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MARATON
Hogy repül az idő! Itt van előttem a tavalyi maratonról írt összefoglaló. Most látom, hogy egy
éve szerkesztem ezt a Híradót. Úgy indult a dolog, hogy a címlapon ez állt: A Budapest Jiu-do
Club havi értesítője. Most átmentünk évkönyvbe. Ez van.. De nem adjuk fel! Szóval, most két
összefoglalót kaptok, először a tavalyit, utána az ideit.

Maraton 2002.
Idén Lipivel lefutottuk a Kaiser's Maratont.
Nagy buli volt, a különféle résztávokon,
váltókban összesen kb. 13 000 ember indult.
Lipi nem hazudtolta meg mezei nyúl jellegét,
és kitűnő idővel 401-dik lett a férfiak
mezőnyében, jómagam kevésbé kitűnő idővel
1666-dik
A felkészülési időszakban találtam ezt a
humoros rajzot, és amikor figyelmesebben
megnéztem, észrevettem még egy plusz
poént; szegény fickó nem csak a Cavintont
felejtette el bevenni, de ráadásul rossz
irányban is indult el.
Nem hiába mondják: a baj nem jár egyedül.
[JB]

Lipi kiegészítése:
A Budapest Sportiroda szeptember 29-én rendezte a Kaiser's Plus Budapest Maraton és
Futófesztivált. Ezen a napon 13600 résztvevő futott a 10 különböző táv valamelyikén. Reggel
a 4 km-es Maratonka gyermek mezőnye kezdte meg a rajtok sorát. 10-kor a klasszikus táv
teljesítői vághattak neki a maratoni lefutásának. Több mint négyezren voltak, akik egyéniben,
3 fős stafétában vagy az 5 fős Ekiden váltóban teljesítették a távot. A maratonisták után
rajtoltak, de jóval előttük értek célba a minimaraton 7,5 km-es távjának teljesítői. A Hősök
terére kisgyermekkel érkezők sem maradtak futószám nélkül, hiszen a családi futás nyolcszáz
métere nekik volt kitalálva, hogy akár babakocsival, pici gyerekkel, nagymamával együtt
családilag lehessen mozogni egy kellemeset.
Akkor most lássuk a maraton statisztikáit: 1786 férfi és 311 nő futotta végig a kissé
megnövelt szintidőn belül (5:50:33) a teljes távot. A legjobb idő a férfiaknál 2:18:41, a nőknél
2:38:18 (ez egyúttal a Budapest maratonok minden idők legjobb női ideje is). A
kerekesszékesek férfi és női legjobbja 2:26:05 ill. 2:34:54 alatt ért célba. Ezeknek az időknek
a tükrében azért a kiválónak mondott 3:29:23-as eredményemen még van mit javítani.
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Maraton 2003
Az idén tizenötezren húztak futócipőt, hogy induljanak 18. Kaiser’s-Plus Budapest
nemzetközi Maraton és Futófesztivál hat versenyszámának valamelyikén (800 m, 4 km,
7,5 km, Maraton Staféta, Ekiden Váltó és Maraton).
Az idén megirigyeltük a tavalyi Ekideneseket, és mi is indítottunk egy csapatot. Igaz, csak
négy olyan jelentkező akadt, aki megelégedett egy 6-8 km-es szakaszon való részvétellel, de
szerencsére volt arra lehetőség, hogy a csapat első embere egyúttal teljes maratont is fusson.
Így állt össze a csapat (a futás sorrendjében): Lipcsei Sándor (12,6 km), Biksi Imre (7,4 km),
Kovács Imre (8,2 km), Horváth Zsolt (6 km), Jóvér Béla (8 km). Csapatunk ideje 3:32:58 lett,
amivel a 212 induló csapatból az 57. helyezést értük el. Két egyéni teljesítést is
elkönyvelhettünk: Péczely Zoltán 4:20:05 (férfiak között 1218., korosztályában 337-ből 225.),
Lipcsei Sándor 3:47:45 (férfiak között 619., korosztályában 226-ból 81.). Összesen 1856
egyéni férfi teljesítő volt és 369 nő. A maratoni mezőny 2600 fős volt, amibe beleértendők az
Ekiden meg a Staféta csapatok is. [Lipi]

Tűnődés az Élet Nagy Kérdésein

Futunk még egy kört, vagy iszunk még egy sört?
2003. Kaiser’s Maraton, Ekiden-váltó, célbaérés után: Horváth Zsolt, Jóvér Béla
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Fegyveres edzés Pilismaróton
Szöveg: Pados Róbert Béla, képek Lipcsei Sándor
Egy éve, egy szép, őszi hétvégén szabadtéri edzést tartottunk Pilismaróton, a Két Seregi
Birtokon. A résztvevők az alábbi képen láthatók.

Megérkezés után laza futással kezdtünk a jó levegőjű Pilisben. Könnyű ebéd és némi
pihenő után lövészetet tartottunk. Először íjjakkal lőttünk, négy íj kipróbálására volt
lehetőség. Seregi Tamás bemutatta a csigás íját, komoly fegyver, jól lehet célozni vele, és
rettentő ereje van a kilőtt vesszőnek. Néhány embernek problémát okozott a felajzása, de
némi gyakorlás után ez is sikerült. Pados Márk íja következett, egy műanyag reflex íj,
könnyű volt lőni ezzel, de sokkal nehezebb célozni. Ezután az én (PRB) íjaim következett a
bemutatásban, egy ősmagyar reflexíj utánzat, Grózer mester műhelyéből. Erősebb, mint a
másik reflex íj, egyébként könnyen lehetett lőni ezzel is. Utolsóként került bemutatásra egy
zen íj. Magyarországon készült, de a japán tradíciók és előírások szerint. Sajnos igazán
egyikünk se ismeri a fortélyait, de ami késik, nem múlik. A bemutatások után mindenki lőtt
néhányat, illetve úgy tűnt, hogy csak néhányat, de több mint egy óra elszaladt az íjászattal.
A lövészetet Béla mester légpuskájával és az én légpisztolyommal zártuk. Itt is
bebizonyosodott, hogy a puskával pontosabban lehet lőni, bár egy laza, nyugodt kézben tartott
pisztollyal is lehet pontos lövéseket leadni. Eleinte céltáblára lőttünk, majd egy üres
ásványvizes palackot kötöztünk fel és arra céloztunk, végül csak a kupakjára.
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A lövészet után Eszter (Ákos élettársa) kiváló bográcspörköltjét fogyasztottuk
vacsorára. Köszönjük. Majd a Seregi Archívumból szabadstílusú küzdelmeket és a két
rövidbot technikáit bemutató videókat néztük. A videók tanúsága szerint a szabadstílusú
küzdelmek egy-két ütésváltás és rúgás után közelharcba és földharcba mennek át, azaz a judo
(nevezhetjük jitsunak vagy bárminek, ez a lényegen nem változtat) technikái nélkül lehetetlen
eredményeket elérni…
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Másnap reggel ismét egy jót futottunk, majd délelőtt rövid bemelegítés után néhány
kétbotos technikát gyakoroltunk. Az edzés második részében fegyveres, szabad stílusú
küzdelmeket gyakoroltunk.
Itt a Magyar Kempo Szövetség fegyveres kumite
versenyszabályait követtük.

A szabályokat röviden szeretném ismertetni.
A küzdelmet fegyverekkel és pusztakézzel folytatják. A fegyverek: kard, kés,
hosszúbot, láncos buzogány (chigi-riki), és páros fegyverek: rövid bot (tanbo), sai, tonfa,
nunchaku. A fegyvereken polifoam borítás van, hogy védje a küzdőket. Ütni és rúgni is
lehet, bár a gyakorlatban csak ritkán kerül rá sor. A közelharc és földharc nem engedélyezett.
A küzdelem három ipponig megy, a waza-arit és egyéb kisebb értékű találatokat nem
számolják. Ippon érhető el a fej, az ágyék és a térd maximum 75%-os megütésével, a kardal
térd feletti vágással, a késsel érvágással, rúgással és ütéssel a fejre vagy testre, max. 75%-os
erővel. Döfni és szúrni nem szabad egyik fegyverrel sem. A fenti szabályok nem teljesen
életszerűek, hiszen az életben például késsel szúrni is szoktak, a földharc kialakulhat, több
fegyverrel lehet fojtani, leszorítani, nem csak e fenti területek találata teheti harcképtelenné a
küzdőket, több kisebb találattal is lehet győzni, stb. Ennek ellenére jónak találom a fenti

7

szabályokat, mert a lehetőségek szerint biztonságos, mégis valódi küzdelemre emlékeztető és
jobbat eddig nem láttam. Az valamennyi küzdősport szabályrendszere tartalmaz a valós
küzdelmektől eltérő elemeket, például a judo-ban nem ütnek, rúgnak, a boxban tilos a fogás.

A küzdelem két menetből áll, egyenlő esetén egy ipponig egy harmadik menet kezdődik.
A fegyvereket közvetlenül a menetek megkezdése előtt sorsolják, tehát bármelyik fegyverrel
lehet bármelyik ellen küzdeni, ahogy a sors hozza. Mindegyik menetben újra sorsolják a
fegyvereket. (Érdekes látni a különböző fegyvereket egymás ellen. Ugyanazzal a fegyverrel
egész máshogy kell harcolni az egyik és másik ellen.) A kötelező védőfelszerelés: fej és
arcvédő, ágyékvédő, térdvédő, kézfejvédő. További védőfelszerelés is engedélyezett. A
versenyek vagy egyenes kieséses rendszerben vagy körmérkőzésben folynak. A találatok
megítélését egy vezető bíró végzi négy oldalbíró segítségével.
A két, versenyeket próbált ember közül először Pados Márk küzdött a csapat néhány
tagjával, majd én folytattam a csapat többi tagja ellen, végezetül bárki bárkivel küzdhetett. A
bíráskodás szerepét Béla san, Borsi Jani, Pados Márk és én láttuk el. Aki több küzdelmet is
kipróbált rendesen átizzadta a judogijét, ahogy illik…
Szaunázás után hazament a csapat, fáradtan, de jó kedvűen, néhány új ismerettel
gazdagodva. Folytatása a következő hétvégi edzésen, Pilismaróton vagy máshol.

