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FUTÁS
Klubunk idén is részt vett a Dreher Maraton Váltón, de a szükséges hat fő helyett csak öten
gyűltünk össze, így Lipi kétszer futott (második köre 1 perccel jobb volt az elsőnél!) A csapat
többi tagja: Kovács Imre, Tóth Lajos, Sári Péter és Hollósy Zsolt.
A csapat teljesítménye 3 óra 20-21 perc volt. (A csapat 'komoly' publicitást kapott, mert a
befutásnál külön bemondták a hangosbemondóban:"..és éppen most a Budapesti (sic!) Jiu-do
Club csapata érkezik a célba".
Dreher Maraton Váltó Eső - futóünnep - eső
Részlet a Budapest Sportiroda honlapjáról:
Lipcsei Sándor gyűjtése
Ezzel a három szóval lehetne röviden összefoglalni a Dreher Maraton Váltót. A reggeli
felhőszakadás nehéz feladat elé állította a szervezőket, a futókat pedig elgondolkodtatta, hogy
érdemes-e futni szakadó esőben? Nos, közel 800 csapat, azaz 4800 ember úgy gondolta,
érdemes. Az időjárás végül is kegyes volt. A 11 órás rajtra már felszáradt a Kossuth téren az
aszfalt.
A profiknál a BVSC férfi csapata zsinórban 7. alkalommal nyerte meg a Maraton Váltót. A
nőknél a tavalyi bajnok hiányában a VEDAC lányai teljesítették leggyorsabban a 6 x 7
kilométert.
A legjobbak célba érkezésekor a csapatok nagyobb része még csak a 4. váltónál tartott. A
hangulat pedig végig a tetőfokán volt. A 7 kilométeres körön végig szurkolók és zenészek
tapsoltak, bíztatták a futókat. Fél 4-re az eredményhirdetések végére és az utolsó befutó után
ismét az eső vette át az uralmat a Parlamentnél. Így sokan megfogalmazták a 8. Dreher
Maraton Váltó lényegét: a futást nem csak sok ezer ember, de az égiek is szeretik.
EREDMÉNYEK
Férfiak II. kategória
1. BVSC Kufner
2. Vasas BBTE
3. VEDAC
Nők II. kategória
1.VEDAC
2. Haladás VSE
3. SZVSE
Férfiak I kategória
1. VEDAC
Nők I kategória
OB 1. VEDAC
Dreher 1. ORTRI
Férfiak III kategória
1. Sandy-Banda
Nők III kategória
1. AVON Dunántúl
Média Bajnokság
1. Hungária Szuperinfo
Dreher Házibajnokság
1. Sörtermelés

2:09:31
2:11:50
2:13:26
2:39:16
2:39:55
2:43:15
2:24:30
2:48:36
2:48:25
2:31:13
3:00:49
2:35:32
3:09:48

ja, és mielőtt elfelejtem:
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Budapest Jiu-Do Hollósy Zsolt, Kovács Imre, Lipcsei Sándor, Sári
3:20:59
Club
Péter, Tóth Lajos
Az első szám a kategórián (Férfi II.) belüli helyezésünk, a második az abszolút helyezésünk.
(A Férfi II. kategóriában 543. volt az utolsó regisztrált befutó az összesen 740-ből.)
Ha valaki több részletre kíváncsi: www.bpsportiroda.hu/eredm/dreher_2001_3.html
Próbáltam a képeket is végignézni (http://www.bpsportiroda.hu/foto/dreher/dreher_foto.html)
hátha valamelyikünk éppen szerepel valamelyik fotón, de az alatt az öt perc alatt, amit erre
tudtam fordítani, nem találtam ismerős arcot.
278 354

A Dreher Maraton Váltó ürügyén
Kovács Imre írása
Május elején kaptam egy e-mail-t Lipitől, melyben (többek között engem is) meghívott az idei
Dreher Maraton Váltóra.
Első reakciók:
 Itt egy futóbuli –állítólag a tavalyi is jó volt, még a BJC Híradó is beszámolt róla!- el
kellene menni.
 7 km… Hmm. A mostani fizikai állapotomban nem könnyű teljesíteni „emberi” idő alatt.
 Íme itt egy jó kis cél –nincs messze, elérhetőnek látszik, ki is mozdíthatna az utóbbi
időben bejáródott kényelmes, de csekély mozgást igénylő tevékenységi rendemből…
 Szerencsére csak egy hónap múlva lesz, van idő felkészülni.
 Akkor hajrá!
Mielőtt tovább gondolkoztam volna, gyorsan küldtem egy O.K.-t az invitáló levélre. (Nehogy
mégis meggondoljam magam -így legalább meg van az elkötelezettség-, és az adott szó,
ugye…)
Felkészülés:
Az ember ennyi idős korára megtanulja (sajnos?): pontos munkát végezni, a kitűzött célt
elérni megfelelő terv birtokában a legkönnyebb. Készítsünk hát feladattervet!
Tervezés:
A feladat 7 km táv lefutása elvárható időn belül (40-45 perc). Felmérve a jelenlegi fizikai
képességeimet, megállapítható: ehhez edzeni kell! Készítsünk hát edzéstervet. Van 4 hetem a
formába hozásig, ehhez heti három alkalom elegendő kell, legyen a megfelelő felkészüléshez.
–Hiszen a nyári edzőtáborokban is elegendő egy hét intenzív edzés, hogy a kezdeti 15-20 perc
futásból a végén 40-50 perc legyen. Meg ugye ott van (?) a 20 évvel ezelőtt megalapozott
futótechnika is… Rendben, de mikor van rá időm? Kora reggel, munkába indulás előtt nem
jó, mert legalább egy órával korábban kellene kelnem, vagyis negyed ötkor. Ez túl korai (A
lányok képesek felébredni, s akkor kapok az anyjuktól, hogy mit csináljon velük ilyen
korán…). Közvetlenül munka után még túl meleg van, tehát marad az este 6-7 óra körüli
időpont. Rendben, de hétvégéken reggel futok (7 óra körül úgyis felébred mindenki…).
Az edzések helyszíne lehetne a falu szélén futó földút, kitűnő részcélok vannak –egyedi fák,
bokrok, erdő széle, stb. No és a házunktól alig van messzebb 500 méternél. Már csak
egyeztetnem kell a család többi tagjával, mert hát ugye ott vannak a családi feladatok…
Edzésben:
Az egyeztetéssel semmi gond. Klári, a feleségem, támogatja az ötletet: ”rád fér egy kis
mozgás…” A nagyobbik lányom még lelkesebb: „ugye én is mehetek veled futni?” Az
edzésekről lebeszélem, de megígérem neki, a Nagy Eseményre eljöhet velem. Ebbe
belenyugszik, így felmentést kaptam tőle is –az edzésidő erejéig- a játszás alól. Hát akkor
kezdjük:
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1. edzés
Stopper a kézben és indulás, mondjuk 15 perc elsőre elegendő lesz. 5 perc után
már kinéztem egy bokorcsoportot, na ma csak addig. Mire visszaértem – kb. 14 perc-,
megállapíthattam, kevés a levegő errefelé (ez eddig nem tűnt fel).
4. edzés
A távolabbi magányos fa a cél, ez kb. 20 perc lehet. A végén már csak az
akaraterő hajtott: a lábam bírja, de a hasizmom nem –ilyet sem tapasztaltam eddig. Egy
vigaszom azért van: a résztávok ideje hasonló, a futásom egyenletes.
Nincs mit tenni, egy kis hasizom gyakorlatot is be kell iktatni az edzésrendbe. Ehhez nem kell
külön engedély, hiszen a lányok amúgy is sokszor nyúznak, hogy tornázzunk együtt, most itt
az alkalom. Megy is minden, mint a karikacsapás.
6. edzés
Még mindig ugyanaz a táv, de az időm egyre jobb és már nincs hasizom
fájdalom. Kezdem elkapni a légzési ritmust, egyre jobban bírom. Itt az ideje, hogy a
következő alkalommal az erdő széléig fussak.
7. edzés
Hősies erőfeszítésemet –elfutottam a kiserdő széléig- egy őzbak kíváncsi
tekintete kísérte. Ne kacagj –gondoltam-, neked sem menne könnyebben az autóvezetés.
Ez következett ugyanis. Kíváncsi ember lévén, így mértem le a lefutott távot. Ez nem elég! A
tizedik edzési alkalommal még egy kilométert hozzá kell tenni!
10. edzés
30 perc, 5,5 km. Egész jól bírtam. Igaz, már csak két edzési alkalmam van, de
most már elérhető a kitűzött cél.
12. edzés
június 2. (szombat) reggel 6 óra. No, lássuk. 28’ 35”-es időeredményemmel
elégedett vagyok. Jöhet a vasárnapi start.
A hét elején megkértem Lipit, indulhassak elsőnek, a nagylányomnak ne kelljen olyan sokat
várnia. Ugyan nagylány Ő –mondja sokszor-, de azért nem annyira… A futás közbeni
felügyeletet megszerveztem –anyósom örömmel vállalta a külön programot-, így minden
előkészítve. Már csak az időjárásnak szurkoltam, csapja be megint a meteorológusokat
(vasárnapra esős időt jósoltak).
…És kiderül az igazság:
Június 3. Vasárnap reggel. Be kell ismernem, rövid távon a meteorológusok már ritkán
tévednek. Az eső esik, enyhe szél is fúj. De sebaj, vár a Nagy Buli. Autóval be a Déli
Pályaudvarhoz, persze üres parkoló nincs. Jó lesz az út széle is –hiszen másik két autó is ott
parkol-, a rendőrök meg csaknem járnak erre szombat délelőtt. A megbeszélt helyen és időben
találkozunk a csapat többi tagjával. Még egy-két gyenge próbálkozás a csapat hatodik
tagjának pótlására, aztán Lipi dönt: majd kétszer fut. Miközben átsétáltunk a Kossuth térre, az
eső is elállt. A résztvevők gyülekeznek, mi is felkeressük az öltözőknek helyet adó főiskolát.
Átöltözés, irány a starthely. Még van idő a bemelegítésre –módjával mozogtam, mert hiszen
az energiát nem szabad elpazarolni… Közben a rutinos csapattagok (Lipi, Tóth Lajos, Sári
Peti és Hollósy Zsolt –mindannyian már tavaly is részt vettek a DMV-n) eligazítottak, hova
álljak a startnál. No, nem mondták meg szóban, csak nemes egyszerűséggel odaálltak a korlát
széléhez a 4-5 perc feliratú tábla mögé. Én naivan melléjük álltam az indulásig beszélgetni, s
csak érdeklődő kérdésemre árulták el, mit is jelent a tábla felirata.1 Aztán félénk
megjegyzésemre, hogy” …akkor nekem hátrább kellene mennem” megnyugtattak, jó helyen
vagyok.
Pontban 10 órakor eldördült a rajtpisztoly. A tömeg nekilódult. Pár másodperces helybenfutás után én is megtehettem az elő lassú futó lépéseket. –Stopper lenyomva, hajrá- bíztattam
magam. Felvettem a megszokott tempómat és csak a futásra koncentráltam (no meg a
víztócsákra, hogy bele ne lépjek, és el ne csússzak, hiszen csak a bemelegítés közben jöttem
rá; igaz, hogy kényelmes a lestrapált futócipőm, de teljesen lekopott a talpa, ideális lenne egy
csúszkáló bajnokságon.). Szóval csak az újpesti fordítónál vettem észre, hogy a megtett
1

