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VEZÉRCIKK
….helyett, azoknak, akik papíron (lélekben?) még velünk vannak, de egyre ritkábban
látjuk őket edzésen. Biztos vagyok benne, hogy sok reggelen még azt tervezik, hogy estére
ideérnek, de gondoljanak rá, hogy eljön a nap, amikor már a szándékról is elfeledkeznek, és
ha ide is érnek, már más, életképesebb rétegkultúrákat találnak egykori helyünkön. [JB]
Menciusz mondotta: Az Ökrök Hegyén” valaha szép fák állottak. Lévén azonban egy
nagy fejedelemség fővárosának határában, balták és fejszék kivágták a fákat. Megőrizhették
volna szépségüket? Amikor azonban a nappal és az éjszaka éltető ereje átjárta, az eső és a
harmat nedvességgel látta el a tönköket, mindenképpen új hajtások sarjadtak belőlük. De most
meg a marhák és juhok következtek, s lelegelték ezeket. Hát ezért olyan csupasz most az a
hegy. Ha az emberek megpillantják mostani csupaszságát, azt hiszik, hogy sohasem termett
rajta használható faanyag. De vajon a hegy természete ilyen?
Éppen így van az emberrel is. Vagy talán hiányzik a szívéből az emberség és az
igazságosság? Ha azonban veszni hagyja nemes szívét, akkor ugyanúgy tesz, mint a balta és
fejsze a fával. Ha naponta csapásokat mér rá, hogyan őrizhetné meg szépségét? Ám nappal és
éjszaka új erőre kap, s a reggelek leheletében a jóra való hajlandósága és a helytelen dolgoktól
való idegenkedése ismét közel kerül más emberekéhez. De ha ez ritkán történik meg, akkor
nappali tevékenysége béklyóba veri és elpusztítja eredeti természetét. S ha ez a béklyóba
verés újra meg újra bekövetkezik, akkor az éjszaka lehelete már nem elegendő, hogy
fenntartsa eredeti természetét. S ha ennek fenntartásához az éjszaka lehelete már nem
elegendő, akkor az ember már nem áll messze az állatoktól. Mások pedig, látván állat voltát,
azt hiszik, hogy soha nem is voltak jó képességei. De vajon az ember eredeti természete
ilyen?
Tehát: ha megkapja táplálékát, minden dolog növekedik, s ha elveszíti táplálékát,
minden dolog elpusztul. Konfuciusz azt mondta: „Ha szilárdan tartod, akkor megmarad; ha
elhagyod, akkor elpusztul. Jöttének és távoztának nincs pontos ideje, és senki nem ismeri
állandó lakhelyét.” Ezt bizony a szívről mondotta.
Forrás: Menciusz - Konfuciusz nagy követője, Szukits Könyvkiadó, Szeged, 46. oldal.

Lassan mind lehull…Finderné Hadházy Claudia rajza
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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.
Mizuhara Shúóshi (1892 - 1981), egy orvos fiaként látta meg a napvilágot Tokióban. Orvosi gyakorlatát édesapja
klinikáján kezdte meg 1928-ban. Még a Tokiói Egyetem hallgatójaként kezdődött költői pályafutása. Először
tanka1, majd később haiku verseket írt. Első haiku kötete Katsushika-címmel jelent meg 1930-ban.
Megjegyzés: A kötet a költők életrajzi adatai előfordulásuk sorrendjében adja meg. Mi is ezt követjük,
tehát az innen hiányzó adatokat a korábbi Híradókban megtaláljátok.

Cseresznyeszirom
Libben-lebben a szélben
Lassan mind lehull

Tömzsi virágok
Szélben szálló szirmai
Egymást kergetik
Masaoka Shiki

Virágdús lejtő
Hósipkás hegy-apó néz
Lágy égi derű!

Hegyek virága
A havas csúccsal szemben
Égi egyensúly
Mizuhara Shúóshi

Csillog a pázsit
Selymes-hűs eső szitál
Mily nyugalmas est!