ÍRÁSOK A IAIDO EDZÉSEK UTÁN
Pados Róbert Béla
A játék
Az emberek elhatározták, hogy játszani fognak, végre egyszer újra játszani. A
Házigazda összehívta a csapatot, eljött a Szerencsejátékos, a Manager, az Orvos, a Pap, a
Sportbajnok, a Politikus. Ott volt még a Házigazda felesége a Háziasszony és két gyermeke,
a Kisgyerek és a Nagygyerek.
Mindenki nagyon készült a játékra. A Házigazda összevásárolt mindenféle italt és
kiporszívózott, amit egyébként soha sem csinált. A Háziasszony sütött főzött három napon
keresztül, bár máskor csak készételt rendelt vagy hideget ettek, két új ruhát csináltatott
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magának és átfestette a haját. De mindketten féltek, hogy minden rendben lesz-e. A Manager
megmondta mindenkinek, hogy amíg ő játszik ki mit csináljon, ha a tőzsde így vagy úgy
változik. A játékszabályokat megtanulta kívülről és az Interneten is utána nézett, hogy kell
játszani. A három mobiltelefonját oda adta, a három legjobb munkatársának, hogy oldják
meg a feladatokat. Bár nagyon aggódott, hogy mi lesz nélküle. A Szerencsejátékos tizenhat
nyerő stratégiát dolgozott ki, de nem volt biztos benne, hogy elég lesz. Az Orvos
összekészített egy játékhoz való elsősegélytáskát, hátha a játék hevében valaki rosszul lesz,
vagy megsérül. A Nagy Orvosi Könyvben megnézte, hogy milyen betegségek szoktak
előfordulni játék közben, de semmit nem talált, se a Könyvben se az Interneten. Így nagyon
aggódva menet el. A Pap két prédikációt is készített és megnézte a Szentírást, milyen bűnök
ellen kell játék közben harcolni, de semmit nem talált, így nagyon nyugtalan volt. A Politikus
felkészült, hogy segítheti elő az újraválasztását a játék. De nem volt biztos benne, hogy sül el
az egész és aggódott, hogy egyáltalán elmenjen-e. A Sportbajnok felemelte az edzésadagját,
hogy kész legyen a játékra, de nem tudta, hogy a formaidőzítése megfelelő lesz-e, így nagyon
bizonytalanul ment el. A Nagygyereknek megmondták, hogy mit szabad és mit nem,
vigyázzon a kistestvérére, mutasson példát (ő a nagyobb). Félt a játéktól nehogy valamit
elfelejtsen, amit a szülei mondtak. A Kisgyereknek mondták, köszönjön mindenkinek, legyen
szófogadó, ne legyen rossz. Ő is félt a játéktól, nehogy a szülei valamiért megszidják.
Végül mindenki együtt volt és elkezdődött a játék. Eleinte minden jól ment, mindenki
hozta a formáját, nem volt semmi baj. De mindenki nagyon feszült volt, valami miatt
mindenki aggódott, mi lesz, nehogy baj legyen. Ezért kezdek egyre inkább visszahúzódni a
játéktól. A két gyerek viszont kezdett felszabadulni, ők már szabadon játszottak. Ennek
hatására minden felnőtt még inkább úgy érezte, hogy egyre nagyobb a kontraszt, ezért
mindenki teljesen leállt a játékkal, csak a gyerekek játszottak.
Erre mindenki
megkönnyebbült, végre már nem lehet baj.
Eljött a játék vége. A gyerekeket lefektették, a felnőttek mindnyájan elmondták, hogy
ilyen jót még életükben nem játszottak és fogadkoztak, hogy ezt minden hónapban meg
fogják ismételni, mert olyan jó volt. De soha többet nem jöttek össze játszani…
Játék, alkotás, pihenés
Az ember életét három korszakra szokták osztani: a gyerekkor, a felnőttkor és az
időskor. A konvenció szerint a gyerekek fő tevékenysége a játék, a felnőttkor az alkotó
korszak és az időskorban már csak a pihenés marad.
A gyermek megszületik, cseperedik, mindent kipróbál és játszik. Nem várnak tőle el
semmit, még nem kell alkotnia semmit. Ha valami új, érdekes az eszébe jut, leintik, játsszál
csak, te még gyerek vagy, úgysem tudsz semmit. Hiába indul el új utakon az elméje, hiába
szárnyal a fantáziája, nem engedik az okos felnőttek, hogy kibontakozzon, sőt ágyba dugják,
ha kell, ha nem, hogy pihenjen. Hiába fáradhatatlan és neki elég lenne öt perc pihenés,
pihennie kell, addig sincs láb alatt, nem zavar senkit az ötleteivel, fantáziájával.
Ezekből a gyerekekből lesznek a felnőttek, a fantáziájuk már gyermekkorban
szárnyaszegett ólom gólemmé vált, így az alkotás gyötrelem, inkább a kitaposott úton faragja
a széklábakat. Néha még játszana, de nem nagyon mer. Pihenésre nincs ideje, mert rengeteg
energiát fektet abba, hogy megindokolja és bebizonyítsa, hogy nincs ideje pihenni.
Időskorra totálisan kiég és a jóleső, aktív pihenés helyett csak vegetál és utálja az életet.
Néhány embernek kicsit másként alakul az élete.
Szerencsés esetben egy gyerek „játékában” meglátják az alkotást, az értéket és segítenek
megvalósítani, bár többnyire a felnőttek, mint saját ötletüket adják tovább. A gyerekeket ez
nem zavarja, játszanak és alkotnak vígan tovább, már rég további, új dolgokon jár a fejük.
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Néha a felnőttek is ki tudnak törni saját börtönükből. Itt könnyű a helyzet,
megfelelhetnek az elvárásoknak. Néha játszani és pihenni is mernek, így kerek és harmonikus
lesz az életük.
Idős korban már nincs semmi elvárás, nincs veszteni valójuk, ezért kockázat nélkül
alkothatnának. Ennek ellenére csak kevesekben marad meg a tűz, az alkotás utáni vágy.
Akinek ez sikerül azt mindenki csodálva nézi, hogy képes még ebben a korban is alkotni.
„Későn érő típus”, „sokáig érlelte a gondolatait” és egyéb butaságot mondanak a jól értesült
irigyek. Az idős, alkotó ember csak mosolyog ezeken, alkot, játszik, pihen és derűsen
szemléli a világot.
Te melyik szeretnél lenni? És melyik vagy…

"Nem tudom, hogyan lát engem a világ; de nekem úgy
tetszik, hogy csak tengerparton játszadozó kisfiú voltam, aki
abban leli örömét, hogy olykor a szokottnál simább kavicsot
vagy szebb kagylót talál, míg az igazság hatalmas óceánja
kikutatlanul terül el előtte."
Sir Isaac Newton
Idézi: Selye János, Álomtól a felfedezésig, Akadémiai Kiadó 1967, 29. old.

OLVASÓI LEVÉL
Lágy művészet
Az alábbi levelet Fürtös János kapta egyik tanítványától, Mohácsy Alberttől.
Változtatás és kommentár nélkül közöljük.
Mesterem!
Működnek a tanultak! Ma reggel bebizonyosodott, hogy nem hiába gyűrődöm évek
óta a tatamin.
A sztori: kénytelen-kelletlen buszmegállóban parkoltam kirakodás erejéig a cégnél.
Murphy; jött a 86-os.
Esküszöm, elfértek a gyalogosok, ahogy le- és felszálltak. Persze mindig van egy
ember, akinek nem tetszik valami, be is szólt, ahogy kell. Közöltem vele, hogy nem
jókedvemből tanyázom ott, hanem dolgozom, egyébként mindjárt elhúzom a belemet.
Őneki további észrevételei voltak, egyre becsmérlőbb hangnemben.
Erre azért már kilátásba helyeztem, hogy leszakítom a fejét, ha tovább csúnyáskodik.
Ő csak tovább szövegelt, miközben bátor hátrálásba kezdett. Jóindulatúan
megjegyeztem, hogy nézzen előre, mert beveri a fejét. Nagyon megijedhetett, mert
gyorsan megfordult, és ahogy kell, szépen le is fejelte a buszmegálló tábláját.
(Szemtanúk szerint az igazi, klasszikus, amilyet ha filmen látsz, nem hiszel el...).
Ugye-ugye, mondtam neki, hozzád se nyúltam még, és már össze is törted magad, kis
buta! Magamban közben arra gondoltam, nincs is szebb a lágy művészetnél...
hálás tanítványod:
Berci
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MOKUSO
Írta: Tim Shaw. Fordította: Jóvér Béla.
Forrás. Internet, wado ryu honlap [http://www.wadokarate.co.uk/index.htm]

Történet
Ez a gyakorlat Kínából és Japánból ered, és több évszázados múltra tekinthet vissza.
A történelem során mindenki, aki a harcművészetek mélyére akart hatolni, létfontosságúnak
tekintette a meditációs gyakorlatokat. Bár a részletek sokszor a múlt homályába vesznek és
kétségtelen, hogy a legendák sok mindent fel is nagyítottak, de számos mesterről tudunk, akik
olyan kimagasló technikai szintet értek le, hogy szinte már természetfeletti képességekkel
rendelkeztek. Ha csak egy szemernyi igazság is van ezekben a legendákban, a
harcművészetek meditációs vonatkozásainak jelentőségét igen komolyan fontolóra kell
vennünk1.

A mokuso gyakorlásának céljai:
Rövidtávú célok
Az edzések elején segít a gyakorláshoz megfelelő tudatállapot kialakításában és az
elvégzendő feladatra hangolódásban.
Hosszútávú célok
Segít abban, hogy visszatérjünk a gondolkodás és cselekvés olyan tiszta állapotához, amelyet
nem szennyeznek téveszmék és helytelen válaszreakciók.
Az elme és a test edzése
Ahhoz, hogy a gyakorló képes legyen hasznosítani a gyakorlásból származó előnyöket, az
elme megfelelő parancsot kell, hogy adjon a testnek. 2 A hosszas és megfelelően végzett
gyakorlás eredményeként a nyugodt és ellenőrzés alatt tartott elme képes rá, hogy fokozottan

1

A kételkedők figyelmébe ajánlom Morihei Ueshiba élettörténetét (John Stevens Három budo mester.
Budo Kiskönyvtár sorozat.) [JB]
2
Éles helyzetben, óriási lélektani nyomás alatt, erre mindössze másodpercek állnak rendelkezésre. Ha valaki
edzéseken csak a technikát gyakorolta, és elhanyagolta ezt a fajta mentális tréninget, nem számíthat sok sikerre.
[JB]
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előnyös hatást gyakoroljon a testre, megőrizze és fokozza az életenergiát (kínaiul: chi [csí],
japánul ki [kí]).

Hogyan működik a mokuso gyakorlat
Testtartás
Az első alapelv a testtartás. Függőlegesen tartott gerinccel, egyenes háttal kell ülnünk, a
testnek a gerincoszlop, mint szimmetriatengely körül teljesen kiegyensúlyozottnak kell lennie.
A keleti gondolkodásmódban az emberi lény összekötő hidat képez az ég (jang) és a föld (jin)
között. (Az ég itt nem a keresztény felfogás szerinti mennyországot jelenti, hanem a
világmindenséget, a kozmoszt.)
A mokuso/meditációt sokféle testtartásban lehet végezni, beleértve az állást, széken ülést vagy
hanyattfekvést is, de a legelterjedtebb módja a hagyományos seiza (térdelő) testhelyzet.
A seiza azért is kézenfekvő választás, mert a dojóban egyébként is ebben a testhelyzetben
pihenünk vagy üdvözöljük egymást. Gyakorlati meggondolások is szólnak e mellett a
testhelyzet mellett.
Lényeges, hogy ebben a helyzetben kezeink szabadon maradnak. A gyakran szűkös dojókban
ez az ülésmód gazdaságosan kihasználja a teret, és mégis méltóságteljes. Egyúttal biztonságos
is; ha egy társunk ránk esik, vagy belénk botlik, egyikünk sem sérül meg.
Ha valamelyik tanítvány a hosszas seizában ülést kényelmetlennek vagy valamilyen sérülése
miatt fájdalmasnak találja, megengedhető az is, hogy keresztbetett lábakkal üljön, de
gerincének ekkor is függőlegesnek kell maradnia.
A kezek helyzete és egyéb szempontok
A kezek helyzetét illetően is több felfogás van, de a legelterjedtebb a zen gyakorlóknál
elfogadott változat: a felfelé fordított tenyerek az ölünkben vannak, a bal tenyér a jobb
tenyérben nyugszik. A hüvelykujjak enyhén összeérnek. (Egyesek szerint nőknél fordított
tartást kell kialakítani, azaz, a jobb tenyér nyugszik a bal tenyérben.) A kezek helyzete olyan
legyen, hogy a vállaknak ne kelljen se megemelkedniük, se megsüllyedniük.
A nyelv helyzete is lényeges. A nyelv hegyét a szájpadlásunkhoz kell érintenünk, közvetlenül
a felső fogsor felett. A kínai felfogás szerint a nyelv összekötő kapcsot képez két fő
életenergia csatorna, úgy nevezett meridián között, és ha ezek nincsenek érintkezésben, a
gyakorlat előnyös hatásai elmaradnak. 3
Összpontosítás
A csapongó gondolatok képezik a gyakorlat magas szintű végrehajtásának fő akadályát.
Kezdetben jó megoldás, ha azzal kötjük le a figyelmünket, hogy lélegzetünket számoljuk. Ha
csak a számokra irányul a figyelmünk, ezzel elejét vehetjük, hogy a gyakorlat üres
ábrándozássá fajuljon.
A zen gyakorlat célja, hogy ellenőrzésünk alá vonjuk és kiüresítsük elménket, és így
közvetlen kapcsolatba kerüljünk valódi énünkkel.
Pillantás
Félig zárt szemekkel nézzünk körülbelül két méterre magunk elé a padlóra. 4 Ez
megakadályozza a felesleges vizuális figyelemelterelődést, és csökkenti az elalvás veszélyét.
Lélegzés
A lélegzés a helyes gyakorlat kulcsa. Évszázadok során rengeteg technikát kifejlesztettek, de
valamennyi néhány központi elven nyugszik.
A helyes légzés sokféle előnyös hatást gyakorol a testünkre, de mindenekelőtt azzal kell
tisztában lennünk, hogy hétköznapi lélegzésünk számos okból gátolt és tökéletlen. Ezek az
okok a stressztől és feszültségtől egészen a helytelen testtartásig terjednek.
3