A versenyzők becsült km-enkénti részidejét jelzi. A szervezők így biztosítják, hogy a gyorsabb futóknak ne
kelljen a lassabbak tömegén átverekedniük magukat. (Még szerencse, hogy nem a Formula-1-ben alkalmazott
módszert választották!)
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kilométerek jelezve vannak, így mérhetném a részidőmet is. (Megint kibújt belőlem a kutató
szellem, hiszen az ilyen részidő eredményeket kiválóan lehet elemezni…) A harmadik km-től
már ezt sem mulasztottam el. Lassan közeledtünk ismét a Kossuth térhez. A rakparton sorfalat
álltak a szurkoló csapattagok és a kíváncsi nézők. Hamarosan megláttam a nagylányomat, aki
lelkesen integetett és szurkolt mindenkinek, aki elfutott előtte, így nekem is2. A csapattársak is
megnézték, nem tévedtem-e el, majd megnyugodva indulhattak vissza, felkészülni a váltásra.
A nézők között felfedezett ismerősöktől is –„helló, Te is itt vagy…”- erőre kapva futottam
tovább. Néha el-el robogott mellettem egy motoros, kameramannal a háta mögött. Hamarosan
itt van a második fordító, és még mindig tartom a tempót. Egészen belejöttem. Egy fekete
pólós lánnyal futok együtt, hol ő fut előttem egy-két méterrel, hol én őelőtte. Egyszer csak
mellém áll a motoros és kamerázik. Persze hogy nem engem. - (Pont ilyenkor kell a lány előtt
futnom!) Ragyogó lehet a stílusa, ha ennyi ideig veszik. Ez eddig fel sem tűnt. De közeleg a
cél, a motoros elhúz, én belehúzok. Már csak kétszáz méter, a fekete póló ismét feltűnik
mellettem. Szinte együtt szakítjuk át a képzeletbeli célszalagot. Míg én a sikeres váltásra
koncentrálok –szerencsére Lajos időben kiintegetett a váltásra várók tömegéből-, a jelenség
eltűnik. Kissé fáradtan –koránt sem annyira, mint előtte gondoltam- megkerestem a többi
csapattagot és elindultunk az öltözőbe. Még egy pillantás az időeredményre, s elégedetten
nyugtáztam; a kitűzött feladat várakozásomon felül teljesítve és még élveztem is. Az sem
tudta elvenni a kedvemet, hogy az öltözőben nem volt mosdási lehetőség, így beértem egy
száraz törölközéssel. A többieknek jó szereplést kívánva siettem3 a lányomhoz, aki fáradtan,
de élményektől boldogan szaladt elém.
U.i.: A résztvevők véleménye alapján jó buli volt
Azon tavalyi résztvevőknek, akik idén nem jöttek el: az idei csapat jobb időt futott (3óra 21
perc alatt), mint a tavalyiak. De fel a fejjel, jövőre ismét lehet bizonyítani!
A futó ismérvei
Lipcsei Sándor gyűjtése
Miről lehet felismerni egy futót?
1. A négy évvel ezelőtt futott időeredményére pontosan emlékszik, de a barátja szülinapját
képtelen megjegyezni.
2. Izgatott lesz, ha egy új energiaitalt hoznak forgalomba.
3. Esti olvasmánya a Spuri összes.
4. A futás miatt hétvégén még korábban kel, mint hétköznap.
5. Nincs az a mennyiségű tészta, amit verseny előtti nap ne tudna megenni.
6. A pólói számára külön szekrényt vásárolt.
7. Több száz biztosítótű hever szét a lakásában.
8. Kiselőadásba kezd, ha megkérdezik tőle, milyen volt a reggeli futás.
9. Végig tudja izgulni a New York Maraton tévéközvetítését.
10. Pontosan tudja, milyen hosszú tud lenni egy kilométer.
Mikortól érezheted magad ultrafutónak?
1. Ha azon tűnődsz, miért nem készítenek piszkosszürke színű futó zoknikat.
2. Ha több kosz van a cipődön, mint az autódon.
3. Ha lábad körmök nélkül sokkal jobban néz ki.
4. Ha meg tudod győzni a magas vérnyomásban szenvedő ismerőseidet a só fogyasztás
2

Anyósom mesélte, hogy a rajtról ugyan lemaradtak, de még időben kisétáltak a rakpartra, hogy megnézzék,
hogyan fut Apa. Miután az első versenyzők elfutottak előttük –apa pedig még nem volt sehol-, a lányom kissé
csalódottan megjegyezte: „remélem apa nem az utolsók között lesz”.
3
A kocsimért aggódókat megnyugtatom, nem járt egyetlen szőrösszívű rendőr sem a Déli Pu. környékén
szombat délelőtt.
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előnyeiről.
5. Ha ismered az összes nyilvános vécét és kutat lakóhelyed 25 kilométeres körzetében.
6. Ha már kívülről fújod az összes energiaszelet szénhidráttartalmát.
7. Ha gyakrabban cseréled a futócipőidet, mint az abroncsokat az autódon.
8. Ha őszintén irigykedsz Tom Hanksre, hogy Forrest Gumpként végigfutotta az Államokat.
9. Ha vécén intézni a dolgaidat már természetellenesnek tűnik.
10. Ha lábujjaid és lábkörmeid száma nem egyezik.