Ködös a pázsit
A vizek is csendesek
Egy nyugodt este
Yosa Buson

Finderné Hadházy Claudia rajza
1

A tanka japánul azt jelenti, hogy „rövid dal”. Szigorúan kötött versforma; öt, egyenként 5-7-5-7-7 (összesen 31
szótagú sorból áll. Ez a műfaj régi múltra tekint vissza, az első ilyen antológiát már a 8. században összeállították
a korábbi évek gazdag terméséből.
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Kit tanítasz?
Dave Lowry írása. Black Belt, 1999. október, 22. oldal. Fordította: Jóvér Béla
Dave Lowry neve már ismerős kell, hogy legyen. Kitűnő könyvet írt a harcművészetek és a
kalligráfia szellemiségének összefonódásáról2. Rendszeresen ír a Black Belt Magazin "Karate
Way"-című rovatába. A Híradó már korábban közölte egy, a mostanihoz hasonló,
elgondolkodtató eszmefuttatását3, és ezt a jövőben is tervezzük.
Aki megmarad valamelyik harcművészet útján, előbb-utóbb azon kapja magát, hogy
másokat tanít. Lehet, hogy csak annyi történik, hogy helyettesíteni kell a mestert valamelyik
edzésen, vagy megkér az edzésvezető, hogy egy új sráccal foglalkozz egy kicsit külön, hogy
megértse valamelyik technikát. De az is lehet, hogy kiválsz a korábbi társaságból, és elkezded
a magad útját járni. Bármi is a helyzet, a tanítás mindenképpen óriási előnyöket jelent
számodra, de ezen az úton mély, és veszélyes csapdákba is beleeshetsz.
Az első kérdés, amelyet fel kell, hogy tegyél önmagadnak; Kit tanítok? Tudom, a válasz
kézenfekvőnek tűnik. Azt tanítod, aki ott áll előtted, azt a személyt, aki rád van utalva, tőled
várja, hogy átadj valamit a tudásodból.
Persze igaz, hogy amikor másokat tanítasz, önmagadat is tanítod. Ez így van. Számtalan
budoka alátámasztja, hogy akkor kezdtek igazán megérteni valamit, egy technikát, egy katát
vagy egy stratégiát, amikor másoknak tanították. Ez jó dolog. Tanítva tanulunk. Azonban
amikor tanítasz, nem szabad, hogy saját tanulásod lebegjen a szemed előtt.
A túlzásba vitt tanítás az első és legnyilvánvalóbb jele annak, ha elsősorban önmagadat, és
nem a rád bízott tanítványt tanítod. Mindenki látott és tapasztalt már ilyet: „A lábadat így
vidd, a térded, pedig oda kerül. Az öklödet húzd vissza ilyen szögbe, most egy kicsit vidd
előrébb!” Igaz, lehet, hogy a tanítvány egy darab képlékeny agyag, ami arra vár, hogy
formába öntsék, de azért a végtelenségig nem lehet alakítgatni. Behatárolt a lehetőség arra,
hogy egy-egy alkalommal mennyit tudsz javítani a mozgásán. Egyszer egyik mesterem így
fogalmazott, amikor arról kérdeztem, hogy egyszer netalán tanítanék, mire kell majd
ügyelnem: „úgy képzeld el, hogy kovács vagy, aki egy vörösen izzó vasdarabot vesz ki a
tűzből, hogy megmunkálja. Csak néhány kalapácsütésnyi ideje marad, amíg a fém képlékeny
és alakítható marad. Gyorsan kihűl, és megszilárdul, és olyankor már semmi értelme, hogy
tovább püföljük, mielőtt visszatennénk a tűzbe”.
A klasszikus koryu iskolákban, a modernkor előtti Japán harcművészetében a tanító egy-egy
edzésen legfeljebb kétszer javította egy tanítvány mozgását. Aki ezt a módszert követi, igen
gondosan kell, hogy mérlegeljen: Ha csak kalapácsütéssel kovácsolhatom a forró vasat,
biztosnak kell lennem benne, hogy az ütések az igazán lényeges pontokra irányulnak.
Ez nagyon jó módszert, amelyet a modern dojókban oktató mestereknek és különösen az
oktatással megbízott haladó tanítványoknak tudok ajánlani. A tűzből kivett vas gyorsan hűl.
Hasonlóképpen a tanítvány, főleg a kezdő, rövid ideig képes összpontosítani a figyelmét. Ez
nem azt jelenti, hogy csökkent értelmű; egyszerűen arról van szó, hogy a harcművészet
mozgásai annyira összetettek, és olyan sok van belőlük, hogy egy idő után ellankad a
figyelem. Túl sok korrekciót nem tud feldolgozni a tanítvány. Csak egy adott ideig alakítható,
csak korlátozott mennyiségű instrukciót képes befogadni.
Gyakran látjuk, hogy tapasztalatlan instruktorok szünet nélkül bombázzák a szerencsétlen
tanítványt az észrevételeikkel. Lehet, hogy helyénvaló és pontos, amit mondanak, de
valójában a már kihűlt vasat próbálják kovácsolni. A túl sok információval elárasztott
tanítvány elkedvetlenedik, és tejesen összezavarodik. És, ahogyan a mozgás egyre több
összetevőjére igyekszik odafigyelni, teljesen szétforgácsolódik a figyelme.
Amikor ilyen, hideg vasat kalapáló, edzőt látsz, ez azért van, mert az illető megjátssza magát.
Úgy érzi, meg kell mutatnia hozzáértését és tudását. Látszólag a tanítvány mozgását javítja,
valójában saját jártasságával kérkedik. Elég szívfacsaró látvány az ilyen, mert az edző
egójának túltengése a tanítványt károsítja meg. Ha ilyet tapasztalsz egy dojóban, ahová
2

