, Miyamoto Musashi (1584?–1645), aki két
kard (nito) együttes használatában való jártasságáról volt nevezetes,
kiterjesztette a heiho jelentését. Musashi Gorin no Sho9 című művében kijelenti,
hogy „a heihonak erkölccsel kell eltelnie”. Az erkölcs nem tud kifejlődni, ha a
kardforgatás csak a kenjutsu végső szintjét jelentő technikai tökély képzetét
hajszolja; egy kardforgatónak „felsőbbrendű”, vagyis szellemi értékeket kell
megcéloznia.
Annak ellenére, hogy a „kenjutsu” szó „heihoval” való helyettesítését illetően
volt némi nézeteltérés, az Edo kor során kardforgatásról beszélve a heiho vált
szokásos kifejezéssé. Ez a szó kifejezi mindazt a változást, amelyen az Edo kor
során keresztülment a kenjutsu.
Az Itto Ryu heiho a katsujin no kenre irányul, vagyis arra, hogy az ellenfél
mozdulataiból szerezzen előnyt. Az Itto Ryu ezen titkos elve azt mondja, hogy a
kardforgatás legmagasabb szintje a kard hüvelyben tartása – vagyis amikor
valakinek nem kell kihúznia a kardját ahhoz, hogy fölényben legyen. Ittosai úgy
okoskodott, hogy normális emberi vágy, hogy minden összecsapásból győztesen
9

Fukuro shinai

Magyarul is megjelent Kozsuharov Ogurján fordításában „Az öt gyűrű könyve” címmel a Főnix AK kiadásában.
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kerüljünk ki. Az Itto Ryu pszichológia és technikai alkalmazása kihasználja ezt a természetes
emberi hajlamot. Az Itto Ryuhoz tartozó kenshi szándékosan kerül látszólag előnytelen helyzetbe,
mintha késztetni akarná az ellenfelet, hogy levágja őt. Nem mutatja, hogy félne a veszítéstől, sem
azt, hogy vágyna ellenfele legyőzésére, az Itto Ryu kenshi hisz abban, hogy elméje mentes a gonosz
szándékoktól, és így tökéletesen képes ellenfele gondolataira és viselkedésére reagálni. Ez a
klasszikus harcos makoto fogalmának, a „makulátlanul tiszta elmének” a kiterjesztése.
Bár az Itto Ryu tanításai nem hangsúlyozzák a gyilkolást, megtartanak egy olyan gyakorlatias
vonást, ez kialakít egy egyensúlyt, amely nélkül csak spekulatív filozófia lenne. Semmi sem
található a ryu makimonoján, ami azt mondaná, hogy nem kell megölni az ellenséget. Sőt teljesen
világos ezeknek a tekercseknek a vizsgálatából, hogy a kenshitől megkövetelik, hogy a helyessel és
a jóval összhangban cselekedve előrántsa a kardját. De az is elő van írva, hogy a kenshinek először
kötelessége őszintén megpróbálni, hogy ellenfelével szemben úgy tegyen szert megsemmisítő
pszichológiai előnyre, hogy közben a kardját a hüvelyében tartja. Ez a kulcs a „legfelsőbb rendű
győzelemhez”, több, mint a Tsukahara Bokuden féle „mutekatsu”. Ebben az értelemben az Ittosai
féle heiho a felfüggesztett ítélet mindennapi életben való alkalmazásának a megfelelője; abban a
tisztességes próbálkozásban, hogy hozzájáruljon a békés élethez, a méltányosság nem ellenséges
tetteken keresztüli használatát példázza. Az embernek ahhoz, hogy ilyen magas kívánalmaknak
megfelelően tudjon cselekedni, mutatja ki Ittosai, először is szigorú fegyelmen keresztül kell
alaposan megismernie önmagát, és aztán a heiho tudatossága alapján kell cselekednie. Ittosai
kardforgatást illető morális szempontja teljesen az erkölcsi bátorságon nyugszik. Másik
vonatkozása az udvariasság. A felületes illemen túli, másokkal szembeni udvariasságnak kell
kifejlődnie. Csak amikor az udvariasság erénye valódi mélységet ér el, lesz igazi erény, és ez az,
ami lehetővé teszi, hogy az ember saját „szellemi uralma” természetes legyen.
Ismereteink szerint Abe Gorodaiyu (munkássága 1668-ban érte el virágkorát) volt az első ember,
aki a kendo szót használta. A kendo, vagy ken no michi írja le ryujának a tanításait, az Abe Ryut.
Gorodaiyu, a Taisha Ryu tanítványa gondolta ki a kardforgatásnak azt a módszerét, amelyben a
csak testi technikában való jártasság megszerzésével szemben a szellemi és az erkülcsi gyakorláson
volt a hangsúly. Nagyjából ugyanekkor a Yamanouchi Renshinsai által alapított Heijo Muteki Ryu
is használta tanításai leírására a „kendo” kifejezést.
Az Edo kort megelőző harcművészeti hagyományok halk filozófikus hangjai így erősödtek fel és
váltak felhangokká az Edo korban kialakult ryuban. A filozófiai fogalmak lágyító hatással voltak a
küzdelemben való hatékonyság gyakorlati eszméjére, és szellemibb tanná téve kimozdították
túlnyomóan küzdelmi szerepéből. A kardforgatás mint kendo minden társadalmi osztályban
elterjedt, és számos követője számára életszemléletté és gondolkodásmóddá vált.
Ahhoz, hogy a kendo a békés társadalomban teljesen elfogadhatóvá váljon, ki kellett alakítani
azokat a módszereket, amelyekkel elfogadható biztonsági fokkal lehetett végezni a gyakorlást.
Eddig, a kenjutsuban a kardforgatók éles pengéket használtak. Ez nem csak veszélyes, de egyúttal
költséges gyakorlatnak is bizonyult, a kardok elkerülhetetlenül megsérültek, ami újracsiszolást tett
szükségessé, ha éppen nem kellett teljesen kicserélni. Még a bokken, a keményfából készült kard
sem volt kevésbé veszélyes gyakorlóeszköz. Természetes volt, hogy a kardforgatóknak a sérülések
elkerülésére ki kell dolgozniuk a gyakorlók védelmét szolgáló módszereket. Ezeknek az
erőfeszítéseknek nagy horderejű hatása volt a japán kardforgatásra.