TÚRA
In memoriam viszkisrabló
Jóvér Béla írása
Még tavaly történt, hárman utaztunk vonaton, hogy megtegyük a Kéktúra következő
szakaszát. Jánosa Gábor barátunkat ezúttal sem hagyta cserben szórakozottsága, egyszer
megszólalt: srácok, van nálatok jó sok készpénz, azt hiszem, én keveset hoztam magammal.
Majd néhány másodperc múlva hozzátette, á, nem is érdekes, itt van a bankkártyám, csak
keresni kell majd valahol egy OTP-t. Másra terelődött a szó, aztán közeledtünk a
célállomáshoz, és szép komótosan, de erőt sugárzóan megkezdtük a készülődést. (Minta:
Schwarzenegger akció előtt betárazza a százlövetűt). Terepszínű kulacs a katonai derékszíj
bal oldalára, kommandós tőr a jobb oldalra, a velünk utazó hölgyek torka kezd kiszáradni.
Halk kattanással helyére kerül a hátizsák rögzítő pántja, és amikor a vonat megáll már a
hachimaki is a homlokomon virít. Mehetünk, ennél macsóbbak már nem tudunk lenni.
Megindulunk hát a kék hegyek felé, de egy falusi csehó orvul elénk veti magát.
Belépek, körülnézek, a helyi erők elnémultan méregetnek. Gondolom magamban, a sörhöz
még korán van, a boruk biztosan kannás, aztán az italpolcra téved a pillantásom: Egy viszkit
kérek, jéggel! Az első korty frissítő hatására eszembe villan a korábbi beszélgetés és a
belépésemkor kialakult csöndet egy kérdéssel töröm meg: "nem tudják, hol van itt az OTP?"
Ez volt az a pillanat, amikor helyreállt a szokásos kocsmazaj, de furcsa felhangokkal. Sietve
távoztam…

KARDMŰVÉSZET
Nyolc lépés a szamurájkard mesteri forgatásához
Vécsei Csaba fordítása. Forrás: Black Belt Magazin
A japánok az iaido-t talán minden más harci tudománynál jobban tisztelik. A kardforgatás
művészete a régmúlt időkre vezet vissza, amikor a szamurájok a nemzet történelmében
kulcsszerepet játszottak.
A nyugati kultúráknak azért vonzó az iaido, mert ez a kardvívás lenyűgöző módja, 400 éves
gyökerekkel. Az ősiség művészetének gyakorlása éppoly vonzó számukra, mint az a szertartás
és hagyomány, amely révén elképzelik, milyen érzés lehetett kardot forgatni a hadúr csapatai
elleni harcban.
„Egy másik ok, amiért az emberek kedvelik az iaido-t, mert a mesterek ráébresztik őket, hogy
nem a versengés a legfontosabb.” mondja Minobu Miki karate mester, aki több mint 40 évig
tanulta a kardművészetet. „Ez a harcművészet megtanítja az embereket, hogyan kontrollálják
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személyiségüket és bizonyítási kényszerüket, ahogy a megvilágosodás, egy magasabb
szellemi és lelki fejlődés felé haladnak.”
Más harcművészetek művelői részére, akik el szeretnék sajátítani az iaido-t, Miki az alábbi
nyolc lépést javasolja.
1. Találd meg a megfelelő iskolát
Célszerű beiratkozni egy nemzetközileg elismert iskolába. Itt biztonságos körülmények
között, képzett instruktortól tanulhatod meg a megfelelő technikát, mondja Miki, aki a Japán
Karate-do Szövetség vezető instruktora.
Minomu Miki bemutatja a három iaido alaphelyzetet; ülés, térdelés, állás.

Míg karate iskolát majdnem minden
városban találhatsz, az iaido iskolák
meglehetősen ritkák. Emiatt az iaido
olyan, mintha horgászni tanulnál: oda
kell menned, ahol hal van. Célszerű a
karatét, aikidot vagy más japán harci
művészetet tanító helyi dojo-ban
(edzőteremben) érdeklődni.
2. Szerezd be a megfelelő eszközt
A fegyvertáradhoz legalább három kardot kell venned. Az első a bokken, vagy gyakorló
fakard.
Kezdőként ezt használod majd technikád tökéletesítéséhez. Érdemes két vagy három bokkent
beszerezni, hiszen egészen biztosan lesz részed saibon kumitachi-ban (hárompontos
barátságos küzdelem) amelyben sérülhet a kard.
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Szükség van még tompa
gyakorló fémkardra. A
bokkenhez hasonlóan ez is
egyéni
vagy
társas
gyakorláshoz való.
Végül venned kell egy éles
szamuráj kardot. Bár ez a
fegyver féltve őrzött kincsed
lesz, ne vidd magaddal a
dojo-ba, csak ha mestered Kétkezes megfogás: a iaidósok hüvelykujjukkal,
mondja. Rossz kezekben középső ujjukkal és kisujjukkal erősebben markolnak,
halálos eszköz lehet.
de mutatóujjukat lazán tartják.4
Iaido gyakorlásához egy három részes öltözékre lesz szükséged: hakama-ra (redőzött nadrág)
keikogi-ra (nehézszövetű kabát) és obi-ra (öv). Esetleg vásárolhatsz még egy pár fekete tabi-t
(hagyományos hasított ujjú zokni).
3. Fogadd el a megfelelő hozzáállást
„Sok ember azt hiszi, hogy az iaido magasabb cím eléréséről, tárgyak felaprításáról és arról
szól, hogy jól nézzünk ki kardot és hakama-t hordva, pedig ez a művészet merőben más”
mondja Miki.
„Ellenkezőleg. Az iaido a gyakorlás szigorú formája, melyben a tanulási etikett és protokoll
alá kell vetned magad. El kell fogadnod a kard kezelésének és forgatásának formalitásait. Meg
kell értened, hogy habár megtanulod a kard kihúzását, az ellenfél miszlikbe aprítását, és a
kard hüvelybe helyezését, valószínűleg sohasem használod majd támadók ellen.”
Párosgyakorlat
fémkarddal: miután
eltérítette partnere
támadását, Minobu
Miki (bal oldalon)
ellencsapással
válaszol.

4. Tanuld meg a megfelelő alapokat
4

Megkérdeztem Fürti szant, őt hogyan tanították. Így fogalmazott: készenléti helyzetben,
például jodan-no kamaenál a bal kezünk kisujja, és gyűrűs ujja szorítja erősen a markolatot.
Balkezünk többi ujja középerősen, vagy inkább lazán rásimul a markolatra, de ezek is
tartanak. [JB]
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Igazi harcosok tudják, hogy a csata legnehezebb része nem küzdelem, hanem a várakozás.
Ugyanígy az iaido formalitásainak elsajátítása egyhangú és időigényes. Ez magában foglalja a
megfelelő viselkedést, amikor belépsz a terembe, az edzés kezdetének és végének etikettjét,
hogyan hajolj meg a kard előtt, hogyan vedd fel és rakd le, és hogyan erősítsd az övedre.
Ugyancsak megtanulod, hogyan kell megfelelően tárolni, tisztítani és szállítani a kardodat.
Megtanulod a helyes testtartást. Az iaido-ban három pozíció létezik: shoden (más néven seiza)
amely a térdelő pozíció, chuden, a féltérd és az okuden az álló helyzet. Minden testtartásnak
megvan a saját története és használata, például a shoden és a chuden akkor használatos, ha a
szamuráj megsérült vagy harcképtelenné vált a csatában.
„Aki a kezdeti időszakban szorgalmasan dolgozik, gyorsan fog fejlődni” mondja Miki„ és
idővel képes lesz arra, hogy a világ bármely edzőtermében gyakorolja az iaido-t.”