Dave Lowry: A harcművészetek szellemiségéről haladóknak. Kard és ecset.
Édesvíz Kiadó, Budapest, 2000.
3
A tatamin ne játszadozz! 2002, első negyedév, 5. oldal.
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szeretnél csatlakozni, azonnal állj odébb. Ha egy edző magamutogató tudálékossággal leplezi
saját bizonytalanságait, ez nem az a tanítás, amire szükséged van. Ha ugyanezt egy haladó
tanítványnál tapasztalod, légy résen. Lehet, hogy a mester még nem fordított elég figyelmet,
hogy kijavítsa ezt a hibáját, vagy nem tartotta olyan súlyos hibának, amivel foglalkozni kell.
Az ilyen előjele lehet komolyabb problémáknak, de ne ítéljünk elhamarkodottan.
Amikor egy edző túl sok információval árasztja el a tanítványokat, nem feltétlenül biztos,
hogy ego problémák vannak a háttérben. Az is lehet, hogy egyszerűen önmagát tanítja. Ez
sem túl jó dolog, bár megérthető. Azokra a dolgokra mutat rá, amelyekről ő maga is úgy véli,
hogy további csiszolásra, gyakorlásra szorulnak. Ha egy tanítvány egy ideje egy mester keze
alatt dolgozik, természetes, hogy ráragadnak az illető rossz szokásai. Az edző előtt ott egy
tükör, amelyben megpillanthatja saját gyengeségeit. Ez elég lehangoló tud lenni, különösen,
ha még tapasztalatlan az ember. Hajlamossá válik az ilyen edző, hogy azt mutassa a
tanítványoknak, hogy dolgozik saját hibái kijavításán, ahelyett, hogy azzal foglalkozna, hogy
a tanítványoknak milyen hibák kijavítására kell összpontosítani.
Ha ilyet észlelsz magadon, azonnal korrigáld. Ellenkező esetben a tanítványok csalódottá
válnak, te, pedig csak vesztegeted az értékes időt. Állj meg egy pillanatra, és tedd fel
magadnak a kérdést: ha ebben az adott technikában csak két észrevételt tehetek a
tanítványnak, mi legyen az a kettő?
Ez kritikusabbá fog tenni saját edzői teljesítményed megítélésében is. A tanítványoknak
könnyebb lesz, hogy a helyett, hogy az utasítások egy egész litániáját kellene
végighallgatniuk, összpontosítani tudnak majd néhány kritikus pontra. Ha hozzászoknak,
hogy a mester csak ritkán szólal meg, azt is megtanulják, hogy ilyenkor nagyon oda kell
figyelni. Meg fogják érezni, hogy az edzőjük nem önmagát, hanem őket tanítja.

Jegyzetek, gondolatok
Pados Róbert Béla írásai
Szabadulástechnikák és az élet
A harcművészet az életre nevel, mondják. Ez valószínűleg így is van. Azonban azt nem
mondják, hogy a harcművészet az életből veszi az összes technikáját. Átvitt és valós
értelemben egyaránt. Pedig ez így igaz.
A szabadulástechnikák a jó hozzáállással kezdődnek, és az életben mi kezdődik jó
hozzáállás nélkül. Csak a kudarc. Sikert bármiben csak jó hozzáállással remélhetünk.
A második lépcső a súlypont. Ha valóban akarunk bármi komolyat véghezvinni, az, ha
nem súlyponti kérdés sikerülhet? Aligha.
A harmadik lépés a csípő, azaz az erőnk és energiáink központja. Ha csak fél energiával
dolgozunk, mire jutunk? Nem sokra. A komoly dolgokhoz minden erőnkre szükség van.
A végkifejlet a szabadulás. Tudunk-e bármi újat alkotni, ha nem szabadulunk az előző
és lezárt dolgainktól?
Máriaremete, 2003. november 1.
Számvetéseim
Az ember az élete folytán sokszor kerül döntési helyzetbe. Az élet apróságairól szinte
állandóan döntenie kell, de ez már rutinból megy a legtöbb embernek. A nagyobb dolgokhoz,
azonban megfelelő stratégiát és ennek alapján jó taktikát dolgozhatunk ki, ha azt akarjuk,
hogy a lehető leggyakrabban jól döntsünk. Mindig jól és hibátlanul dönteni illúzió, de
törekedhetünk rá.
Az alapvető életstratégiánk kialakul a felnőtt kor hajnalára, de változó világunkban azért
rendszeresen változtatnunk kell. Új és komplikált problémák jelentkeznek, ezekhez új
stratégiára van szükségünk. Néhány példa: az iskolák befejezése után munkahelyet kell
keresnünk, majd dolgozni, és pénzt keresni kezdünk. A családon belül a gyerekstátuszból
önálló emberré válunk, majd a saját családunk fenntartójává, később, ha felmenőink
elhaláloznak, esetleg családfőként kell helytállnunk és stratégiákat kidolgoznunk.
6