Nem elég, hogy a hasi légzéssel a saika tandenben felhalmozzuk az energiát, az is lényeges, hogy az
összegyűjtött ki a megfelelő meridiánokon át egyenletesen eljusson a test különböző részeibe. [JB]
4
Sokan behunyt szemmel végzik a gyakorlatot. Magam is ezt a változatot kedvelem. [JB]
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Ha megfigyeljük az újszülöttek vagy állatok lélegzését, látni fogjuk, hogy elsődlegesen hasi
légzést végeznek, ezzel szemben az átlagember arra hajlamos, hogy mellkasa felső részével
lélegezzen. Élettani szempontból nézve elmondhatjuk, hogy a lélegzést a szivattyúként
működő rekeszizom irányítja. A mokuso gyakorlatnál ezt, a rekeszizom által irányított
lélegzést kell gyakorolnunk.
Nem véletlen, hogy a központi jelentőségű életpont, a saika tanden néhány centiméterrel a
köldök alatt helyezkedik el. A tanden az életenergia gyűjtőhelye. A helyes lélegzés feltölti, és
folyamatosan pótolja az életenergia készletet.
Légzéstechnika
A lélegzésnek hosszú, lassú légzésciklusokból kell állnia. Az orron át szívjuk be a levegőt,
lassan továbbítsuk a tüdőbe, de azzal az érzéssel, mint ha az alhasba engednénk le. Ez
természetes módon rávezet bennünket a hasi légzésre és a rekeszizom megfelelő használatára
és tudatosítja bennünk a tanden jelentőségét.
A belégzést akkor fejezzük be, mielőtt még teljesen feltöltődnénk levegővel. Ha túlzásba
visszük, nem megfelelő helyeken alakulnak ki feszültségek. Néhány másodpercig tartsuk
vissza a lélegzetünket. Ez ne tartson túlságosan sokáig, mert rosszullétet okozhat. Ezután
szájon át lassan engedjük ki a levegőt, ismételten figyelve a rekeszizom helyes használatára.
A levegő végét ne akarjuk erőlködve kipréselni magunkból, de ne is tartsuk vissza, engedjük,
hogy reflex-szerűen kezdődjön meg a következő légzésciklus.
A rutin megszerzése
A szokásos edzések előtti mokuso, bár megnyugtatja, és megfelelően áthangolja az elmét,
hosszú távú előnyöket nem képes nyújtani. Aki komolyan akar foglalkozni a harcművészettel,
mély elkötelezettségen alapuló napi rendszerességgel kell, hogy gyakoroljon.
Ne várjunk egyik napról a másikra eredményeket, időbe telik, mire a test és az elme
ráhangolódik, de ha napi 15 - 30 percet gyakorolunk, egy hónap után már észlelünk
előrehaladást.
Ha helyesen hajtjuk végre a gyakorlatot, az előálló energiafeltöltődés és jó közérzet napi
szükségletünkké válik. Nyilvánvaló, hogy ezek az előnyök nem csak a harcművészek számára
fontosak, és igaz az is, hogy nem minden harcművészetet tanuló képes ilyen fegyelmezett
életvitelre. Sokan gondolják, hogy az edzések előtti gyakorlat rövid távú előnyei is
elegendőek számukra. Minden azon múlik, milyen magasra helyezed önmagad előtt a mércét.

A zazen5 visszatérés a természetes létezéshez
... A zazen nem önkívület vagy érzések felébresztése, lényege nem
a test, illetve a tudat valamilyen különleges állapota. A zazen
tökéletes visszatérés a tiszta, természetes emberi állapothoz. Ez
nem a nagy mesterek vagy a szentek számára fenntartott
titokzatos élmény, hanem mindenki által megvalósítható.
A zazen azt jelenti, hogy bensőséges kapcsolatot alakítasz ki
saját magaddal, rálelsz a belső egység pontos ízére, és harmóniába
kerülsz az egyetemes léttel.
Taishen Deshimaru Zen és a harcművészetek, Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó 1994, 13.
oldal.

5

A zazen a zen-buddhizmus szóhasználatával a mokuso elnevezése.
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LÁSSUK, MIT JELENT
JB
Tokióban a metróban színes szalagfeliratok tájékoztatják az utasokat a következő állomásról.
Megjelenik angolul, és japán írásjelekkel is. Az angolt csak tudomásul vettem, a japánt nem
értettem, de kimondottan élveztem. A sok kis apró figura mindig felvidámított, mintha
bátorítóan rám kacsintottak volna; nem vagy idegenben, érezd otthon magad, csak játék az
egész! Az egész japán közeg ilyen felszabadító hatással volt rám. Szeretek múzeumba járni.
Általában vásárolok prospektusokat is, és fényképezek, hogy később minél több dologra
visszaemlékezzek. Itt jegyzetfüzettel jártam-keltem, amibe nem csak írtam, hanem - akkor ott
ezt természetesnek éreztem - kis rajzokat is firkálgattam. Ez az élmény adta az ötletet (és a
Davy Lowry-könyv, A harcművészetek szellemiségéről), hogy indítsunk egy ilyen rovatot,
mert jobban megértjük az általunk is használt japán fogalmakat, ha megpróbáljuk meglátni,
amit ők is látnak az írásjelek mögött.
Az egész japán iskolarendszerre jellemző, hogy komplexen fejlesztik a gyermekek művészi
hajlamait. Éppen egy érdekes könyvet olvasok, amelyben egy magyar pedagógus mondja el
ott szerzett élményeit. Bemutatja, hogy a japán iskola, és benne a japán írás, mennyire
kedvezően hat a vizuális gondolkodásmód kifejlődésére.
Érdemes elolvasni az alábbi részletet (az első mondat arra utal, hogy korábban arról volt szó,
hogy a gyerekek falujában elfogtak egy medvét, amiről utána a tanító segítségével dalt
költöttek.
De nem mindig kell izgalmas, nagyszerű esemény az élmény születéséhez. Fakadhat
egyszerű belső történősből is. Ha ugyan egyszerű belső történés az, mikor egy hatéves kislány
megért valamit az iskolában tanultakból, s érzi, hogyan válik valósággá, amit magáévá tett:
A hídról a
hegyet nézve
száz tujafát
számláltam össze.

A hídról
lefelé nézve
mindjárt tudtam
a folyó kandzsi jelét.

Kudo Jukiko első osztályos kislány verséről van szó. Ő ébredt rá a hídon állva, hogy meg
tudja számolni a száz tujafát. Ő jött rá a folyó vize láttán, hogy érti a folyó jelét. Mert a
hullámok vonalai jelentették eleinte a folyót, mai írásmódja ebből alakult.
Valójában ez is igazi, nagy élmény. Belelátja a kislány a tájba, amit tanult. Világosan,
képszerűen rendeződik agyában a tujafák tömege. Ez a tömeg szétszedhető: akár száz fából is
állhat - már addig tudok számlálni: Látom a szép, sötétzöld erdővel borított egész hegyoldalt,
de ki is tudom emelni belőle a száz fát s a víz hullámainak rajzából a folyó képjelét.

A folyó kanji jelének kialakulása a víz képéből
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A kisgyerek látásmódjának egységes világába beleszól a számkép és az írásjel. Nem
különül el írott-tanult és látott világgá. A látott világban Jukiko azt gyakorolhatja, amit
frissen tanult: számlálhat. Ez az öröm meg a folyó vizének és az ősi jel azonosságának a
felfedezése olyan belső élmény, amelynek izgalma valóban verssé alakítja a gyerek mondatait.
(Forrás: Székácsné Vida Mária Gyermekművészet Japánban, Corvina, 1971, 36. oldal.)
Lássuk, tehát, mit láthatunk! Az előző íráshoz kapcsolódva kezdjük a mokuso írásjelével.
MOKUSO
A mokuso kifejezés két kínai eredetű japán írásjelből, kanjiból áll. Mindegyik kanji
többszörösen összetett, egyszerűbb fogalmakat kifejező írásjelekből tevődik össze. Ezt a
felépítést az alábbi táblázat mutatja be.

MOKU (18566)

FEKETE (124)

SO (532)

KUTYA (17)

SZÍV (147)

MEGFIGYELÉS
(530)

FA (69)

SZEM (72)

59)

MEZŐ (59)

TALAJ (60)

TŰZ (8)

Lássuk, mit mond a tudomány7 ezekről az írásjelekről!
MOKU csend, csendes, fegyelmezett odafigyelés
Eredetileg egy csendben ülő kutyát jelentett, ma a csendet, csendességet jelenti általános
értelemben. A fekete jelző valószínűleg szemantikai okokból, fonetikus meggondolásból
kapcsolódott hozzá. Ez magyarul azt jelenti, hogy a kínai írásjel kimondva [koku] úgy
hangzott, mint a csendesség japánul [moku]. Ez a számunkra furcsa kettősség az egész japán
írásrendszerre jellemző; minden kanji jelnek van kínai olvasata (ez az úgy nevezett on olvasat,
és van egy japán, ez a kun olvasat).
FEKETE
6

1981-ben felülvizsgálták (már sokadszor) a kanji írásjelek rendszerét, és meghatározták az úgy nevezett
„szokásosan használt kanji jeleket, amelyeket egy diplomás japánnak kötelezően ismernie kell. Ezek száma
1945. Az itt látható számok az ebben a rendszerben kapott sorszámot jelentik.
7
Kenneth G. Henshall A Guide to Remembering Japanese Characters
Tuttle Language Library, Charles E. Tuttle Company, Rutland Vermont & Tokyo Japan, 1988.
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Többféle értelmezése is van. Az egyik szerint  a könyv szerint ez tűnik valószínűbbnek  a
feketeség fogalmát az adja vissza, hogy az írásjel egy grillsütővas és a láng kanji jelére
bontható, így a koromra lehet asszociálni. A másik értelmezés  ezt szemléltettem az ábrán 
a tűz által felperzselt mező talajának fekete színére utalva jelzi a fekete színt.