Izasa Choiisai Ienaonak, a Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu
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alapítójának tulajdonított kézirattekercs egy része kenjutsu
technikákról.

A kard gyakorlási célokra történő módosítása az Edo kort megelőző időszakra nyúlik vissza. A
Maniwa Nen Ryu és a Shinkage Ryu csakúgy, mint a Yagyu Shinkage Ryu az éles penge és a
bokken helyettesítésére a fukuro shinai (bambuszból készült, bőrbe vagy erős vászonba burkolt
kardutánzat) használatát találta megfelelőnek. De a kardforgatás gyakorlási biztonságának
növeléséhez való legjelentősebb hozzájárulást Nakanishi Chutának (aki 1750-ben élte virágkorát)
kell tulajdonítani.
Chuta kardforgatását Ono Tadaaki (1565–1628) követőjeként sajátította el, aki a XVII.
század második felében létrejött Ono-ha Itto Ryu megalapítója volt. Ono Tadaaki, Ittosai
tanítványa, gyakorlási célokra fejlesztett ki egy gyakorlókardot. Nakanishi Chuta végülis
az iránta való tiszteletből elhagyta mesterét; mivel Chuta tudása meghaladta mesteréét.
Chuta gyorsan kialakította a saját iskoláját, amelyet Nakanishi-ha Itto Ryunak nevezett.
Chuta kardforgatása tisztán kendo természetű volt. A Nakanishi-ha Itto Ryu technikái
nagymértékben az ellenfél csuklójára irányuló vágásokra épültek, így Chuta kifejlesztette
a védőkesztyűt, a kotét. Mivel elégedetlen volt a mestere által
tervezett nehézkes shinaijal, úgy alakította át, hogy jobban
kiegyensúlyozott legyen. A bambuszszálakat erős
vászonburkolattal látta el, és igyekezett ennek az új
gyakorlókardnak a súlyát a valódi kardéhoz közelíteni.
A védőkesztyűk és az új gyakorlókard használata nem vált azonnal
népszerűvé minden tanítvány számára. Sőt bizonyos, minden gyakorlóra
kötelező, dojobeli viselkedést előíró szabályok megkövetelése azt
eredményezte, hogy sok kardforgató elhagyta Chutát és más mesterek után
nézett. De voltak a tanítványok között olyanok, akik előnyt láttak abban,
hogy anélkül támadhatták a partner testének meghatározott részeit, hogy
legkevésbé is kellett volna sérülés okozásától tartaniuk.
Kardforgató lándzsás ellen.
A XVIII. század utolsó negyedében Chuta tovább növelte a kendo
gyakorlásának biztonságát. Kialakította a törzsvédőt, a dot, amelyet a
kesztyűvel és a továbbfejlesztett shinaijal használtak. A shinai használatának hasznosításával, és
azzal, hogy mindössze négy, kiegyensúlyzott és kiszárított bambuszszálból készült, könnyebbé vált;
emellett még egy bőr tsuba (kézvédő) is rákerült.
A kendo növekvő népszerűsége számos további olyan módosítást eredményezett, amelyet nem lehet
egyetlen ember nevéhez kötni. Mindez a védőfelszerelések tökéletesítésével és olyan elemek
hozzáadásával vált teljessé, mint a tare vagy lágyékvédő, a men vagy maszk, illetve a szabványos
gyakorlóöltözet, a ken dogu (kendo felszerelés) kifejlesztése. És még a XIX. század előtt
egységesen elfogadott szabályok kitértek a tiltott dolgokra, olyanokra például, mint a test nem
védett részeinek szándékos támadása, és tartalmazták az egyéni technikák kiértékelésének a
módszereit.
A XIX. század során a kendo – a szembenállás ellenére – népszerűvé vált a közemberek körében.
Olyan széleskörűen elterjedt a gyakorlása, hogy a módszereit irányító
szabályokat egységesítették, és már csak félig harcművészeti természete
még tovább gyengült azzal, hogy technikáit előírt felállásokra és
támadásokra korlátozták. A tanulók előrehaladása összehasonlíthatóvá
vált azzal, hogy biztonságosan versenyezhettek egymás ellen, és hogy
pontozták vágásaikat, szúrásaikat és egyéb techniai elemeiket. Így
alakult, hogy a kendo mint szellemi tan – egy klasszikus budo
gyakorlási forma – eredeti alapeszméje új irányba fordult, és egyre
inkább sport jelleget öltött.
A késői Edo kor Hokushin Itto Ryu nevű harcművészeti tradíciója
illusztrálja azt a trendet, amely a kendo mint szellemi tan és a kendo
mint párok versenye közötti kompromisszum felé mutatott. Chiba
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Egy szamuráj családból származó
nő gyakorol bokkennel.