Az aktuális taktikák kidolgozására már gyerekkortól kezdve állandóan szükségünk van.
Sok mindent kipróbálhatunk, a sikeres taktikákat folytathatjuk, a sikerteleneket elvetjük,
ilyenkor még komoly következmények nélkül próbálgathatunk. Később egyre több taktikára
van szükség, egyre kevesebbet hibázhatunk. Majd, érettebb korban ezek jelentős része
rutinná válik, annyi dologgal, problémával, feladattal találkozik az ember, hogy a rutint, az
előzőleg bevált taktikák tömkelegét használjuk. Ilyenkor, sajnos, nagy hibákat lehet
elkövetni, ha a gyakorlat elveszi az éleslátást, a megfelelő odafigyelést.
Mi az, ami segítséget nyújt az alapstratégiánk kimunkálásában? Hogyan dolgozhatunk
ki új és sikeres stratégiákat? Melyik az a taktika, ami bevált és melyik az, ami nem? Hogyan
választhatunk jó és rossz között? Ha számvetést készítünk.
A számvetés készítésének több fázisa van.
Első, ha kidolgoztuk vagy kevésbé tudatosan gondolkozó embereknél kialakult az alapvagy életstratégia.
A második fázis a konkrét életviteli dolgok stratégiájának értékelése.
A harmadik a taktikai lépések elemzése.
A fenti három fázisban egyaránt több lépésből áll a számvetés készítése.
Első lépés, hogy az elképzelések, tervek reálisak-e, azaz a környezet és a saját lényem,
képességeimmel, adottságaimmal összhangba kerülhetnek-e. A második, hogy az ebben
aktívan vagy passzívan résztvevő személyek alkalmasak-e a feladatra, a nekik szánt szerepre.
A harmadik lépés a konkrét cselekedetek elemzése, elérhető-e így a cél. Az utolsó lépés
alapos elemzése a legfontosabb. Értékelnünk kell, hogy sikeres volt-e a stratégia és a
taktikáink. Megerősödve vagy meggyengülve várhatjuk a következő lépést. Környezetünk és
sajátmagunk harmóniája nőtt vagy csökkent. A környezetünkben lévő emberekkel való
kapcsolatunk javult vagy romlott. Ha a válaszok pozitívak valószínűleg helyesen terveztünk
és cselekedtünk. Ha a válaszok negatívak, akkor helytelen lépéseket tettünk és ekkor szükség
van a számvetés ötödik lépésére, mit és hogyan kell javítanunk.
Máriaremete, 2003. november 25.
A csel
Cselt fegyverként, eszközként sokszor alkalmaztak a világtörténelem során.
A háborúban a jó stratégia része, fontos taktikai elem. Aki győzött, annak van igaza. A
győztes nem cseleket alkalmazott, hanem győzött. Övé minden dicsőség.
Az üzleti életben talán még gyakoribbak a cselek. Utólag természetesen kiderül, hogy a
sikeres üzletembernek jó meglátásai voltak, csak a sikertelen próbált cselezgetni, de nem jött
be neki.
A klasszikus értelemben vett úriemberek társaságában a cselezgetést a kigolyózás
szankcionálhatja. A modern „úriemberek” társaságában azonban mindennapos dolog, a
győztes pártnál az igazság.
A családi életben néha, jó célokért megengedhetőek a cselek, de erre alapítani bármilyen
komoly dolgot a család széteséséhez vezethet.
A harcművészeti gyakorlásban vagy különböző sportokban, a judo-tól a kosárlabdázásig
gyakran alkalmazunk cseleket. Ez alapvetően fontos része ezeknek, tehát nem csak, hogy
megengedett, hanem kötelező.
Gondoljuk meg, hogy az életben mikor, milyen cseleket alkalmazunk, sőt, hogy
alkalmazunk-e egyáltalán! Nincs mindig edzés vagy háború!
Máriaremete, 2004. január 14.
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HARCMŰVÉSZET INNEN-ONNAN
JUDO ÖNVÉDELEM
A technikák leírását olasz nyelvről fordította: Tóth Szilvia
Az alábbi képen látható - JUDO ÖNVÉDELEM - könyvet először 1952-ben adták ki
angol nyelven, Londonban. A birtokomban lévő olasz nyelvű példány Milánóban jelent meg,
1975-ben. A szerző, Hubert Klinger-Klingerstorff a Bécsi Egyetem 2. danos judo instruktora
(legalábbis a könyv megjelenése idején). A könyvhöz E. J. Harrison írt előszót. Harrison
ismert név, 1897-ben érkezett újságíróként Japánba, és aktívan részt vett az ottani harcművész
életben. A Kodokanon lett judo mester, de számos más stílussal is megismerkedett.
Tapasztalatait egy 1955-ben megjelent könyvben foglalta össze: The Fighting Spirit of Japan
The Esoteric Study of Martial Arts and Way of Life in Japan. Más könyveket is írt a judóról és
jujutsuról, és fordítóként, kiadóként közreműködött japán szerzők judóról írt műveinek angol
nyelvű megjelenésében. [JB]
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Ökölvívó-támadás védése
Térdelj le hirtelen az ökölvívó előtt, nyomd a jobb térdéhez a jobb válladat és fogd
meg mind a két bokáját. (462.) Kezeddel húzd magad felé, és ezzel egy időben told meg a
térdét a válladdal a nyíl irányába. Amint a támadó földet ér (463.), folytasd a támadást egy
hatásos földharc technikával.