A talaj írásjele egy földön fekvő rög képét idézi:
A korom mindkét esetben utal arra is, hogy valami le van fedve, blokkolva van, a mokuso
összetételben ezzel is jelzi, hogy a „fekete kutya” nem csak csendben, hanem visszafogottan,
fegyelmezetten ül.
A mező jele a rizsföldek öntözőcsatornáktól barázdált képét idézi, a talaj egy földön fekvő
rögöt mintáz, a tűz jelén pedig látszanak a lobogó lángnyelvek.
KUTYA
A kutya jele nem egy csendes, hanem egy hátsó két lábán álló, hegyes fülű, ugató kutya
rajzából alakult ki.

SO elképzelés, gondolat, a szív gondos odafigyeléssel végzett, csendes vizsgálata
Amint az ábra is mutatja, háromszorosan összetett kanji, nézzük meg az elemeit.
SZÍV
Egy dobogó szív stilizált rajzából fejlődött ki.

Nem csak a szívet, mint szervet jelenti, hanem a magyarhoz hasonlóan, érzést és elmét is.
MEGFIGYELÉS
A fa és a szem együtt azért utal a megfigyelésre, mert azt látjuk, hogy valaki egy fa mögül
gondosan figyel minket. A fa jelképéhez nem kell kommentár, a szemhez annyit tesz hozzá a
könyv, hogy korábban ez az írásjel jobban hasonlított a valódi szemhez, de idők során kissé
átalakult.

No, ez azért nem annyira egyszerű, mint a folyó! De miért is lenne? Maga a fogalom is
összetettebb. Kedves Olvasó! Légy egy kicsit játékos kisgyermek, és miután figyelmesen
elolvastad az írásjelek mögöttes tartalmát, próbáld meg képszerűen megjeleníteni a mokuso
fogalmát.
Nézegess, szemlélődj, talán közelebb kerülsz a japánok belső világához és saját agyad jobb
féltekéjéhez, a Benned élő művész-kisgyermekhez. .
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TENGELY-IDŐ
Több alkalommal igyekeztem felvázolni számotokra a buddhizmus útját Indiából Kínán át
Japánig, beszélgetünk Kína és Japán történelmének idősíkjairól, a korszakformáló
személyiségek egymásra hatásáról. Volt egy ilyen klubdélután Dinnyés Enikőnél, egy másik
Czetka Zolinál, tartottam egy kis előadás-félét Pilismaróton és egy másikat Balatonfüreden is.
Ha továbbra is lesz érdeklődés, szeretném ezt a szabadegyetem-szerű formát folytatni. Az
eddigiekhez és az ez utáni előadásokhoz hasznos adaléknak gondolom az alábbi két írást. A
tengely-idő forrása: Vekerdy Tamás, Lélek-jelenlét Ursa Minor könyvek, 2000, 112. oldal.
Az erre "rímelő" Faludy verset az Internetről vettem. [JB]
Karl Jaspers történettudományi szemlélődéseiben a Krisztus előtt 600-tól Krisztus után 600-ig
terjedő időszakot tengely-időnek nevezi. Sajátos fordulat következik be ekkor az emberiség
ismert – egyébként az emberiség fennállásához képest csak igen rövid időszakot átfogó –
történetében.
A régebbi – ma már 3-4000 éves – hagyományok mind előre mutattak, reménykedve, egy
eljövendő korszakra, amelyben majd eljön valamiféle megigazító, helyretevő, üdv-hozó,
megváltó. Az azóta eltelt időszak pedig visszamutat erre a kétszer hatszáz évre, ennek
valamelyik korszakára, valamelyik alakjára s azt mondja, itt volt, eljött, tanított,
megszabadított, megváltott.
Az emberiség nagy tanítói közül a legtöbben mintha kultúráktól függetlenül ebben az
időszakban működtek volna.
Lao-ce és Kon-fu-ce Kínában, Buddha Indiában, a próféták a zsidóknál, Szókratész, Platón és
Arisztotelész Görögországban, majd Krisztus és az apostolok a római birodalom részévé vált
Kánaánban, Pál apostol, Szent Ágoston és a többi nagyok a korai kereszténység idején, s
végül Mohamed, az iszlám nagy prófétája.
Míg eddig az időszakig, eddig a tengely-időig a tanítások mind a kinyilatkoztatásból, a
prófétai látásból és megvilágosodásból eredtek, addig e tengely-időszak után a tradícióból és a
külső anyagi világ kutatásából.
Más kutatók másfelől közelítve ugyancsak fordulóként írják le azt az időszakot. Carl Gustav
Jung például arról beszél, hogy a fordulat előtt az embert körülvevő világ telítve volt szellemi
– isteni, démoni – lényekkel. Nimfák és najádok, szatírok és kentaurok nyüzsögtek a görög
embert körülvevő természetben, vagy éppen tündérek és manók, tűzlények és sellők az
északibb vidékeken. Akár az Odüsszeiát olvassuk, akár Thomas Mann Józsefről és
testvéreiről szóló könyveit, megtapasztalhatjuk, hogy hogyan jártak-keltek istenek és isteni
küldöttek az emberek között, megtévesztésül esetleg éppen ismerős emberek alakját öltve fel,
vagy éppenséggel különös idegen vándorokét.
Azután a világ kiürült az ember körül, mondja Jung, az ember lelkébe vette be vagy vette
vissza azokat a valóságos energiákat, melyeket eddig a külső világban szemlélt. Azóta ezek az
erők bennünk élnek és lélektani realitásukhoz nem fér kétség, mondja a pszichiáter. Ha valódi
kapcsolatba tudunk lépni velük, ahogy ez a nagy korszakokban a nagy vallások rítusainak és
kultuszainak mindig sikerült, akkor előresegítenek utunkon, ha azonban tagadjuk őket, akkor
rombolóan törnek elő.
A legésszerűbb korszak van kiszolgáltatva a legirracionálisabb katasztrófáknak, mondja Jung,
mert nem tud igazi kapcsolatba lépni ezekkel a csak ésszel meg nem közelíthető energiákkal.
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A Buddha azt tanítja
„A Buddha azt tanítja: hogyan kerülheted el
a szenvedést; és Krisztus: válladra mint veszed fel;
és Szókrátész: mily módon emelkedhetsz fölébe;
és Plátó: a valóság az ideák ködképe;
s Epiktétosz: merülj fel a szennyből az erénnyel;
s Epikúrosz: munkálkodj kis kertedben szerényen;
s Csuáng-ce: nincsen dogma, sem egyház: meditáljunk;
gyönyörűen kezdték el. Mondjad, ki jött utánuk?”
„Szent Tamás meg Sánkárá, e két egyformán bátor
és pompás elme; kár, hogy mindkettő kommentátor.
A maradék nem számít.” – „Azt állítod, hogy ennyi
az egész? s lényegeset nem hozott többé senki?
Az ezredek szellemi termése ily kevés volt?
Mi következik ebből?” – „Hogy ránk szakad az égbolt.”
Faludy György
(Toronto, 1977)

Seoi-nage – a válldobás
Forrás: Mahito Ohgo JUDO Go Kyo-Kampftechniken Falken Bücherei, s.47 – 54.
Fordította: Czetka Zoltán
Ha valaki a judo legjellemzőbb technikáját keresné, a választása alighanem a válldobásra
esne. A válldobás egy tipikus judo technika, melynek során az ellenfelet magasan a levegőben
repítve a szó szoros értelmében földhöz lehet vágni. A válldobás első sorban a fiatal judósok
számára ajánlott, mivel ezt gyakorolva jól érzékelhető a „judo élmény”, emellett illeszkedik
az ifjú szervezet testfelépítéséhez. Ha valaki ezt a technikát 20 évesen kezdi tanulni, az esetek
többségében már lekésett arról, hogy hatékony küzdelmi technikaként tudja alkalmazni. A
válldobás hatékony végrehajtása egy laza, hajlékony testet feltételez, valamint egy késlekedés
nélküli, villámgyors befordulást a dobáshoz. A judo tanulására általánosan érvényes, hogy a
technikák alapvető lényegét el kell sajátítani, mielőtt a judoka teste természetes fejlődésének
következményeként elvesztené hajlékonyságát. A nagy testi erő önmagában nem elegendő a
dobás végrehajtása közbeni problémák megoldásához. A dobás megkezdésekor első lépésként
el kell lazítani a testet, amivel a megteremtjük a megfelelően lendületes dobásindítás
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előfeltételét. A vállnak és a karnak szintén lazának kell lennie, különben a judoka saját magát
akadályozza a befordulás végrehajtásában. A morote-seoi-nage különösképpen feltételezi az
eszerinti végrehajtást. A judo ideálja a technika harmonikus, folyamatos végrehajtása, ez
kínálja az eszközt a válldobás eredményes végrehajtásához is.
A válldobás végrehajtásának egy másik formáját, az ippon-seoi-nagét, az előzőekben
leírtakkal szemben a felnőtt korú judoka is el tudja sajátítani. A dobás végrehajtása során az
ellenfelet egy kézzel erősen magunkra húzzuk, befordulunk, és stabilan megállunk előtte.
Mindeközben az ellenfelet testünk felett átvezetve dobjuk meg. A technikának ez a fajta
végrehajtása elsősorban atléta termetű embereknek ajánlott.
A válldobás érdekessége az egyenes testtartás a dobás közben és azt követően. A dobás helyes
végrehajtását követően a végrehajtó állva marad. Éppen ez az, ami szimbolizálja a judo
küzdelemben aratott győzelmet, és teszi egyértelművé a győzelmet és vereséget a páros
küzdelem során.
Végrehajtási variációk
Amikor az ellenfél a jobb lábával előre akar lépni:
Tsukuri – előkészítés
Az ellenfél mozgásával szinkronban hosszan hátralépünk, amivel az ellenfelet előre
megléptetjük. Bal kezünkkel megemeljük az ellenfél jobb karját, miáltal előre
egyensúlyvesztéses helyzetbe kényszerítjük. A bal karunkat lehetőség szerint magasan, az
ellenfél könyöke felett tartjuk, mialatt jobb karunk laza marad, hogy ne akadályozza a
befordulást a dobáshoz. A teljes testtartásunk balra döntött irányultságú, ez megkönnyíti a
későbbi befordulást. Mindkét sarkunk kissé felemelkedik, a térd enyhén hajlított és feszített.
Kake – végrehajtás
A jobb lábfejünket az óramutató járásával ellentétesen elfordítva belépünk az ellenfél lábai
elé. A bal lábunkat addig húzzuk hátrafelé, amíg a bal fenekünk az ellenfél bal combjába nem
ütközik. A befordulás alatt a könyökünket behajlítjuk, de a felső testünk függőleges marad. A
befordulás megkezdéséhez jobb csuklónkat, a könyökünket kifelé tolva az ellenfél hónalja alá
forgatjuk. Miután sikeresen elértük, hogy a hátunk az ellenfél testéhez feszül, fenekünket és
hátunkat erősen hátrafelé toljuk, mialatt mindkét karunkat föl, ezzel együtt előre, majd lefelé,
és végül magunk felé húzzuk. Az ellenfél ezáltal nagy lendülettel zuhan a fejünk felett előre.
Megjegyzések a Tsukuri-hoz
1. A húzást az egyensúlyvesztés (kuzushi) eléréséhez úgy kell kivitelezni, hogy azt a
partner kezdetben ne vegye észre, célszerű a saját előre mozdulását továbbvezetni –
vagyis kezdetben nem szabad túl erősen meghúzni.
2. A támadónak meg kell akadályoznia, hogy a partner kitérjen a dobás elől. Ezt
megelőzendő az ellenfél felsőtestét hosszan előre kell húzni, mialatt a lábai még
párhuzamosan állnak.
3. A bal kéz lehetőség szerint az ellenfél felkarját fogja. A húzásnál a csukló kívülről
vagy belülről, de mindenképpen fel és előre fordul, miáltal az ellenfél könyöke
felemelkedik.
4. A jobb kéz már a húzásnál kissé elfordul, és a balhoz közelít.
Megjegyzések a kake-hoz
1. Az egyensúlyvesztés előidézése után lendületesen kell az ellenfél elé befordulni,
mialatt a fej a dobás irányába néz.
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2. A befordulásnál nagy szerep jut a bal csuklónak. Erősen kifelé kell forgatni, az ökölbe
szorított újjakkal magunk felé közelítve.
3. Az ellenfél súlya lapockáink táján a hátunkra nehezedik.
4. A lábujjakat nem szabad megemelni, a teljes súlyt a lábujjakra és az elülső
talppárnákra kell helyezni.
5. A dobásnál a csípő már nem tekeredik tovább, hanem hátrafelé mozdul, miáltal az
ellenfél térdeit erősen megtolja.
6. A végső fázisban a kezek ismételt húzása növeli a dobás lendületét.
Más végrehajtások
1a, Ha a partner a bal lábával előre akar lépni:
Mindkét kezünkkel felemeljük az ellenfél karjait, mialatt balra mozdulunk. A partnert
lehetőség szerint forgó mozgásra kényszerítjük a jobb lába körül.
1b, Ha a partner a bal lábával kereszt irányban balra akar lépni.
Az ellenfelet bal felé húzzuk, ennek hatására egy félfordulatot kell tennie. A félfordulat végső
szakaszában jobb karunkat elfordítjuk, a ballal húzzuk az ellenfelet. Végül a térdünket erősen
meghajlítva egyenes testtartásban lesüllyesztünk a dobáshoz.
2a, Támadás előremozdulás közben
Apró lépésekkel előre haladunk, amivel az ellenfelet hátrafelé mozgásra kényszerítjük. Az
utolsó pillanatban megtorpanunk és ellazítjuk a karjainkat. A partner öntudatlanul ellentart,
ekkor villámgyorsan be tudunk fordulni a dobáshoz.
2b. Az ellenfél reakciójának kihasználása
A 2a pontban leírtak szerinti elmozdulás során mindkét karunkat kinyújtva az ellenfelet
hátrafelé megtoljuk. Erre reagálva előre fog dőlni.
2c. A 2b pontban leírt végrehajtás állásból is gyakorolható. Ekkor a jobb tenyértővel az
ellenfél mellkasát rövid, gyors mozdulattal hátrafelé lökjük.
2d. A mozgás alatt vagy az állásban mindkét alkarunkat kissé jobbra kifelé lendítjük. Ezáltal a
partnerből olyan reakciót váltunk ki, mely a végső befordulást megkönnyíti.
2e, A befordulás előtt az ellenfelet erősen előre-lefelé meghúzzuk, és ezt követően ellazítjuk a
karjainkat. Ennek következtében az ellenfél kiinduló pozíciója felé mozdul. Ezt a pillanatot
használjuk ki a beforduláshoz.
Védekezések és kontratechnikák
1. Ha időben felismerjük a seoi-nage támadást, toljuk a csípőnket balra előre, és a támadó
jobb vállát erősen húzzuk balra. Ezáltal meg tudjuk törni az ellenfél egyensúlyát.
2. Behajlítjuk a térdeinket és egy fél lépéssel előre lépünk. Eközben a bal kezünk a támadó
hátát nyomja, a jobb kezünket pedig egy erőteljes rántással kiszabadítjuk a támadó általi
húzásból.
3. Lábunkat a támadó bal lábába akasztjuk.
4. Hátralépünk, és a támadót a felső testénél fogva lehúzzuk a tatamira.
Variációk és kombinációk
1. Ha az ellenfél védekezés képen előrelép, és a felső testét elfordítja, jobb térdünkre
ereszkedünk és seoi-otoshit, vagy letérdelés nélkül tai-otoshit indítunk.
2. Ha az ellenfél védekezésként hátrafelé dől, kombinációként kouchi-gari, ouchi-gari, osotogari, stb. javasolt.
3. Kouchi-gariból, ouchi-gariból, okuriashi-baraiból lehetséges kombinációként seoi-nagét
indítani.
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Ippon Seoi Nage