Shusaku (1794–1855) alapította ezt a ryut, amelynek kardforgatási stílusát kumi-tachinak nevezte.
Shusaku, a közember állítólag azért alakította ki kardforgatási stílusát, hogy kielégítse a társadalmi
elismertség iránti vágyát. Shusaku kardforgatásának a lényege teljes összhangban volt a klasszikus
budoval, amennyiben szellemi tanná alakította. De ő túlment azon, hogy a kardforgatást a
személyiség nevelése részének tekintse, és tisztán versenyjelleget hozott gyakorlásába. Shusaku,
maga a kardforgatás mestere, nagy és erőteljes volt, két olyan tényező, amely rendkívül sikeressé
tette kora más kardforgatóival való összecsapásokban. Bár képes volt és ki is használta kiváló
fizikai erejét ahhoz, hogy előnybe kerüljön, Shusaku mégsem ragaszkodott ahhoz, hogy a
kardforgatás mozgatóereje a kiváló technikában vagy a nyers fizikai erőben rejlene. Négy pontba
foglalható tanítása.
1) Csend: mozdulj bármikor, bárhová, bármilyen hatékonyan, de zaj nélkül.
2) Séta: tégy bármennyi lépést is, amit a helyzet megkíván, de természetesen.
3) Uchi-kote (másképpen oni-kode), védőkesztyű használata a a vágási készség kifejlesztésében.
4) Egyenes bokken használata – vagyis olyan, amelynek nincs sorija, vagyis görbülete.
Shusaku és az ő Hokusan Itto Ryu kenshije a versenyszerű gyakorlási tapasztalatot hangsúlyozta. A
lendületes küzdelem lényeges tulajdonsága volt Shusaku gyakorlási módszertanának. Ő és utódai
ösztönözték a kendósok és a naginata (rövid pengéjű, hosszú nyelű alabárd) harcosok közötti
versengést; könnyűsúlyú fából készült fegyvert használtak a valódi naginata utánzására. Néhány
küzdelemben férfi kendósok mérték össze az erejüket gyakorló naginatával felszerelt nőkkel; ezek a
küzdelmek óriási figyelemnek és népszerűségnek örvendtek a városi nép körében, akik belépődíjat
fizettek, hogy megtekinthessék az ilyen látványosságokat.
A késői Edo korban megvalósított magas fokú feudális decentralizáció ellenére növekvő
nacionalizmus jelei mutatkoztak. A korszak későbbi részében ez még inkább előtérbe került, amikor
az egymás közötti rivalizálást alárendelték annak a közös érdeknek, hogy szembenézzenek a
betolakodó nyugatiak kihívásával. És a Meiji (1868–1912), a Taisho (1912–26) és a Showa (1926–
napjainkig) korszakokban e nacionalizmus támogatásának céljából következtek be a kendo mint
klasszikus szellemi tan torzulásai. De ezek a fejlemények már meghaladják könyvünk a kereteit.
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