Négy védekezés kutyatámadás ellen
1/ Egy kutya megtámadott, és már belemélyesztette a fogait az alkarodba. (429.)
Másik kezeddel, tenyér éllel, üsd meg keményen a kutya orrnyergét. (430). Ezt a védekezést
csak nagyon extrém helyzetekben lehet alkalmazni, mert ezzel az ütéssel a kutyát meg is lehet
ölni.

2/ Egy kutya leterített a földre és mellső lábaival a mellkasodon áll. (431) A kutya
derekát kulcsold át a lábaddal. (432.) Mivel a kutya veséit csak gyér izomréteg védi, ez az
ollószorítás4 gyakran halálos. Akárhogyan is alakul a dolog, az állat harcképtelenné válik.

3/ Egy kutya megtámadott egy embert és te a kutya mögé tudtál jutni, és innen
próbálsz segítséget nyújtani. A következő mozdulatoknak összehangoltnak, és nagyon
gyorsnak kell lenniük.

4

A magyar nyelvű judo irodalomban vesefogó a neve, versenyen tilos alkalmazni. Az úgy nevezett "sangaku"
(háromszög) technikákban megengedett a lábollóval való kulcsolás, de csak úgy, ha az ollóban benne az ellenfél
valamelyik végtagja is.

9

A jobb kezedet csúsztasd át a kutya torka előtt
és fogd meg vele a bal kezedet. Ekkor szorítsd
a bal kezedet a kutya orrára. A lábaddal
szorítsd a kutyát ollófogásba és vetődj
hanyatt. (433.) Ha ekkor a kutyát bal kézzel,
erősen megszorítod a nyíl irányában, és a jobb
alkarodat magad felé húzod, a kutyát teljesen
rögzíteni tudod.
4/ Egy kutya szemből megtámadott (434.)
.
Mellső lábaival a mellkasodon
támaszkodik.
Emeld mindkét kezed vállmagasságba,
és az ujjvégekkel erősen üsd meg el a kutya
torkát. Ez az ütés halálos is lehet,
mindenesetre arra általában elegendő, hogy
elhárítsuk a támadást.

Népszabadság, 2004. február 17., kedd. Kutyatámadás Nekivadult pitbull terriert győzött le
egy 74 éves szerb férfi. Gmitar Petrovicot a harci kutya a szerbiai Kragujevác közelénben
támadta meg: az eb előbb az idős ember lábába harapott, majd feldöntötte, és megpróbálta
átharapni a torkát. A férfi azonban mindkét kezével megmarkolta a kutya nyakát, és
megfojtotta. Petrovic ezután a saját lábán ment a kórházba, ahol ellátták sebeit. Mint
elmondta, életében már tucatszor támadták meg kóbor kutyák. (MTI).
Népszabadság, 2004., február 3. Legális és tiltott önvédelemi eszközök, B.
Papp László
- részletKutyatámadás kivédésére szabadon használhatók a postásoknál és díjbeszedőknél is
rendszeresített kutyariasztók. Ezek spray formátumú, éles, sivító hangot kiadó változata már
kétezer forintért is kapható, de az emberi fül számára nem hallható, elemmel működő
ultrahangos kutyariasztó ára – típustól függően – 8000–30 000 forint is lehet. A gázspray a
legelterjedtebb önvédelmi eszköz. A vadászboltokban 600-700 forintért is hozzá lehet jutni
egyes fajtáihoz. A szabályok szerint kereskedelmi forgalomban csak a tisztiorvosi szolgálat
által bevizsgált, legfeljebb húsz gramm töltőtömegű sprayket árulhatnak. Az ettől eltérő,
piacokon árult termékeknek már a birtoklása is szabálysértésnek minősül.
Népszabadság, 2003. december 23. • Szerző: Tudósítónktól. Halálra marta gazdáját
Halálra marta gazdáját, annak idős édesanyját pedig súlyosan megsebesítette
egy közepes termetű keverék kutya Baján, a Szent Margit utcában. A
rendőrséget tegnap 11 óra tájban értesítette a család egyik hozzátartozója, aki
rátalált a kutyatámadás áldozataira. A rokon látogatóba érkezett a Szent Margit
utcába, és mivel nem engedték be, betörte az ajtót. A kutya gazdája – egy 58
éves férfi – ekkor már halott volt, súlyosan sérült 89 éves anyja pedig több
sebből vérzett. Miután a rokon a kutyát egy székkel kiszorította a lakásból,
kihívta a mentőket.
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Hogyan védjük, ha hátulról szorosan átkarolnak, karjaink felett?
A támadó hátulról,
karjaink felett átkarol a
gyomor magasságában, és
felemel. (367.)
Akaszd be a lábaidat a
támadó térdhajlatába
(368),
és rántsd előre a lábaidat
(369).
Ezzel egy időben emeld a
kezeidet a nyíl irányába
és homoríts, miközben a
tarkóddal lefejeled az
orrát. A támadó így veled
együtt hanyatt esik. (370.)
Védekezés fejszés támadás ellen
A támadó egy fejszével készül betörni a koponyádat. (313.) Ebben az esetben hasztalan lenne
úgy elhárítani az ütést, mintha bottal támadna, mert akkor mindenképpen eltalálna, de még
egy azonnali hátraugrás se garantálná a védelmedet. E helyett teljes súlyoddal ugorj rá a
támadóra. (314.)