Párosgyakorlat bokkennel: Minobu Miki (jobb oldalon) eltéríti Tsugunori Watanabe
lefelé irányuló vágását.
5. Fejleszd ki a megfelelő mechanizmust.
Az iaido-ban az, hogy hogyan tudsz kardot rántani és vágni azon múlik, képes vagy-e
megfelelően megfogni és forgatni a kardot. Az egyszerű elülső fogásnál zárd az ujjaidat és
hüvelykujjadat a markolat köré, mint egy baseball ütő köré. A fogásod legyen szoros a
kisujjad és a középső ujjad között, de enyhén laza a mutatóujjnál. Mintha egy pisztolyt
tartanál a kezedben, mutatóujjadat a ravaszon pihentetve. A másik kézzel ehhez hasonlóan
fogd meg a markolatot úgy, hogy a két kéz között egy kis rés maradjon szabadon.
A megfelelő vágást Miki szerint először egy vízszintes suhintással kell kezdened. Ő egy
három lépésből álló módszert tanít, amely összhangban van a kard előhúzásával. A suhintás
első harmadában lassú mozdulattal húzod a kardot, majd a karod és a vállad nyomatékot ad
neki. Az utolsó harmad a leggyorsabb, a sebességet a csukló hirtelen kiegyenesítésével éred
el.
Ha ezt a folyamatot elsajátítod, képes leszel a hatékony vágásra, mialatt végig uralmad alatt
tartod a fegyvert.
6. Tanuld meg a vágás helyes módját
Minden alkalommal, amikor egy iaido harcos kardot ránt, ichigeki hissatsu-ra (az első
vágásnak ölnie kell) gondol. Tudja, hogy a kard elsősorban támadó fegyver, amelyet arra
terveztek, hogy komoly sérüléseket okozzon.
Az első mozdulat, amelyet sokan a harcművészet alapelemének tartanak, egy vízszintes
vágás. Mások hozzáveszik a lefelé irányuló és az átlós vágást is. A fordított fogású vágássor
egy felfelé irányuló, egy vízszintes és egy átlós vágásból áll.
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A vágás minden alkalommal chiburi-val végződik, amely során lerázod a vért a pengéről. A
chiburi-nak két formája van. Az első egy széles köríves mozdulat, melynél a pengét hirtelen
megállítod.
A másik esetében a kard a test mellett van, majd csuklódat hirtelen kiegyenesítve rázod le a
vért. Amikor az iaido tanonc elsajátította az alapokat, a vízszintes, függőleges vágásokat és a
chiburit, készen áll a kata tanulására.

Kata: Minobu Miki térdelő helyzetből kezd (1). Ez után fél térdre emelkedik, majd előhúzza a
kardot és végrehajt egy egykezes vízszintes vágást (2), majd egy kétkezes lefelé irányuló vágást
(3). Ez után megáll, majd elvégzi a vér lerázását (4), megtörli kardját (5), és álló helyzetben fejezi
be a katát.
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7. Gyakorold a helyes kata-t
A kata egy formális gyakorlat, amelyben egy képzelt ellenfél ellen mutatsz be egy
mozgássorozatot. Minden kata bizonyos technikákon és szabályokon alapul, amelyekre
különböző szituációkban, különféle ellenfelek esetében van szükség.
Az iaido kata-ban nincsenek cifra pózolások. 11 kata létezik a térdelő, 10 kata a féltérdelő és
10 kata az álló testhelyzetben. Számos egyéb kata ezek kombinációiból alakul ki. Ezeket
olyan mesterek alkották, akik sok éves gyakorlásból és tapasztalatból merítettek.
„Az iaido első kata-ja a kedvencem, mert ez tartalmazza az összes lényeges elemet, amely
szükséges a kata gyakorlás alapjához.”-mondja Miki. „Ez lényegében az alábbiképpen néz ki:
Térdelő helyzetből féltérdre emelkedünk, kihúzzuk kardunkat és egykezes vízszintes vágást
végzünk. Ezután lefelé vágunk két kézzel, majd felállunk és chiburit végzünk. Végül
visszahelyezzük kardunkat a hüvelybe. A legtöbb kata hasonló felépítésű.”
8. Találd meg a megfelelő partnert
A partnerrel végzett gyakorlás lehetővé teszi a megtanult kata mélyebb megértését. Segít
kialakítani a megfelelő távolságot, testtartást és mozgást. Szintén segít abban, hogy
megtanuld, hogyan kell az ellenfelet folyamatos kontroll alatt tartani.
Két ellenféllel való gyakorlás rendkívüli mértékben segít a helyes időzítés és a szemkontaktus
megtanulásában. A szemkontaktus segít a koncentrációban a harc közben. Miki azt tanácsolja,
hogy az ellenfélre, mint egészre nézz. Ne bámulj mereven bizonyos pontra, mint a mellkas,
vagy a szem. Miki a két ellenféllel történő kata-t bokkennel tanítja, hiszen ilyenkor a kardok
gyakran igen gyorsan és erősen csapnak össze, fémkard használata túl veszélyes volna. Ha
tompa fémkardot használsz, a mozgásnak lassúnak és kiszámíthatónak kell lennie. Bár ezek a
mozgások előre meghatározottak, reflexeidet javíthatod velük, és megtanulhatod, hogy a
tanultakat hogyan kell élő személy mozgásához igazítani.
Végszó
Az iaido segít az állóképességed javításában, miközben megtanulod a kardvívás taktikáit és
stratégiáit. Szintén megtanít a pengével való bánásmódra. Hamarosan olyan belső erővel és
magabiztossággal fogsz bírni és olyan meggondolt, figyelmes leszel, hogy a bajkeverők
messze elkerülnek.
Ugyancsak kialakul benned a bushido (a harcos viselkedése) mélyebb megértése is, amely
segít abban, hogy életedet pozitívan, etikusan és erkölcsösen irányítsd. Ez az iaido alapja, és
ettől lesz valaki igazi szamuráj harcos.

Mire jó még a bokken?
Jóvér Béla írása
A bokken alapvető értelmével azt gondolom, mindenki tisztában van: mindarra jó,
amire az igazi kard a mai életformánk mellett használható, ráadásul nem is rozsdásodik.
Minap azonban - miként más nagy felfedezéseknél is - segítségemre sietett a véletlen, és
további, végtelen távlatokat nyitó felhasználási területeket tártam fel.
Edzésre menet felszálltam a 6-os villamosra. Csúcsforgalmi időszak lévén, szépen lapjával
álltunk egymáshoz nyomódva. Térfogatom csökkentésére fekete vászontokban lévő
fakardomat szorosan a lábam mellé szorítva szálltam fel, és ebben az állásban tettem még
egy-két lépést, mire nyugvópontra leltem. A velem szemben lévő ülésen egy csinos kínai lány
ült. Rám nézett, majd felemelkedve kedves mosollyal felkínálta az ülőhelyet. Körülnéztem
nincs-e mögöttem egy kismama vagy efféle, de nem, nekem szólt a gesztus. Aha! -gondoltam,
nyilván készül leszállni, ő is valami harcművész lehet, és inkább egy budo-testvérnek adja át a
helyét, mint valami nyálas kispolgárnak. Visszamosolyogtam és bokkenemet még mindig
testemhez szorítva, letelepedtem.
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Elértük a következő megállót, de a lánynak esze ágában sem volt leszállni. Állt mellettem és
szánakozó pillantásokkal méregetett. A velem szemben ülő idős néni úgyszintén. Láttam rajta,
hogy ha kérném, ő is habozás nélkül átadná a helyét. Mi a túró van itt?! -merült fel bennem a
kérdés, aztán kisvártatva lórúgásszerű szatori részese lehettem: "Édesjóistenkém! Ezek azt
hiszik, hogy a mankómat szorongatom!" Nem akartam zavarba hozni a lányt, ezért
belementem a játékba. Balsorstépte, Doberdószaggatta arckifejezéssel ültem még két
megállót, miközben belülről fuldokoltam a röhögéstől. Miközben szerepemhez illően nagy
óvatosan lekászálódtam, azért a kisördög csak motoszkált bennem: mekkora poén lenne, ha
most kardot rántanék, és egy fülrepesztő harci kiáltás kíséretében kettévágnám a közlekedési
lámpát..