Ippon-seoi-nage hidari (balra végrehajtva)
1. A seoi-nage elvét megtartva még egy további forma kivitelezése lehetséges, ez az
ippon-seoi-nage. Az ellenfél egyensúlyának megtörését követően a bal kezünkkel
kiszabadítjuk a jobbat az ellenfél ruhájából és az ellenfél jobb hónalja alatt a vállunkig
toljuk fel. Az ellenfél ruháját mindenképpen a vállánál kell megmarkolnunk, ezzel
biztosítva a kontaktust a hátunk és az ellenfél testének elülső fele között. Lehetséges a
partner felkarját az alkarunkkal a testünkhöz szorítani, miáltal a jobb karja rögzül és a
dobás irányába áll.
2. A normál megfogás esetén a bal irányban is támadhatjuk, ekkor a bal karunkat az
ellenfél bal hónalja alatt vezetve veszünk fogást a bal vállán. Ez a kivitelezés
különösképpen hasznos küzdelem közben, mivel jobboldali megfogás esetén a bal
karunkat az ellenfél nem tudja kontrollálni.
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A seoi-nage végrehajtása két különböző látószögből fényképezve.

Az ouchi-gari  seoi-nage kombináció fázisai (a  h képek)

a

b

c

d

e

f

g

h
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Nagy József rajzai
Edzőtábor

Úgy vélem, Vandál nagyon sokat fog javítani a rúgástechnikájukon

Gyanú

Oszkár, mire véljem, hogy te titokban kocsma helyett karate edzésre jársz?!
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Útvonaltervezés

...és, ahogyan a Művész látta

Elindulunk a Sánta Varjú büfétől, érintjük Panni néni bögrecsárdáját, innen 5 km a Kancsal
Keselyű kilátó söröző......[Nagy József rajza]

A KLASSZIKUS BUDO
Fordító: Lipcsei Sándor, ellenőrzi: [J.B.] Forrás: D. F. Draeger: Classical Budo
7. fejezet
KLASSZIKUS „FEGYVER NÉLKÜLI” RENDSZEREK: A JUJUTSUTÓL A JUDÓIG
„rárontott vasba öltözött hadakra,
és fegyvertelenül
megcsúfolt minden fegyvert”*
John Milton

A teljes körű harci felkészültség hiánya minden budo ágazat elsőrendű
jellemzője. A teljes körű harci felkészültséget a fegyverek széles skáláján megszerzett
tapasztalat és a más harcművészeti rendszerekben való jártasság alapozza meg és tartja fenn.
Azonban ezt a gyakorlati valóságérzéket az Edo kori béke hatásai végső soron
szétmállasztották.
Sok, ebben a korban alapított ryu hajlamos volt harcművészeti anyagának leszűkítésére. Az
ilyen iskolák tanítványai igen gyakran egyetlen fegyver használatának a specialistájává váltak,
ez a trend – a Tokugawa feudális állam bukása után – a budo ágazatok tanítványainak
elfogadott szokásává vált. A túlspecializáltság tendenciája különösen nyilvánvalóvá válik,
amikor a fegyver nélküli harcművészeteket, az úgy nevezett „pusztakezes” rendszereket
tanulmányozzuk.
Szigorú értelemben véve egyetlen harcművészeti ryu sem alapul pusztakezes módszerekre. A legtöbb
klasszikus budo ryu fegyverek használatára is támaszkodik. A tisztán pusztakezes rendszerek
nagyrészt Meiji kori és még későbbi termékek. Ahhoz, hogy belássuk ezt a fontos tényt és megértsük
a pusztakezes módszerek valódi természetét, szükséges, hogy feltárjuk a pusztakezes küzdelem és a
klasszikus fegyveres rendszerek közötti összefüggéseket.
A klasszikus harcos kevés hasznát látta olyan küzdelmi rendszereknek, amelyek nem alkalmaztak
valamilyen fegyvert. Ennek az volt az oka, hogy fegyvertelen küzdelemre ritkán nyílott alkalom, sem
a szokások, sem a körülmények nem kedveztek hozzá. A harcos létének alapvető értelme és az őt
övező titokzatosság akörül forgott, hogy fegyverei voltak. És annak a kornak a szükségletei,
amelyben tevékenykedett, megkövetelték tőle, hogy jól fel legyen fegyverezve és elmélyüljön a
halálos fegyverek használatában. Ezért egy harcos soha nem volt
fegyverek – különösen szeretett kardja – nélkül, még akkor sem
amikor aludt.
A klasszikus küzdelem bizonyos technikai vonatkozásait a katsu
(vértezet) használata határozta meg. A harcos számára, különösen,
ha abban az értelemben is sikeres akart lenni a küzdelemben, hogy
megöli ellenségét, csak felvértezve támadhatott az ellenfelére. A
vértezet viselésének ténye hatással volt az ellenféllel való
bánásmódra. A tisztán ütésváltáson alapuló, „bokszolás” természetű
harcművészet, amely az atemi (anatómiailag gyenge pontokra mért
Egy jujutsu technika
ütések) csapással, ütéssel vagy rúgással való bevitelére a test
természetes részeinek – kéz, ököl, láb – használatára épül,
reménytelenül hatástalan lett volna, és feltehetően több sérülést okozott volna a támadónak, mint a
tervezett áldozatnak.
*