Az ütközés miatt el fogja ejteni a fejszét, és hanyatt fog esni. (315.). ábra. Rögzítsd a jobb
alkarodat a jobb vállánál, és jobb könyöködet torkára szorítva alakíts ki fojtást. (316.)
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Segítségnyújtás hátulról, késes támadás ellen.
Ebben az esetben a támadó mögött vagy, aki egy másik embert akar leszúrni. (293.)
Fogd meg bal kézzel a támadó gallérját, és a jobb karoddal a lába közt átnyúlva fogd meg a
ruháját vagy az övét. (294.) Emeld fel a jobb kezeddel a földről,(ez egy nagyon fájdalmas
szituáció a támadónak). (295.), és nyomd le bal kézzel úgy, hogy fejre essen. (296.)

Fojtás védése (frontális támadással)
A támadó mindkét kézzel
próbál fojtani. (105.)
Mindkét kezeddel markold meg
a támadó vállát (vagy a
ruháját). Ekkor teljesen
behajlított térdekkel ugorj fel a
támadó combjára. Hátra fogtok
esni, a fenekedre, közel a
támadó lábához, gurulj tovább
teljesen begörbített háton a
válladig. (106.)
Ekkor a kezeddel húzd a nyíl
irányába, és a lábaddal told
felfelé. Így átdobod a fejed
fölött, és a földre esik. (107-8.)

Vigyázat: ezt a technikát csak puha szőnyegen gyakoroljuk!
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Fojtás védése frontális támadással
A támadó két kézzel próbál
fojtani. (41.)
Emeld fel a jobb karodat, majd
egy félkörben csapj le a nyíl
irányában, miközben törzseddel,
egy negyed fordulattal (90
fokkal) fordulj el balra.
Ezektől a mozdulatoktól a
támadó keze lecsúszik majd a
torkodról. (42.)
A hirtelen támadás
következtében a támadód
elveszti az egyensúlyát. (43.)
Kihasználva az
egyensúlyvesztés pillanatát
emeld a kezed, hogy a jobb
tenyéréllel torkon csaphasd. 44.)

A szeretet ünnepén ölt
NSZ • 2004. február 14. • Szerző: Tudósítónktól
Jogerősen nyolc év börtönt szabott ki tegnap a Szegedi Ítélőtábla arra a
49 éves debreceni férfira, aki 2002 karácsonyán meggyilkolta feleségét. A
vádirat szerint sokat veszekedtek, a férj rendszeresen lerészegedett. Az
ünnep első napját egy vendéglőben töltötte, ahol megivott fél liter
pálinkát és négy-öt üveg sört. Hazatérte után ismét kiújult a vita
közöttük, amely hajnalra odáig fajult, hogy a férfi megfojtotta feleségét.
Reggel munkába ment, áldozata holttestét a déli órákban lányuk fedezte
fel. A férfira a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság első fokon tíz év
szabadságvesztést rótt ki, most a táblabíróság valamelyest enyhített az
ítéleten.
HÉT ÉVRŐL ÖT ÉVRE enyhítette a Szegedi Ítélőtábla csütörtökön annak a fegyverneki
férfinak az első fokon kiszabott börtönbüntetését, akit felesége megöléséért ítéltek el. A
táblabíróság megváltoztatta a Jász–Nagykun–Szolnok Megyei Bíróság márciusban hozott
döntését, erős felindulásból elkövetett emberölésnek minősítette jogerős ítéletében
Bakondi János tettét. Az 52 éves férfi 2002 őszén ittasan, veszekedés közben
megfojtotta feleségét, majd szólt a szomszédnak, hogy telefonáljon mentőért. (MTI)
2004. január 15.
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TAPASZTALATOK

A reális önvédelem soha nem megy ki a divatból!
Thomas J. Mardi, Black Belt Magazin, December 2000. p. 90-94. Ford. Jóvér B.
A szerzőről: Thomas J. Nardy New Yorkban élő pszichológus. John Kary magántanítványa,
több, mint 30 éve foglalkozik harcművészetekkel.