FILOZOFIKUS HUMOR
Jóvér Béla gyűjtése
Sör
Egy filozófia professzor az előadását úgy kezdte, hogy fogott egy konzerv-üveget és
feltöltötte kb. 5 cm átmérőjű kövekkel. Rákérdezett, hogy ugye tele van az üveg. Igen - volt a
válasz. Ezután elővett egy dobozt, tele apró kaviccsal, és elkezdte beleszórni a kavicsokat az
üvegbe. Miután a kavicsok kitöltötték a kövek közötti üres helyeket, megint megállapították,
hogy az üveg tele van. A professzor ezután elővett egy dobozt homokkal és azt kezdte
betölteni az üvegbe. Természetesen a homok minden kis rést kitöltött. És most - mondta a
prof, - vegyék észre, hogy ez az önök élete. A kövek a fontos dolgok - a családod, a partnered,
az egészséged, a gyerekeid - ha minden mást elveszítenél, az életed akkor is teljes maradna. A
kavicsok azok a dolgok, amik még számítanak, mint a munkád, a házad, az autód. A homok,
az összes többi. Az apróságok. Ha a homokot töltöd be először, nem marad hely a
kavicsoknak és a köveknek. Ugyanez történik az életeddel. Ha minden idődet és energiádat az
apróságokra fordítod, nem marad hely azoknak a dolgoknak, amik igazán fontosak számodra.
Fordíts figyelmet azokra a dolgokra, amelyek alapvetők a boldogságod érdekében. Játssz a
gyerekeiddel. Szakíts időt orvosi ellenőrzésre. Vidd el a párodat táncolni. Mindig lesz időd
dolgozni, takarítani, vendégeket hívni, rendet rakni. Először a kövekre figyelj azokra, amik
igazán számítanak. Állítsd be a prioritásokat. A többi csak homok. Később azonban az egyik
hallgató fogta az üveget, amelyről a prof és a többiek megállapították, hogy tele van, és
beleöntött egy üveg sört. Természetesen a sör kitöltötte a homokszemcsék közti hézagokat,
így a Tanulság: Nem számít, mennyire van tele az életed, mindig van benne hely egy sörnek!
Tanácsok és bölcs meglátások
* Bal lábbal keltem fel. Felvettem az ingem és leszakadt egy gomb. Megemeltem a
táskámat és leszakadt a füle. Már félek kimenni vizelni.
* Szerintem utáltak a szüleim. A kádban csak a hajszárítóval játszhattam.
*A bölcs férfi nem játszik bakugrást az orrszarvúval.
* A múltkor hazamentem és az asszonyt az ágyban találtam egy vietnámival és egy
négerrel. Lefényképeztem őket és elküldtem a Benetton-nak. Sosem lehet tudni...
* Barátok: olyan emberek, akik jól ismernek, és mégis szeretnek.
* Ne igyál, amikor vezetsz! Még nekimész valaminek és kilöttyen a pia.!!!
* A világban átlagosan minden ötödik ember kínai. Mi is öten vagyunk a családban,
tehát valaki kínai. Lehet apu, vagy anyu. Lehet a bátyám Sanyi, vagy az öcsém Ho-Chau-Chu.
Szerintem Sanyi az.
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HAIKU
Párhuzamos fordítások
Fürtös János és Jóvér Béla írása
Forrás: Classic Haiku, A Master's Selection
Selected and translated by Yuzuri Miura. Kiadó: Charles E. Tuttle, 1991, Tokyo.
Amint a Híradó előző számában ígértük, nekiálltunk, hogy sorra lefordítsuk az ebben
az angol nyelvű összeállításban található verseket. A gyűjtemény a hagyományt követve
évszakok szerint, a tavasszal kezdve mutatja be a verseket. Az első hat fordításunkat
olvashatjátok itt. Mind a hat haiku Yosa Buson műve. Róla ez áll a könyvben:
Yosa Buson (1716 - 1784) a késő tizennyolcadik század kiemelkedő költője és elismert
festőművész. Költészete képszerűen szemléletes, romantikusan lírai és gyakran tükröz
kifinomult érzékenységet.

Tavaszi tenger
Naphosszat csak hullámzik.
Ó!, - hogy' hullámzik!
Szertehullt virág
A kis szentély fáin át
Csak sejlik a táj.
Hanyatlik a nap.
Zöld domboldalban amott
Fácánra lőnek.
Megadta magát,
Kezembe zárt kis fogoly
Alélt pillangó.
Vén csónakosunk
Széltépte köpenyén
Virágsziromdísz.
Tavaszi alkony
Cicomás fácánfarok,
Ráfirkál a fény.

Kavargó tavasz
Hullámok tengerében
Mindent újra kezd
Cseresznye virág
Egy templomot sejtetnek
Hulló szirmaid
Napnyugta csendjét
Fácánlövészet hangja
Zavarta meg ma.
Kezemet érte
Pillangó apró teste
Csak egy kis lélek
Szalma köpenyen
Cseresznyevirág díszlik
Vihartól tépett
Fáradt napsugár
Megpihen, hegyi fácán
Büszke farktollán
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ZEN
A korábbi Híradókban megszokott rajzos zen történetek könyv alakban "Beszélő zen"-címmel hamarosan
megjelenik a Budo Kiskönyvtár sorozatban. Most a szerző egy másik, Csuang-ce filozófiáját bemutató könyvből
láthattok egy történetet. [JB]

Szellemi
böjtölés

Menj inkább haza és
böjtölj néhány napig,
azután
beszéljünk
újra a
dologról

Mivel Wei tartomány
uralkodója nagyon
gonosz volt, Yan
megkérte
Konfuciuszt

De Mester! Én
szegény családból
jövök, több hónapja
nem ettem már húst
és nem
fogyasztottam
alkoholt.

Először is vess ki magadból minden
akaratlagos szellemi tevékenységet
és változtasd elmédet a végtelen
üresség tengerévé. Így mindenre a
legtermészetesebb módon tudsz majd
reagálni. Ha sikerül, mások is
reagálni fognak Rád.

Mester! Engedd
meg, hogy
odamenjek és
átalakítsam őt!