Jánosházy György fordítása (John Milton: Elveszett paradicsom, A küzdő Sámson, Európa Könyvkiadó, 1987,
338. o.)
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Egészen természetes volt, hogy a közelharcnak birkózási
jelleget kellett öltenie. Az ilyen küzdelmi módszereket leíró
általános szó – a kumi-uchi – egy olyan kifejezés, amely a
küzdő felek egészen közelről történő összecsapására utal.
Ezekbe a birkózási módszerekbe az atemi szabad használata
is beletartozik, amelyet a küzdelem kezdeti fázisában a
nagyobb fegyverek ügyes használatával lehet elérni; amely
azonban csak előjátékát képezi az ellenféllel való
tulajdonképpeni összecsapásnak és az olyan rövidebb
fegyverek használatának, mint a yoroi-doshi, a különösen
Jujutsut alkalmazó kardvívó
erős tőr, amelyet szükség esetén még a védőpáncélon
keresztül is meg lehetett mártani az ellenfélben.
A legeslegrégebbi klasszikus bujutsu tradíciók között a nagyobb fegyverek (odachi, naginata, yari,
bo) tompa végének atemi bevitelére való használata különösen hatásosnak bizonyult a vértezetbe
öltözött ellenféllel szemben. Az olyan harcos, aki nem tanulta meg, hogy szakszerűen kihasználja az
ellenfele páncélzatának darabjai közötti réseket, azt is megtehette, hogy naginatájának vagy yarijának
tompa végére speciális vasból készített eszközt, ishi-zukit illesztett, és ezzel egyszerűen
keresztülszúrhatta magát a páncélt, miközben ellenfele arra összpontosított, hogy a pengétől védje
magát.
Bár a XV. századi harcművészeti hagyományban a Tenshin Shoden Katori Shinto Ryuban foglalt
tanítások nem említenek semmilyen, vértezet viselése közben használatos szisztematikus birkózási
rendszert, a ryu harcművészeti ismeretanyagán belül kialakult a yawara-ge („rendcsináló”,
„béketeremtő”) néven emlegetett rendszer. A Katori Shinto Ryu stílusában a yawara-ge a birkózási
küzdelem fajtája volt, ahol a küzdő feleknél nem voltak nagyobb fegyverek, vagy nem akarták azokat
használni. Ez a rendszer sem teljesen független azonban a fegyverektől; inkább egy részrendszer,
ahol a teljes rendszerben alkalmazták a ryut megalapító Izasa Choiisai Ienao kedvenc fegyvertípusát,
a kodachit is. A másik XV. századi iskola, a Muso Jikiden Ryu szintén egy hatékony, vértezetben
alkalmazható módszert nyújtott harcosainak. Choiisai Ienao, aki a ryu hetedik vezető mestereként
szolgált, száz küzdelmi technikát dogozott ki, amelyeket a yawara-gi („szelídség”, „alázatosság”,
„béketűrés”, ld. yawara: béke) néven illesztett be a Muso Jikiden Ryu tanításaiba. A yawara-gi Muso
Jikiden Ryu stílusa követőitől nem követelte meg kizárólagosan, hogy puszta kézzel küzdjenek az
ellenféllel. És amikor a kardforgatásáról híres Hasegawa Eshin lett a Muso Jikiden Ryu
tizenkilencedik vezető mestere, kibővítette yawara-gi
gyakorlását és száz saját technikát fejlesztett ki a
karddal vívott küzdelemben való használatra.
A XVI. század első felében alapított Takenouchi Ryura
az a fajta birkózás volt jellemző, amelyben a harcos
kogusokut, lábszárvédőből és páncélkesztyűből álló
minimális vértezetet viselt. A birkózásnak ezt a
formáját kogusokunak hívták, de emlegették úgy is,
hogy koshi no mawari (szó szerinti fordításban „az
ágyék körül”), mivel a küzdő rövid kardot viselt és egy
Egy kardvívó megdobása
hosszú kötelet tekert a dereka köré. Első ízben az Edo
korabeli harmadik vezető mester, Takenouchi
Kaganosuke idejében, a torite (az ellenfél megfékezésének módszere) nevű technikák kidolgozásával
kapcsolatban került csak néhány tisztán pusztakezes küzdelmi technika a Takenouchi Ryuba.
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Otake Risuke (balról) a Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu oktató mestere mutat be yawara-ge technikát egy olyan
ellenfélen, aki azon a ponton ragadja meg, ahol az Edo kori hajviselet copfját hordták.

Araki Mujinsai Mataemon Minamoto no Hidetsuna (1584-1637) ifjúkorában a Yagyu Shinkage Ryu
mestereinek keze alatt tanulmányozta a kardforgatást. A Muso Jikiden Ryu tizenegyedik vezető
mestereként Mujinsai Kaganosukéval is a tanult, ezután alapította meg a saját küzdelmi stílusát,
amelyet először Araki Ryu torite-kogusokunak nevezett; majd később, miután még több fegyveres
technikát illesztett ebbe a rendszerbe, a Moro Budo Araki Ryu kempo nevet adta neki, ami különféle
küzdelmi stílusok szintézisére utal, a puszta kezes módszereket is ideértve.

Otake Risuke (balról) egy másik Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu technikát mutat be, ezúttal a ruháját elölről
megragadó ellenfél fogását bontja.

A fegyverektől a pusztakezes módszerek felé való hangsúlyeltolódás mutatkozik a Yagyu Shingan
Ryu fejlődésében. Ennek a ryunak a lényege a küzdelem, és a Shinkage Ryu és a Yagyu Shinkage
Ryu tanításaiból származik. Az Edo kor előtti időkben kialakuló Yagyu Shinkage Ryu alapjait Ushu
Tatewaki tette le. Az Edo korban, néhány vezető mesternyi generációval később, amikor Takenaga
Naoto hivatalos engedélyt kapott Yagyu Tajima no Kamitól, hogy iskoláját Yagyu Shinkage Ryunak
nevezze, a harcművészeti tananyag megváltozott. Az Edo kor előrehaladtával Naoto tanításainak
pusztakezes része vált meghatározóvá tanítványainak tanulmányaiban. Azonban a valódi

28

küzdelemben még vértezet viselése és fegyverzet használata mellett is alkalmazható volt az összes
pusztakezes módszer.
A nagy kenshi, Miyamoto Musashi is jól értett a közelharc
módszereihez. Ifjú korában, az Emmei Ryu tanítványaként,
közvetlenül az Edo kor kezdete előtt, Musashi a yawara-ge
módszereit tanulmányozta, amely az Emmei Ryu stílusában nem
volt teljesen fegyver nélküli irányzat. Innen származott Musashi
szakértelme a kakushi-jutsuban, az apró, álcázott fegyverek
használatának irányzatában.
A fent említett ryuk további több száz hasonlóval együtt egy
olyan kor termékei voltak, amelyet heves háborúskodások
jellemeztek. Ezen ryuk makimonójának* kritikus vizsgálatából
nyilvánvaló, hogy bár a harcművészeti tananyaguk egyes részei
foglalkoztak pusztakezes küzdelmi módszerekkel, mindent
A fametszet a sumo birkózás negyvennégy alapvető összevéve az összes ilyen technika a valódi küzdelem számára
technikái (te) egyikét mutatja. Figyeljük meg a
volt kifejlesztve és a fegyverek használatához viszonyítva
jujutsu megfogással való hasonlatosságot.
másodlagos maradt. Ezeknek az iskoláknak az alapítói és vezetői
elsősorban kardvívóként gyakoroltak, és sok esetben más
fegyvereknek is a szakértői voltak. Még a háború utáni
szabadság évszázadai és a Tokugawa feudális rendszer összeomlását végső fokon előidéző és az
imperialista Meiji kort eredményező óriási társadalmi erők is csak kevéssé gyengítették és szűkítették
ezeknek a legrégebbi klasszikus bujutsu hagyományoknak a küzdelemre vonatkozó tanításait.
A klasszikus bujutsu ryuk birkózási rendszerei kényelmesen besorolhatók a kumi-uchi általános
fogalma alá. A Tokugawa uralom alatt virágzó belső béke hatására voltak olyanok, akiknek eltökélt
szándékává vált, hogy olyan küzdelmi módszereket alakítsanak ki, amelyek jobban illeszkednek az
Edo kori társadalmi szükségletekhez. Az ő erőfeszítéseikből alakultak ki azok a küzdelmi rendszerek,
amelyeket általánosságban jujutsunak nevezünk. Ez egy olyan fogalom, amely színleg az Edo kor
során került elő először általános használatba, és amely azóta is összezavarja a laikusokat.
Watatani Kiyoshi, országa harcművészeti
kultúrájában a modern Japán legrangosabb
tekintélyeinek egyike, a kumi-uchit a
„jujutsu gerincének” mondja. Watatani
megjegyzi, ahhoz, hogy a „jujutsu” szó
adekvát meghatározása lehetővé váljon, a
technikák bizonyos logikai osztályozására és
megértésére van szükség. Helytelenül
használva a „jujutsu” nagyon is leszűkül a
küzdelmi rendszerek egy bizonyos körére. A
szó azt a téves benyomást is kelti, hogy a
jujutsu egy teljesen fegyver nélküli küzdelmi
Hokusai fametszete egy jujutsut gyakorló Edo kori közembert
forma. A ju (alap)elvét, a hajlékonyságot
ábrázol.
vagy rugalmasságot idézi fel, és – félreértve
– további téves értelmezéseket ad az ún.
„lágy (harc)művészetre”, a jujutsura.
Watatani határozott különbséget tesz a klasszikus harcosok megjelenése között aszerint, hogy 1)
teljes fegyverzetben vannak, 2) könnyű fegyvert viselnek vagy 3) teljesen fegyvertelenek. Az első
csoport a yoroi kumi-uchi (birkózás vértezetben) típusúra korlátozza a közelharcot, a második
kogusoku illetve koshi no mawari típusúra, míg a harmadik a kumi-uchi stílusra. Az ún. jujutsu
rendszerek technikai értelemben mindhárom fenti általános birkózási kategóriát magukba foglalják.
*

makimono: tekercskép, kézirattekercs
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Mivel azonban az Edo kor közepén-végén abbamaradt a fegyverzet viselése, a kumi-uchi formák
képezték a klasszikus jujutsu alapjait. Más hatások is segítettek a jujutsu fejlődésének irányt szabni
az Edo társadalomban. A jujutsu rendszereket alapító japánok szakmai ismeretei közé számítottak az
ázsiai kontinensről származó kínai ch’uan-fa („ököl útja”) ökölvívási rendszerek, amelyeket japánul
kempónak neveztek.

Kikuchi Taketa az Araki Ryu vezető mesterének torite-kogushoku bemutatója, amely a ryu specialitását jelentő
fegyver nélküli küzdelem egy formája. Először kimozdítja az ellenfelét a az egyensúlyából, majd földre viszi és
egy életpontra alkalmazott nyomással teszi ártalmatlanná.