John Kary (a jobb oldalon) bemutatja, mi
történhet, ha védekezéskor megfogjuk a
támadó kést tartó kezét: szabad kezével
bevisz egy ütést az arcunkra.

1940-ben
vagyunk.
A
nácik
villámháborúval elfoglalták Lengyelországot,
Dániát
és
Norvégiát.
A
német
páncéloshadosztályok Luxemburgot egyetlen
nap alatt elfoglalták, Hollandiát öt nap alatt,
Belgiumot hét nap alatt. Az angol
miniszterelnök, Neville Chamberlain belátta,
hogy megbékélésre törekvő, engedékeny
politikája kudarcot vallott, és lemondott.
Helyét Winston Churchill foglalta el.
A háború durva valósággá lett.
Az angol hadsereg megkísérelte megállítani a
nácik belgiumi előrenyomulását, de nem
bírtak el az erős és mozgékony német
hadsereggel, és egészen a tengerig kellett
hátrálniuk. 1940 május 29-től június 4-ig
több mint 336 000 brit katonát sikerült
evakuálniuk. Minden fellelhető hajót igénybe
vettek - a rombolóktól a halászcsónakokig -,
hogy kimenekítsék embereiket a veszélyből.5
Bár a katonák biztonságban voltak, de
a brit hadsereg arzenálja odaveszett
Dunkerquenél. Ahhoz, hogy a hadsereg
harcolhasson, újból teljesen fel kellett
szerelni. Még mielőtt sor került volna erre,
Franciaország is elesett, és Britannia
védtelenül nézett szembe egy esetleges
német légideszant-invázió veszélyével6.

William E. Farbairn
Ebből a kétségbeejtő történelmi háttérből emelkedett ki William E. Fairbairn
személye. 1927 és 1940 között ő volt Sanghajban a városi rendfenntartó rendőri erők vezetője.
Korábban Sanghaj a világ egyik legkevésbé törvénytisztelő városa volt. Elvetemült
bűnbandák kung fu gyakorlatokkal képezték magukat és a városban a szinte állandósult
zendülés állapota uralkodott. Fairbairn személyesen avatkozott be az utcai verekedésekbe,
lövöldözésekbe és városi csatározásokba, és sikerült helyreállítania a rendet a városban.
Csiszolt stílusú harcos volt és jól tudta oktatni a pusztakezes és eszközös közelharcot. 1940ben visszatért Angliába, ahol kapitányi rangot kapott a hadseregben. Nem sokkal távozása
után Sanghaj a japánok kezére került.

5
6

Lásd: a Híradó 2000. októberi számában (12. oldal) közölt regényrészletet.
A tengeren brit hadfölény volt, ezért a németeknél csak ez a megoldás jöhetett számításba.
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Fairbairn azt a feladatot kapta, hogy készítse fel a hadsereget és a polgári lakosságot,
hogy szembe tudjon szállni, és sikerrel tudjon szembeszállni, a rohamcsapatokkal, ha
bekövetkezik feltételezett német invázió. Az volt a dolga, hogy kiképezzen egy férfiakból és
nőkből álló válogatott csapatot, akik aztán másoknak is megtanítják harci technikáit.
Fairbairn jártas volt az ázsiai harcművészetekben is. A Kodokan jujutsu7 második
danról szóló oklevelét maga Jigoro Kano írta alá. Gyakorolt kínai harcművészetet is,
ugyanattól a mestertől tanult pa kua chang-ot, aki a kínai császár testőrségének volt a
kiképzője.
A nyugati küzdősportokban is otthon volt, beleértve az ökölvívást, birkózást és vívást.
Ami gyakorlati szempontból legalább ennyire fontos volt, bőséges tapasztalatokat szerzett a
mocskos sikátorokban folytatott verekedésekben és nem okoztak meglepetést számára a
bicskás vagányok piszkos trükkjei sem. Ezek a személyes tapasztalatok tették képessé rá,
hogy meg tudja ítélni, mi az, ami csak jónak látszik, de csak akkor használható, ha
együttműködő partnerrel próbálgatjuk, és mi az, amivel még egy eltökélt, elborult agyú
támadót is meg tudunk állítani.
Fairbairn dolga nem volt könnyű. Igen rövid idő alatt kellett kiképeznie az
instruktorok új nemzedékét. Az első csoport 12 tisztből állt, és 12 hét állt rendelkezésére,
hogy felkészítse őket.