Ez a fajta böjtölés
az ünnepélyes
szertartásokhoz
kell, amire én

Természetesen
odamehetsz, de
tartok tőle, hogy ha
szándékosan
akarod átalakítani,
nehéz dolgod lesz

Mi az a
szellemi
böjtölés?

gondolok, az
szellemi
böjtölés

Az akaratlagos ténykedés
énünk és tudatunk
ténykedése. Tudatos
állapotban tart bennünket,
nem tudunk szabadulni a
nyereség és veszteség
mérlegelésének
kényszerétől. Ha ki
tudjuk iktatni egónkat,
nem az eredményért,
hírnévért vagy
önmagunkért
cselekszünk,
képesek lehetünk mások átformálására
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A KLASSZIKUS BUDO
Klasszikus fegyveres rendszerek (2. folytatás) –
Fordító: Lipcsei Sándor, ellenőrzi: [J.B.] Forrás: D. F. Draeger: Classical Budo
A IAI-JUTSUTÓL A IAI-DOIG . A „kardrántás technikájának” önálló budo gyakorlási formaként
való meghatározása (mint iai-do) csak a XIX. században történt meg. De a iai-do lényege,
vagyis hogy nem támadó tanként, hanem az egyén szellemi művelésére szolgáljon, tisztán az
Edo kor gondolkodásának terméke.
A támadó céllal gyakorolt iai-jutsu, a klasszikus kardrántás művészete az Edo kort előtti
harcművészeti hagyományok százainak gyakorlásában benne foglaltatott. A iai-jutsura
specializálódott kenshinek gyorsan kellett előrántania kardját és pontosan kellett a célra
sújtania. A békés Edo kor során a iai-jutsut űző ryuk némelyike kihalt, de a többségük tovább
működött, miközben újak is kialakultak. A társadalmilag kiváltságos Edo kori harcosok
továbbra is viselték a hosszú és a rövid kard daisho kombinációját, és amíg csak a kard volt a
harcosok osztályának szimbóluma, voltak olyan harcosok, akik a kardrántási technikák
gyakorlati hasznánál többet láttak benne. Ezeknek a látnokoknak köszönhető a kard szellemi
eszközként való alkalmazása, a iai-jutsutól határozottan eltérő módon való használata; ezek az
emberek voltak a ma iai-donak nevezett tan úttörői.
Az ortodox hagyomány szerint a iai-do eredeti lényege Hojo Jinsuke Shigenobu, népszerűbb
nevén Hayashizaki (vagy Rinzaki) Jinsuke, a legendás hírű kardforgató zsenijének a terméke.
Életének részleteiről számos elképzelés forog közkézen, de ezek legtöbbje puszta kitaláció. A
XX. században azonban, hogy az ő népszerűségének kihasználásával növeljék a iaido
tekintélyét, bizonyított tényként kezelik, hogy ő alakította ki ezt a budo stílust, és fokozott
tisztelettel övezik személyét.
Mindössze néhány tényt ismerünk pontosan Hayashizaki Jinsukéről. A
XVI. század közepén született Sogamiban (a mai Kanagawa prefektúra
területén). Csatában szerzett tapasztalata nem bizonyított, de egy Edo
kori kézikönyv, a Bujutsu Taihaku Seiden állítása szerint 1595-től 1601ig hét évet töltött a kardforgatás tanulmányozásával. Ezután kidolgozta a
kardrántási technikák egy rendszerét, amelyet batto-jutsunak nevezett (ez
a fogalom egyenértékű a „iai-jutsu”-val) és stílusának a Junpaku Den
nevet adta. Hogy próbára tegye önmagát és megalapozza tanításait,
Jinsuke több tartományt bejárt musha-shugyo5 jelleggel. Számos
tanítványt gyűjtött. 73 éves korában (1616 körül) másodszor is útra kelt,
aztán eltűnt; többé senki sem hallott róla. Hayashizaki Jinsuke
kardforgatókra gyakorolt hatása óriási volt; az Edo kor folyamán több,
Egy Edo kori csoport fiatal tagja
mint kétszáz ryunak volt elsődleges kapcsolata olyan kardrántási
kihívó kamaéban.
technikákkal, amelyek az ő tanításai nyomán alakultak ki.
Hayashizaki Jinsuke utódai tanításaikat a Shin Muso Hayashizaki Ryu név alatt valósították
meg, amit ma általában a Muso Shinden Ryu sorolunk. Jinsuke utódait tizenegy vezető
mesteren keresztül lehet bizonyossággal nyomon követni. Ettől kezdve a ryu kétfelé vált és az
egyik ág a tizenhatodik vezető mester, Nakayama (Hyakudo) Hiromichi tanításaival
megszakadt; a másik ág tanításai megtartották folytonosságukat egészen a jelenlegi, a
tizenkilencedik vezető mesterig, Kono Momonoriig. A Muso Shinden Ryu modern képviselői
általában azt a vonalat tartják a ryu igazi középvonalának, amelyik Nakayama Hiromichivel
véget ért.
5

Lásd a 4. fejezet (A módszer) utolsó bekezdését, BJCH 2000. február 26-27. oldal.
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Omura Tadaji, a Muso Shinden Ryu kardmestere tate-hiza pozíciót vesz fel (balra), mielőtt iai-do
módon kirántja a kardját. Jobbra a nukitsuke, vagyis a kirántás elvégzésekor látható.

Minden jel arra enged következtetni, hogy Hayashizaki Jinsuke csak egyfajta „gyors
kirántási” technikát taníthatott. Azzal, hogy a kard használatának leírására a „batto” (szó
szerint „lesújtó kard”) szót választotta, támpontot ad, mivel a „batto” fogalma magába foglalja
a karddal való „azonnali vágás” burkolt jelentését is. Ennélfogva Jinsuke módszere némiképp
különbözik azoktól a korábbi iai-jutsu rendszerektől, amelyek közül sok szintén a „batto”
fogalmát használta. Az is kitűnik, hogy Jinsuke feltehetően azt tanította, hogy kardrántási
rendszere küzdelemben csak korlátozott módon használandó, vagyis csak olyan védekező
harcművészetként, amely egy támadó rohama ellen hasznos. Amennyiben ez így van,
módszere különbözött a korábbi iai-jutsu rendszerektől, amelyek attól függően, ahogy a
helyzet megkívánta, éppúgy voltak támadó, mint védekező jellegűek.
Hayashizaki Jinsuke utódai kezében a Muso Shinden Ryu olyan mértékű technikai és
filozófiai változásokon ment keresztül, amely eredeti küzdelmi hatékonyságát nagyban
lecsökkentette. Ezek a változások további bizonyítékai azoknak a társadalmi erőknek,
amelyek az Edo kori állampolgárok mindennapi életére hatottak. Ezek az erők átalakították a
harcos társadalomban betöltött szerepét, és alapjában véve kérdőjelezték meg nagyon
speciális társadalmi helyzetét. Ezzel az Edo kori harcos annyira leértékelődött, hogy szinte
már csak a nevében maradt harcos.
A kardrántás Muso Shinden Ryu módszerének két technikai jellegzetessége jelzi, hogy
követői a küzdelem szempontjából értelmetlen mesterkéltséget vezettek be. Az egyik ilyen
jellegzetesség azt mutatja, hogy a Muso Shinden Ryu tanításai a kard kirántásának olyan
technikáit tartalmazták, amelyek nem voltak a csatamezőre valók. A ryu több technikájának
kiinduló alaphelyzete, a seiza az Edo kor előtti idők klasszikus bushija számára olyan pozíció
volt, amelyből ritkán számított kardjának előrántására. Támadás szempontjából a seiza olyan
„halott” pozíció, mint a tate-hiza, amelyben a kardforgató az ülepe alá húzott bal lábán ül,
miközben megemeli a jobb térdét. Az Edo kor előtti harcos sokkal inkább előnyben
részesítette a iai-goshit, a mélyre guggoló pozíciót, amelyben a jobb térde felemelkedett; ez
távol tartotta őt a nedves, piszkos felületektől és azonnali mozgást és veszély esetén gyors
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Balra: Takenouchi Tadao, a Takenouchi Ryu vezető mestere iai-jutsu stílusú kardrántást mutat be
kodachival, ami ennek a ryunak specialitása. Jobbra: egy iai technika Edo kori ábrázolása (a 4.
fejezetben bemutatott triptichon részlete, BJCH 1999. október, 38. oldal)