Chin Gempin (kínaiul Ch’en Yuan-pin; 1587-1674) kínai születésű volt, aki a japán Owariban
telepedett le (a jelenlegi Aichi prefektúrában). Gempinről azt tartja a hagyomány, hogy három edói
róninnak megtanított három ch’uan-fa technikát. A róninok, Fukuno Shichiroemon, Miura Yojiemon
és Isogai Jirozaemon később ryut alapítottak, amelyben a jujutsu tanításaik fontos részét képezte. Ez
a kapcsolat Gempin és a róninok között eléggé túl van hangsúlyozva. Az az állítás, hogy a jujutsu
Chin Gempin tanításaiból származó kínai harcművészet, körülbelül annyira érvényes, mint az a
következtetés, hogy a kerék kitalálója a modern gépkocsi kifejlesztője. A jujutsu egy önálló japán
termék. A történelmi feljegyzések világosan mutatják, hogy jujutsu-szerű küzdelmi forma már azelőtt
is használatos volt, mielőtt Gempin Japánba érkezett, sőt valószínűleg már mielőtt megszületett. Az
is kiderül belőle, hogy a három róninnak már azelőtt jelentős gyakorlata volt más, jól megalapozott
ryukban, mielőtt megalapította saját stílusát. Egyetlen tradicionális japán évkönyv sem tagadja, hogy
az Edo kori fegyver nélküli közdelem (különösen a jujutsu) technikai vonatkozásai fontos ösztönzést
kaptak volna Gempintől. De, mint a legtöbb olyan dolog esetén, amelyet a japánok az ázsiai
kontinensről kölcsönöztek, az eredeti forma egy helyi ízt kapott, amitől az adaptált és nem adoptált
(átalakított, átdolgozott és nem átvett, magukévá tett) formává vált.
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Több száz ch’uan-fa stílus létezik. Kínában
ezek mindegyike olyan fegyver nélküli
küzdelmi módszer volt, amelyet földművesek
és kereskedők fejlesztettek ki. A déli ch’uanfa stílusok voltak azok, amelyek átkerültek
Japánba; mindazonáltal úgy tűnik, hogy nem
egy bizonyos ch’uan-fa stílus teljes rendszere
vagy átfogó tanulmányozása jutott el a
japánokhoz. A japán nyelv ezekre a kínai
formákra a hakuda vagy shuhaku kifejezéssel
utal, mindkét fogalom jelentése: „kézzel ütni”.
A japán a „kempo” kifejezést is használja
bármiféle ökölvívás jellegű pusztakezes
küzdelmi módszerre.
Mind a harcosok, mind a közemberek
művelték a jujutsut, bár ez utóbbiak nagyobb
hírhedtséget adtak neki. A közemberek
számára a jujutsu nagyrészt egy olyan
„pusztakezes” küzdelmi módszer volt,
amelyet a mindennapi életük csetepatéiban
alkalmazhattak. Mint ilyen, a jujutsu az olyan
nyilvánosházak üzemeltetői (nanushi)
számára volt a leghasznosabb, mint amelyek
Edo híres Yoshiwara negyedében is voltak. A
nanushinak a leittasodott és kellemetlenné vált
harcosokkal kellett foglalkoznia, az volt a
munkája, hogy lecsendesítse és eltávolítsa
őket a házból. A kabukimono tombolásaival is
együtt járt egyfajta „pusztakezes” küzdelem.
A jujutsut Edóban népiesen yawarának is
nevezték. Ez az elnevezés a „yawara-ge” és a
„yawara-gi” szavak rövidítéséből származik.
A „yawara” szó egy olyan főnév, amely az
Edo kor során azoknak a közelharc
rendszereknek a leírására jött létre, amelyek –
a jujutsuhoz hasonlóan – a ju, vagyis a
„hajlékonyság” és a „rugalmasság” elvén
Ezek a Nagao Ryu kézirattekercs részletek különböző taijutsu
technikákat ábrázolnak. A felső képen a kardmarkolat végének
alapulnak. A hagyomány szerint a „yawara”
használata látható a kardját kihúzni készülő ellenféllel szemben.
fogalmát először azoknak a küzdelmi
A középső képen ütés torokra puszta kézzel. Figyeljük meg, hogy
módszereknek a leírására használták,
mindketten készenlétben tartják a kardjukat akár ki van húzva,
amelyeket Sekiguchi Jushin Hachiroemon
akár a hüvelyében van. Az alsó kép a bankokochokit mutatja
Minamoto no Sanechika (1647-1711), a
(jobbra), amely egy atemi bevitelére használt rejtett fegyver,
ezúttal egy kardforgató ellen alkalmazva.
Sekiguchi Ryu alapítója dolgozott ki. Jushin
stílusát a kumi-uchi típusú birkózási
módszerekre, elsősorban a szumóra alapozta.
A batto-jutsun, a kardforgatási rendszeren
belüli másodlagos rendszerként hozta létre a jujutsut és megmutatta, hogy még lándzsával való
küzdelemben is alkalmazható. Miután utódai a batto-jutsura szűkítették le a ryu alkalmazási területét,
Jushin yawarája önálló tanításként vált népszerűvé. A Sekiguchi Ryu féle yawara az Edo kor
legnagyobb részében küzdelmi harcművészetként őrizte meg a lényegét.
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Oguri Niemon 1616-ban alapította meg az Oguri Ryut. A
Yagyu Shinkage Ryu tanítványaként Niemon fontosnak
tartotta, hogy még a béke időszakaiban is gyakorlati anyag
maradjon a küzdelem. Az Oguri Ryu tanításaiban a
tanulmányok egyik ága a wajutsu, a „lágyság
harcművészete” volt. A Niemon féle wajutsu közvetlenül
kapcsolódott a fegyvert használó rendszerekhez, és a
repertoárját alkotó tényleges technikák a yoroi kumi-uchi
módszereiből származtak. Niemon úgy módosította a
páncélzatba öltözött harcosok használatára kidolgozott
technikákat, hogy azok közönséges utcai öltözet
viselésekor is alkalmazhatóak legyenek.
A jujutsu-szerű rendszerek leírására használatos másik
Edo kori fogalom a taijutsu volt, amely szó szerinti
fordításban a „test (harc)művészetét” jelenti. A taijutsu
egyik legfőbb stílusa annak a Nagao Ryunak a
tanításaiban összpontosult, amelyet Nagao Kemmotsu
alapított a XVII. század elején. Kemmotsu olyan
Rövid bot használata a létrán felfelé mászó
kardforgató volt, aki az Itto Ryuban és a Yagyu Shinkage
ellenfél megállítására.
Ryuban egyaránt tapasztalattal rendelkezett. Taijutsujának
stílusát tényleges küzdelemben való használatra
fejlesztette ki, a legfőbb figyelmet a fegyverek használatára fordítva. A Nagao Ryu taijutsu
tanítványok jól ismertek voltak a kakushi (álcázott apró fegyverek) használatában mutatott
jártasságukról, különösen a bankokuchoki (vagy tekkan-zu) használatát illetően, ami egy atemi
bevitelére szolgáló, marokba fogott fém gyűrű volt. Az Edo korban a Nagao Ryu a közemberek
körében volt népszerű, és harc(művészet)i alkalmazási területe a pusztakezes módszerek növekvő
hangsúlyozásával fokozatosan szűkült.
Az időszak hanyatló éveiben a legrégebbi, Edo kor előtti klasszikus ryuk legtöbbje még mindig rejtve
maradt a közemberek elől. Azonban némelyik ilyen ryu számos különböző stílusra való feltöredezése
esélyt adott a közembereknek arra, hogy olyan harcművészeti anyagokkal kapcsolatos
információkhoz is hozzájussanak, amelyekre azelőtt nem volt lehetőség. Másrészről a közemberek
klasszikus budo tanokban való növekvő érdeklődése lendületet adott az embereknek, hogy
meghatározott klasszikus budo rendszereket keressenek, különösen a pusztakezes küzdelmi
rendszereket. A Tokugawa bakufu szigorú törvényeit tekintve, amelyek megtiltották a
közembereknek a fegyverviselést, egészen természetes volt, hogy előnyben részesítsék azokat a
küzdelmi módszereket, amelyek nem igényelnek fegyvereket.
A jujutsu-szerű rendszerek így két fő áramlat mentén fejlődtek. A jujutsu-szerű rendszerek (yawarage, yawara-gi, kogusoku, koshi no mawari, torite, yawara, wajutsu, taijutsu) a harcosok osztályának
legrégebbi, Edo kor előtti klasszikus bujutsu ryuinak meghatározása szerinti eredeti formájukban
csak a fegyverek használatához kapcsolódó másodlagos rendszerek voltak és teljes egészében a
csatatéri küzdelemhez voltak kialakítva. A harcosok más bujutsu ryui, amelyek az Edo korban
keletkeztek és amelyeket jujutsu-szerű technikák jellemeztek, a civil életben való küzdelemhez lettek
kialakítva, arra, hogy egy békés társadalomban fenntartsák a törvényt és a rendet.
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Másrészről azok a bujutsu ryuknak, amelyeket az
Edo kori közemberek hoztak létre, és azoknak,
amelyeket elsősorban közemberek támogattak,
mindössze a pusztakezes küzdelmi módszerek
hangsúlyozására szűkült a figyelme. A
harcművészeti stúdiumnak ez a szűkülése
elkerülhetetlen volt, még ha nem is tudatos. Habár
ezek a bujutsu ryuk eredetileg alapvetően küzdelmi
dolgokkal foglalkoztak, a profi harci tapasztalat
általános hiánya, fegyverek széles skálájával
szerzett szakértelem hiánya, és a harcművészeti
tanulmányokban való jártasság hiánya nem tette
Takenouchi Toichiro, a Takenouchi Ryu vezető
mestere mutatja be hogyan használ ryuja rövid
lehetővé a közemberek számára, hogy küzdelmileg
fegyvereket
kogushoku birkózásban. A képen egy
helytálló rendszereket hozzanak létre.
megfékezett
ellenfelet fenyeget kodachival.
A pusztakezes technikákban való
túlspecializálódásnak, ahogy a közemberek
gyakorolták, volt még egy hatása arra a módszerre,
amelyben a rendszereket kialakították. Jujutsujuk fokozatosan elfajult, egy olyan esztétikai tanná
vált, amelynek sokkal több közös vonása van a klasszikus budo gyakorlási formák küzdelemtől
független szellemiségével. Néhány fokozatosan esztétikai fajtájú jujutsuvá fejlődő bujutsu ryu rövid
ismertetése világosabbá teszi ezt az állítást.
A Kito Ryu kiváló példája annak, hogy egy alapvetően küzdelmi használatra kialakult módszert
hogyan lehet úgy terelni, hogy egy tisztán esztétikai formájú törekvés jöjjön létre; mint ahogy a Meiji
korban a Kito Ryu vált esztétikai formájában a pusztakezes módszereken alapuló legyengített
modern, rokon budo gyakorlási forma, a Kodokan Judo kifejlődésének egyik alapjává. Ibaragi
Sensait, az alacsony helyzetű harcost a Yagyu Shinkage Ryu stílusában tanították kardforgatásra. A
Kito Ryut közvetlenül az Edo kor kezdete előtt alapította meg. A Kito Ryu tananyaga Sensai idejében
teljesen a harctéri helyzeteknek volt szentelve, ehhez olyan tanokat foglalt magába, mint a kenjutsu, a
iai-jutsu, a bojutsu (botvívás), yori kumi-uchi, és számos, kisebb fegyvert használó technika, köztük a
kusarigama, amely egy sarlót és a végén súllyal ellátott láncot
tartalmazó összetett fegyver. Azonban a későbbi vezető mesterek
olyan nagy mértékben módosították Sensai eredeti tanításait és
változtatták meg a ryu technikai irányát, hogy az elszakadt a
tényleges harctéri küzdelem tanulmányozásától.
Ez a folyamat elég finoman kezdődött. Sensai utódaira nagy hatással
voltak a Teishin Ryu és mások tanításai, amelyekben a tananyagban
szintén szereplő iai-jutsu és kogusoku módszereivel szemben a
wajutsura helyezett hangsúly érvényesült. A Kito Ryu harmadik
vezető mestere, Terada Heizaemon, egy alacsony
származású szamuráj volt a Teishin Ryu alapítója.
Korábban a Kito Ryu második vezető mesterével,
Jujutsu kézrögzítés
Fukuno Shichiroemonnal tanult együtt. Utóbbi szintén
megalapította saját küzdelmi stílusát, amely a Fukuno
Ryuban öltött testet; ryujának tanításaiban
kiemelkedtek kempo jellegű fegyvertelen technikái, amelyeket – úgy vélik –
Shichiroemon Chin Gempintől tanult. A Kito Ryu ötödik vezető mestere Terada
Kan’emon volt, egy szintén alacsony helyzetű szamuráj, és Heizaemon unokája.
Kan’emon tudásának alapjait nagyapja felügyelete alatt sajátította el, de amikor a Kito
Ryu vezető mestereként átvette az irányítást, előtérbe kerültek egyénieskedő hajlamai.
Ez időtől kezdve a Kito Ryu tanításai nem csak szűkebb körűek voltak, hanem