kardrántást biztosított számára. Azonban a seiza jól illett a békés városi életmódhoz és az Edo
kor harcosa, a többi állampolgárhoz hasonlóan, gyakran használta ezt a helyzetet. Így vezettek
Hayashizaki Jinsuke eredeti tanításai a zashiki (ülő etikett) kardrántási technika
kialakulásához, egy békés kor termékéhez.
A Muso Shinden Ryu másik technikai jellegzetessége a seiza helyzethez kapcsolódik, ami azt
jelzi, hogy tanításait elsődlegesen szellemi tanításnak szánták, semmint hatékony küzdelmi
formának. E ryu összes képviselője figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy még az Edo kori
békeidőben szolgáló harcosok is viselték a daishot. A Muso Shinden Ryuban a kard
viselésének módja megköveteli, hogy ülő helyzetben az odachi (hosszú kard) úgy legyen az
élével felfelé az övbe dugva, hogy a tsuba, vagyis a kézvédő a test középvonala előtt a köldök
magasságában helyezkedjen el; ezzel a kodachi (rövid kard) ugyanabba az övbe illesztésének
szabályos módja, szintén az éllel felfelé, nem lehetséges. Még ha figyelembe is vesszük, hogy
az odachit levették, ahogy ezt a harcosoktól bizonyos épületekbe belépve elvárták, a Muso
Shinden Ryu felfogása különös, mivel nem gyakoroltatja képviselőivel a kodachi használatát;
pedig a harcos még akkor is magánál tartotta kodachiját, amikor az odachit levette.
Abban az álló testtartásban, amelyet e ryu képviselői elfogadtak, megint csak a odachit
viselték; ez sem illeszkedik a harcosok daisho viselésének a szokásához. De még ha el is
fogadjuk a szokásnak ezt a megszegését, az odachi helyzete álló testtartásban igen gyorsan az
etikett megbocsáthatatlan megsértéséhez vezet. Mivel a kardhüvely (saya) viselője balján
hátrafelé élesen kiáll, elkerülhetetlenül saya-atéhoz vezet, vagyis ahhoz, hogy a kardforgató
mozgása közben a kard hüvelye hozzáütődjön valakihez vagy valamihez. A
figyelmetlenségből elkövetett saya-ate veszedelmes etikett sértés volt, kínosan ügyeltek rá,
hogy elkerüljék. A saya-ate előfordulását a harcosok etikai kódexe olyan sértésnek tekintette,
amelyre csak karddal lehet válaszolni. Még mielőtt a saya-ate hangja elhalt volna, a sértett fél
előránthatta a kardját és hátulról levághatta az elkövetőt. A Shinkage Ryu (Bishu Yagyu)
teljesen támadó harcművészetében a „saya-ate” nevű technika olyan szándékos aktus volt,
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amely azt biztosította a kardforgató számára, hogy jó eséllyel „megsértsék” és egy gyors, jól
irányzott csapással levághassa az elkövetőt.

A fenti, merényletet ábrázoló jelenet számos fegyvert és küzdelmi technikát bemutat. Balra lent: egy harcost
megjelenítő kabuki színész, amint az ellenfél lefejezése után megtisztítja kardjának pengéjét, mielőtt
visszahelyezné hüvelyébe. Jobbra lent: egy másik kabuki jelenetben ellenfele kodachija ellen tessennel,
vasból készült kézi legyezővel védi magát egy harcos. A kodachit itt egy kézzel használják6.

Ezek és még más, a küzdelem szempontjából tekintve technikai gyengeségek jelennek meg
számos, az Edo kor során alapított ryuban. Bizonyos mértékben ez az Edo kori harcosok
katonai alkalmatlanságának, másrészt a közemberek nagymérvű beáramlásának a
következménye; ezek a közemberek részt vettek a kardrántási technikák kifejlesztésében,
6

Ez tévedés. Ha jobban megnézzük a képet, látható, hogy a kodachi van két kézben és a tessen egy kézben.
[L.S.]
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miközben semmit sem tudtak a daisho viselésének és használatának technikai
vonatkozásairól. Így aztán bármilyenek is lehettek Hayashizaki Jinsuke eredeti kardrántási
technikái, az évek során a Muso Shinden Ryu és sok más ryu tanításai valóban kizárólag
szellemi tanokká váltak. A Muso Shinden Ryu úgy foglalja össze az ilyen fajta tant, mint a
„megvalósítás útja, amelyen keresztül olyan zavartalan elme fejlődik ki, amely minden
körülmények között szolgálni fogja tulajdonosát”. A Muso Shinden Ryu arra tanít, hogy
gyakorláskor ne legyen elménkben ellenség, és naponta fejlesszük magunkat, hogy egy új
szintű éleselméjűséget érhessünk el. Szellemi gyakorlás mindenek előtt; a test általános
fejlesztéséért való gyakorlás másodlagos szempont. Ennek a ryunak a tanításai példaszerű
budo tanként szolgálnak és tisztán jelzik azokat a különbségeket, amelyek elválasztják a jutsu
formát a do gyakorlási formától.
A Mugai Ryuban újabb ragyogó példája található annak, hogy a kardrántás technikáját
elsődlegesen szellemi tanként használják. A tachi-uchinak nevezett támadó jellegű
kardforgatás dinamikus stílusa mögött, amely a felületes szemlélő számára szándékában nem
különbözik a kardforgatás tisztán küzdelemorientált módszereitől, olyan szellemi lényeg
rejlik, amely példaszerű a klasszikus budo gyakorlási formákban A Mugai Ryut 1695-ben
megalapító Tsuji Getten Sakemochi (1650–1729) neveltetése jelzi miképpen fejlődött ki ez a
lényeg.
Tsuji, aki egy paraszt fia volt, mindössze 13 éves korában kezdett kardforgatással foglalkozni
a Yamaguchi Ryu kenjutsu tanítványaként. Később a Yamaguchi stílus kard mestereként
dojót alapított Edóban 1676-ban és nagyszámú tanítványt vonzott, bushikat és közembereket
egyaránt. Korának szellemével tartva Tsuji nagy érdeklődéssel fordult a kínai klasszikusok
felé; egyúttal zen meditációs gyakorlatokban is részt vett. Röviden, a Mugai Ryu Tsuji több,
mint harminc év állandó, szigorú, a „megvilágosodásához” vezető gyakorlás terméke volt.
A Mugai Ryu tanításainak fő célja a józan ész alapján nyugvó erkölcsi tanok keresztülvitele.
Tsuji olyannak tartotta a tanításait, mint amelyet ez a két írásjelből összeállított kifejezés
határoz meg: a hei, kiejtve hyo, amelynek jelentése „katonai”; és a do, az „út”. Így a hyodo
fogalma a katonai szellem feloldódását jelenti a józan ész keretén belül. Kifejtette továbbá,
hogy a hyodo lényege a yin (japánul in) és a yang7 (japánul yo) eredeti kínai jelentésének
egyik megvilágítása. Az előbbi a negatív alapelemre vonatkozik, ami a fény hiányában
(árnyékban) nyilvánul meg, míg utóbbi a pozitív alapelemre utal, ami a fény jelenlétében
(világosságban) jelentkezik. A kínai filozófiának megfelelően a jin és a jang azokat a
kozmikus alapelemeket vagy erőket jelenti, amelyek jelen vannak a jelenségekben és mindig
hatnak egymásra.
Tsuji kardrántási módszerét a jin és a jang egymásra hatásának ez az alapelve vezérelte. Azt
tartotta, hogy az emberi ténykedés civil és katonai területe csak a jin és a jang
megnyilvánulásai. Mindegyik függ a másiktól, és elválaszthatatlanok. Számára egy állam
megalapításának és fenntartásának a folyamata jelenti a civil tulajdonságot, kormányzásáé a
katonait. Ez utóbbival kapcsolatban Tsuji azt írja: „A kard használatának művészete hatalmas
erőforrás egy állam kormányzásában, mivel az állam külső és belső ellenségeinek egyidejű
legyőzéséhez szolgáló eszközt jelent”.
Tsuji kardrántási módszerében egyúttal ki akarta egyensúlyozni a katonai hatást a civil
renddel (az „igazság kardja”, amit a törvény és a rend és a társadalmi harmónia fenntartásának
szükségességekor használnak). Hitt benne, hogy ez egy olyan kompromisszum, amelyet ha
semmibe vennének, az a kardrántás technikáját a jutsu szintjére korlátozná. Tsuji
hangsúlyozta, hogy a Mugai Ryu hyodot nem egyfajta gyilkolási módszernek szánja, hanem a
harcos szellemének művelésére. A hyodo az elméleti tudás (irodalmi művészetek) és a
küzdelmi hatás egyesítése felé mutat; továbbá minden jó állampolgár kikerülhetetlen
kötelességeként fogadtatja el az országhoz való hűséget.
7

A továbbiakban a magyar átírás szerint: jin és jang. [L.S.]
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Fent: ez az elragadó metszet Edo kori fiúkat ábrázol, akik kendo gyakorlásban vesznek részt egy dojóban.
Alul jobbra és balra: ezek a metszetek Edo kori rivális csoportok között zajló ütközetben ábrázolják a
csoportok tagjait.

A kard önvédelemre való használatának gondolata csekély jelentőséggel bírt a Mugai Ryuban.
Tsuji arra tanította a kardforgatóit, hogy fegyelemmel csendesítsék el elméjüket, ne őrizzék az
ellenség képét gondolataikban. Azt írja, hogy: „Azok az emberek, akik nagy érdeklődést
mutatnak a harcművészetek [bujutsu] iránt, a belső békét biztosítják. Saját esetemben már
20

gyermekkoromtól a kardforgatásnak szenteltem magam. A gyakorláson keresztül, beleértve a
[zen] meditációt, nyugodt elmével közelítettem az élethez. Szívem [szellemem] és karjaim
eggyé váltak. ... Tudom, hogy a kardforgatás [hyodo], amely megtanítja, hogyan álljunk helyt
az ellenséggel szemben, a mindennapi élet számára is tartogat értékeket. Amikor elegendő
gyakorlatot és előrehaladást érsz el benne, látni fogod, hogy nincs ellenség, vagyis azt
mondhatjuk, hogy belelátsz az ellenség szívébe. Szeretet és béke költözik beléd. Ekkor a
létezés és a semmi8 egyesülése leszel.”

Yoshikawa Koichiro, a Kashima Shinto Ryu vezető mestere (balra) kenjutsu küzdelme a ryu egyik kard
mesterével bokkennel.

Már Tsuji életében mutatkoztak a korrupt gyakorlat jelei a klasszikus budo gyakorlási formák
jelöltjei között. Olyan durva magamutogatásra szoktak rá, amelyben a klasszikus tanok
konzervatív és szolid értékeit kirívóan semmibe vették. Egyes jelöltek a közönség
szórakoztatására pénzkeresésre kezdték használni a tudásukat, azt kínálva, hogy némi belépti
díj fejében valami szenzációsat láthatnak. Ez és más, a klasszikus tanok valódi szelleme ellen
elkövetett sértő viselkedés teljes tudatában Tsujit erősen foglalkoztatta a Mugai Ryu jövője.
Azt írta: „Azon sokak között, akik ismerik tanításaimat csak kevesek birtokolják a
kardforgatás szellemét és lényegét. A Mugai Ryu jövőjét illetően ügyelni kell rá, hogy úgy
műveljék, hogy a belső értékei képesek legyenek hasznára válni azoknak, akik mostantól akár
száz évig is akarják tanulmányozni a módszereit. Egy kiváló penge és annak megfelelő
használata függ a felhasználójától. De azokat, akik nem méltók a Mugai Ryura, nem kell
bevezetni a tanításaiba. A megfelelő személy tanulásra való kiválasztása bonyolult feladat,
8

matchless state: olyan állapot, amikor senkivel nem akarsz rivalizálni. Itt az üresség fogalmára utal. „Az
üresség – szanszkrit kifejezéssel: szúnjatá – a buddhizmus központi fogalma, amely szerint minden összetett
dolog üres, állandótlan, lényeget nélkülöző és szenvedésteljes. Nevezik a "lényegnélküliség" tanításának is.
Minden mulandó és lényeg nélküli. Mivel minden az okság láncolatából keletkezik, nem létezhet semmiféle
maradandó "én" mint szubsztancia. Ennek ellenére, nem szabad ragaszkodnunk ahhoz a gondolathoz, hogy
mindennek lényege van, de ahhoz sem, hogy semminek nincs. Minden lét, legyen bár emberi vagy nem emberi,
viszonylagos. Ezért ostobaság ragaszkodni bármilyen gondolathoz, elképzeléshez vagy ideológiához, mint
egyedüli abszolútumhoz.” (Beszélő zen) [J.B.]
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bonyolultabb, mint megfelelően beilleszteni a tengelyt a kerékagyba; mindkettő sikere az
elegendő tapasztalattól függ. Egyedül tanulni és tanulmányozni nem elegendő. Anélkül, hogy
keményen gyakorolnál és magadévá tennéd a [kardforgatási] technikákat, vagyis amíg a
kezed és ez elméd eggyé nem válnak, amíg nem gondolkodsz automatikusan és öntudatlanul,
nem lehetsz a kardforgatás mestere. A Mugai Ryuban minden igyekezetnek egy felsőbb cél
felé kell vezetnie – a szellem és a technika egyesülésének az állapotához.”

Ebben a Hokusai által festett küzdelemben mindkét küzdő fél ment és kotét visel. Jobbra egy dojo tisztviselő ül.
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BLACK BELT MAGAZIN
Folyóiratszemle [JB]
2000. szeptember , 38-dik évfolyam, 9. szám
A hwarang do oroszlánjának üvöltése: Lee Joo-Bang a stílus megalapítója ismerteti a
stílus történetét és történelmi múltját.
A taekwondo kötetlen küzdelmi gyakorlási forma kifejlődése: túlhaladottnak tartják a
shotokan módszert, amely a folyamatosan végrehajtott akciókból álló küzdelemre épül.
A gyakorlóbábúval való edzés előnyei: tíz szakértő véleménye.
Gyorstalpaló tanfolyam az utcai verekedéshez: Paul Vunak jeet kune do mester
kétnapos kiképzési módszerének ismertetése.
Fantázia és valóság: hogyan kell ténylegesen hatásosan végrehajtani a pankrációban
látható látványos fojtásokat és feszítéseket.
A karate belép a 21-dik századba: az új kumite módszer az ütés-rúgás elemek
földrevitelekkel és rögzítésekkel való kombinációjára épül. (Ez éppen az, amivel mi is
próbálkozunk. Jó technikákat ír le.)
Erőedzés a kickboxhoz: 2. rész Hogyan javítják a sportgyógyszerek a ringben nyújtott
teljesítményt. (A cikk első része az augusztusi számban jelent meg.)
4 ujjfeszítéses kung fu technika: a san soo stílus négy technikájának bemutatása.
2000. október , 38-dik évfolyam, 10. szám
Egy 21-dik századi harcos: beszélgetés Lorenzo Lamas filmsztárral, útja a judótól a
jujutsun és taekwondón át a iaidóig.
A hwarang do oroszlánjának üvöltése: 2. rész. (Az első rész a szeptemberi számban jelent
meg. Itt a történelmi gyökerek és más stílusokkal való kapcsolat bemutatása mellett
technikákat is ismertet.)
A rugósbicska: a mindennapi önvédelem hatékony, és egyre népszerűbb eszköze.
Túlélés az utcai önvédelemben: Wing Chun kung fu stratégiák több támadó elleni
küzdelemben.
Egyszerű, hatékony és halálos: Bill Miller karate mester ismerteti a tengerészgyalogosok
közelharc kiképzésénél kidolgozott módszereit. Elve: üss elsőnek, üss gyorsan, üss
keményen.
Vigyázz! Kész! A brazil jujutsu néhány olyan technikájának lépésről-lépésre történő
bemutatása, amikor hanyatt fekve védekezünk.
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