Judo
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esztétikai irányultságúak is, kevéssé hasonlítottak a Kito Ryu eredeti tanításaihoz. Kan’emon a
technikák végrehajtásában nagy hangsúlyt helyezett a forma kifejlődésére, és kevésbé törődött a
fizikai eredményekkel, mint kellett volna akkor, ha bármilyen realisztikus küzdelmi harcművészettel
foglalkozott volna. Pusztakezes módszereit, amelyek a kumi-uchi technikák módosítási voltak, Kito
Ryu értelmezése központi elemének tekintette. Kan’emon úgy határozta meg pusztakezes technikáit,
azok legyenek ran vagyis „szabadság”, és „ran o toru”-ra biztatta tanítványait, vagyis hogy „ragadják
meg a szabadságot” technikáik végrehajtásában: mozogjanak szabadon és eszközöljenek
változtatásokat, ha jónak látják. Kan’emon ragaszkodott ahhoz a meghatározáshoz, hogy a „ran”
egészen különbözik a jujutsutól.
Amikor Kan’emon a Kito Ryu vezető mesteri pozíciójából visszavonult, a pusztakezes technikákat
illetően maradt benne egy bizonyos elégedetlenség érzés. Ezért aztán megalapította saját eklektikus
szervezetét, a Jikishin Ryut. Ez a ryu kizárólag a pusztakezes technikákat tanulmányozta. Mivel a
gyakorlás mentális vonatkozásait kívánta hangsúlyozni, Kan’emon úgy érezte, hogy sem a „ran” sem
a „jujutsu” nem írja le megfelelően a tanításait. A „judo” szót választotta rendszere leírására. Ez a
fogalom két írásjelből áll: a ju, ami a hajlékonyság és a rugalmasság elvére utal, és a do, ami a michi
vagyis az út filozófiai fogalmát írja le. Kan’emonhoz fűződik a „judo” szó első ismert használata. A
Jikishin Ryu így az első olyan klasszikus budo ryuvá vált, amely szellemi tanként alapozza meg a
tisztán pusztakezes technikák használatát. Ezzel forradalmi úton közelített a pusztakezes
technikákhoz.
Iso Mataemon (élt 1862-ig) tizenöt éves korában kezdte harcművészeti tanulmányait. A Yoshin Ryu
és a Shin no Shinto Ryu – mindkettő nagyon kevés harcművészeti célú stúdiumot tartalmazott –
elkötelezett tanítványaként Mataemon a pusztakezes módszerek mestere lett. A XIX. század első
felében alapította meg a Tenjin Shin’yo Ryut, hogy fenntartsa a jujutsu pusztakezes megközelítését
hangsúlyozó tanításait. Ryujának megalapítása előtt néhány évvel szerzett személyes tapasztalata
vezette Mataemont az atemi beható tanulmányozásához. Majdnem puszta kézzel találta magát
szemben nagy számú csavargóval és olyan harcművészeti eszközök révén futamította meg őket,
amelyek a kéz, az ököl, a könyök és a láb használatát foglalták magukba. Az atemi vált a Tenjin
Shin’yo Ryu tanítványainak specialitásává és Mataemon készségének hatásossága nagy számú
jelöltet vonzott a dojojába, legnagyobb
részt közembereket.
Bár Mataemon jujutsuja a küzdelem
pusztakezes megközelítésére támaszkodott,
soha nem tévesztette szem elől a valószerű
helyzetek gyakorlásának szükségességét.
Mivel szamuráj volt, még ha nagyon
alacsony helyzetű is, teljesen tudatában
volt a veszélyes fegyverekkel való
foglalkozás szükségességének. Mataemon
Botot használó ellenfelet legyőző kardvívó
kijelentette, hogy a jujutsuban való
jártasságot a kata módszerének odaadó
gyakorlásán keresztül kell elérni. Azt mondta, hogy a kata lényege az ikemono, az „élő dolog”,
vagyis a küzdelmi körülmények eljátszása.
Egy mondo során – amely a bujutsu és a budo mesterei által is átvett, kérdéseken
és válaszokon keresztüli tanítás zen módszere –, amikor az egyik tanítványától
megkérdezte, melyik a legjobb módja az ellenséggel való szembeszállásnak,
Mataemon azt mondta: „Fordítsd a figyelmed a kiki-udére [természetesen
használt kar], és bár a legtöbb ember jobb kezes, ne feledd, hogy sokan a bal
kezüket is majdnem ugyanolyan jól képesek használni. Tekints az ellenfél
szemeire úgy, mint elméje ablakaira, és tanuld meg a szemeibe nézve látni, hogy
mit készül tenni, mielőtt még ténylegesen megtenné. Ha az ellenfél sokáig nem
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mozdul, maradj teljesen védekező. Amikor támadsz, ki o mitasu [töltekezz fel kivel] és elmédben
azzal a gondolattal közelíts a pillanathoz, hogy ez az utolsó harc (élethalálharc).”
„Ne gyűlöld az ellenségedet, mivel a gyűlölet elhamarkodott akciókhoz és drága energia
elvesztegetéséhez vezet, és sukit [védelmi réseket] nyit. Tartsd mozdulatlanul az elméd, lazítsd el az
izmaidat, maradj készenlétben; ki-ai zárt szájjal, hogy ne hagyd a kit szétszóródni vagy teljesen
elillanni. Amikor a jobb kezeddel emelsz, mint egy dobás előkészítésénél, ügyelj a jobb lábadra; jobb
lábbal végrehajtott dobásnál vigyázz, nehogy az ellenfeled megtámadja a bal lábad. Mozogj előre
szemben az ellenfeleddel, de egyensúlyából középvonalától átlós irányban told vagy húzd ki.”
Mataemon kapcsolata a küzdelmi valószerűséghez nyilvánvaló. A későbbi vezető mesterek
mindazonáltal vagy Mataemon szemléletmódját veszítették el, vagy azt a képességet, amellyel az
alapítója által a Tenjin Shin’yo Ryuba beépített gyakorlati valószerűséget kezelni tudják. A Meiji
korban és később e ryunak a tanításai olyan esztétikai megközelítéssé fajultak, amelyek pusztakezes
harcművészetet használnak absztrakt helyzetekben.
Az Edo korban több, mint hétszáz különböző klasszikus ryu követelte meg tananyagában jujutsu
szerű mozdulatok használatát. Kevés bizonyíték szól amellett, hogy ezeknek a ryuknak egy
kisebbségénél több kívánt volna jujutsu módszerei számára alapvetően fegyver nélküli megközelítést.
A küzdelmi szempontból egyre kevésbé valószerűvé válás trendje a Meiji korban került középpontba,
és a pusztakezes és más módszerek esztétikai és harcművészeti jellegű tanok céljából való
tanulmányozása hosszantartó fejlődés alapjául szolgált. Mivel a küzdelmi valószerűségre helyezett
hangsúly uralta a legtöbb ryu tanításait, az is egészen világos, hogy a ju elve, amely sok ilyen
„pusztakezes” módszer működésének az alapját képezi, ugyancsak tartalmazott egy gyakorlati
eltolódást. A ju elve minden klasszikus bujutsu módszer alapját képezi, amit a budo tanok kifejlesztői
is átvettek. A klasszikus harcos a ju elvének megfelelően
cselekedve képes volt feltartóztatni és pillanatnyilag
irányítani a támadásban lévő ellenfél pengéjét és egy
szemvillanás alatt olyan erővel visszatámadni, amely
elegendő volt a páncélzat felhasításához és az ellenfél
megöléséhez. A junak ugyanez az elve tette lehetővé egy
fegyvertelen harcos számára, hogy ellenfelét kimozdítsa
egyensúlyából és a földre taszítsa.
A „jujutsu” és a „yawara” teszik a ju elvét uralkodóvá
mindazon módszerekben, amelyek ezen fogalmak alá
tartoznak. Ez az elv a rugalmasság és a hajlékonyság
elvében gyökerezik, értve ezalatt úgy a mentális, mint a
fizikai tartalmat. A ju elvének alkalmazásához a harcosnak
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mind mentálisan, mind fizikailag képesnek kell lennie
alkalmazkodni, bármilyen helyzetbe is hozza az ellenfele.
A ju elvének két olyan vonatkozása van, amely állandóan működik; ezek
felcserélhetőek és elválaszthatatlanok. Az egyik vonatkozás az
„engedékenység”, és a harcosnak abban a viselkedésében nyilvánul meg,
amellyel inkább fogadja ellenfele támadásának az erejét; engedékeny
ahelyett, hogy egy ugyanolyan vagy nagyobb erővel közvetlenül
szembeszállna vele; amikor az előnyös, így tesz. Az energia szempontjából
gazdaságos az ellenfél erejét annak eltérítésével és hárításával fogadni
anélkül, hogy közvetlenül szembeszállnánk vele; azonban az a technika,
Ju
amellyel az ellenfél erejét szétszórtuk, ugyanolyan erőteljes lehet, mint az
ellenfél eredeti támadása.
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A ju elve ezen a ponton még nem teljes, mivel az engedékenység alapjában véve
csak az ellenfél erejének a hatástalanítása. Miközben elvezetjük az ellenfél
támadásának az erejét, egy olyan azonnali akciót kell alkalmazni ellentámadás
formájában, amellyel átvesszük az ellenfél előnyét, amelyet az imént ért el
támadásával. A ju elvének másik vonatkozása számításba veszi az olyan
helyzeteket, amelyekben az engedékenység lehetetlen, mert katasztrófához
vezetne. Az ilyen esetekben az „ellenállás” indokolt. Azonban az ellenfél
akciójával való ilyen szembeszállás csak pillanatnyi és gyorsan követi egy, a ju
első elvére, az engedékenységre épülő akció. Nincs ok kitartani mellette, a ju
elvének a követésében, az ellenfél támadása először azzal találkozik, hogy
engednek neki. Ez az utánaengedés és az ellenállás állandó kapcsolata képezi a
ju elvét és teszi a japán küzdelmi módszereket olyan dinamikussá, amilyenek.
Voltak bizonyos jujutsu rendszerek, amelyekben kevesebb hangsúlyt fektettek az
utánaengedés vonatkozására, mint az más ryukban szokásos volt. Említést
érdemelnek a harcos Ichikawa Modaiyu tanításai, aki a nyers erőben való
Támadás hátulról jujutsu
bizalmat tartotta a legjobb útnak az ellenfél legyőzésére. Mondaiyu küzdelmi
módra
stílusát kowaminak nevezte, ami a „kemény fizikai gyakorlásra” utal. Más
rendszerek, mint a Muteki Ryu, az utánaengedés és az ellenállás közötti egyensúlyt keresték. Ennek a
ryunak a stílusa yawara-riki néven volt ismert, vagyis „az ellenálló erőben való rugalmasság”.
A késői Edo korban, amikor a harcművészeti fogalmakon alapuló
esztétikai tanok fejlődése növekvő népszerűségnek örvendett, a ju
gyakorlati lényege még nem homályosult el, az elfeledésről nem is
beszélve. Iso Mataemon a Tenjin Shin’yo Ryuból megjegyzi: „Az erő
[fizikai erő] használata a jujutsuban nagyon is szükséges. De csak
akkor nem felesleges az ilyen erő használata, ha kiállja a ju elvének a
próbáját. Az erő használatának másik vonatkozását is észben kell
tartani. A tanuló jujutsuban való fejlődésének korai szakaszától
kezdve gondosan el kell kerülnie a fizikai erőbe vetett bizalmat,
mivel ez egy akadálya továbbfejlődésének a technikai jártasság
megszerzése felé vezető útján. Mindazonáltal miután a tanuló
megbízható technikát fejlesztett ki, az erő használata elfogadható és
ténylegesen tökéletesen szükséges ahhoz, hogy az ellenféllel való
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bánásmód hatékony legyen. A jujutsu ebben az értelemben
»hajlékony« és »rugalmas«”.
A Meiji korban és később megnőtt az ultranacionalizmus. A klasszikus bujutsu és a klasszikus budo
tanokat egyaránt arra használták, hogy a japán népben magas fokú harci szellemet fejlesszenek ki.
Ezt a folyamatot olyan tudósok védték, akik mélyre ásták magukat a kínai filozófiában, és akik
filozófiai elveinek szépítései és hamis beállításai módosították azokat a célokat, amelyekre a
klasszikus tanokat szánták. Emellett a modern rokon eredetű bujutsu és budo létrehozása és
alkalmazása segítette az ultranacionalizmus szellemének növekedését, és ezek váltak az alapjává a
fizikai kultúra nemzeti formájának, amelyet militarista célokra használtak. Ezek vonatkozások már
kívül mutatnak e könyv keretein.
(Következik a nyolcadik, záró fejezet „A klasszikus budo napjainkban” címmel.)
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