A harcművészeknek arra kell ügyelniük, hogy önvédelmi célra csak néhány jó technikát
gyakoroljanak be. Egy ilyen mozdulatot mutat be John Kary (bal oldalon), amikor bal kezével
eltéríti a támadó késdöfését, majd jobb kézzel, tenyértővel ütést mér az arcába.
Halálos módszerek
Az idő sürgetése miatt a tanított technikáknak a lehető leghatásosabbaknak kellett lenniük.
További követelmény volt, hogy egy átlagember is könnyen meg tudja tanulni, és működjön
még egy eltökélt és jobban felfegyverzett támadóval szemben is. Fairbairn megbirkózott a
feladattal; módszerével sikerült elérnie, hogy egy átlagos brit polgár, nemétől és fizikai
képességeitől függetlenül képessé vált rá, hogy eséllyel vegye fel a harcot az esetleges
betolakodókkal.
7

Amint arra már többször utaltunk (pl. a Híradó 2000. évi februári számában, 3. oldal), ekkoriban a judo még
nem versenysport, hanem harcművészet volt, és még jiudo-nak is írták és nevezték Kano-féle jiu-jitsu-nak vagy,
amint ebben a szövegben is látjuk, Kodokan jujutsu-nak is. Megjegyezzük, hogy a judo - jiudo és a jutsu - jitsu
csak a Hepburn-féle fonetikus átírásban jelentett különbséget, a ju és jiu, illetve a jutsu és a jitsu ugyanaz a japán
írásjel, amit a japánok szóban nem mindig egyértelműen ejtenek, ezért így is, úgy is átírhatjuk fonetikusan.
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A háború után ezek a közelharc technikák szinte teljesen feledésbe merültek. Ez
részben azért volt, mert számos magas rangú katonai vezető úgy vélte, hogy túlságosan
életveszélyesek ahhoz, hogy békeidőben tanítsák a katonáknak. A hadsereg szerepe egyre
inkább a rendőri feladatok és a békefenntartói szerep felé hajlott, és csökkent az igény a
halálos közelharc technikák iránt.
Közel félszáz éve már, hogy a németek és japánok nem fenyegetik a világot, a
hatékony közelharc technikákra azonban továbbra is szükség van. Gondoljuk csak meg! A
mai utcai rablók sokszor még kegyetlenebbek és veszélyesebbek, mint a régi idők ellenséges
katonái.
Szerencsére néhányan megőrizték, és tovább adják a II. világháború harci technikáit.
Első helyen John Kary nevét kell megemlítenünk.
Kary alapította meg az „Amerikai harcosok”8 elnevezésű stílust, amiben Fairbairn
módszerei ötvöződnek más, a második világháború korában oktatott mesterek közelharc
technikáival. Kary a vietnami háborúban többszörösen kitüntetett tengerészgyalogos veterán,
és az eredeti módszerek átvételével az volt a szándéka, hogy kielégítse a modern kor
Amerikájának igényeit. Technikái egyszerűek, célratörők és agresszívek, tökéletesen
alkalmasak rá, hogy egy átlagos férfi vagy nő számára félelmetes túlélő fegyverként
szolgáljanak.

Egy támadó (jobb oldalon) kést tart Kary torkához (*1). Kary bal kezével lenyomja a kést, és ezzel
egy időben felemeli jobb kezét. (*2). Jobb tenyértővel a támadó arcába üt (*3), és tenyéréllel
megüti nyakának jobb oldalát (*4), végül, pedig oldalsó rúgással támadja a támadó térdhajlatát
(*5).
Fairbairn filozófiája
Mi nem önvédelmi stílus vagyunk - fejti ki Kary. Átvettük Fairbairn filozófiáját „ne
arra törekedjünk, hogy védekezzünk az ellenség ellen, inkább támadjunk rá!”.
Fairbairn annak idején ügyelt rá, hogy tanítványai el tudják felejteni a híres brit „fair
play” szemléletet. Óvta őket attól az ostobaságtól, hogy egy veszélyes támadóval szemben
megpróbáljanak sportszerűen küzdeni.
Kary úgy véli, hogy ma is erre a háborús filozófiára van szükség, ha túl akarunk élni
egy utcai harcot. Vitatja számos, ma tanított úgy nevezett önvédelmi módszer
használhatóságát. Különösen a fegyverekkel szembeni védekezésnél ütköznek ki a
fogyatékosságok. A kés az egyik leggyakrabban használatos utcai fegyver, mégis az a helyzet,
hogy a legtöbb harcművésznek fogalma sincs, hogyan védekezzen ellene. Vagy, ami még
ennél is rosszabb, olyan technikákban bíznak meg, amelyek egyszerűen ostobaságok.
Kary késsel kapcsolatos ismeretei számos forrásból erednek. Először is, elmélyülten
tanulmányozta Fairbairn és kortársai tanításait, olyan férfiakét, akiknek számtalanszor néztek
farkasszemet a „hideg acéllal”, a kegyetlen késpengével. Kikérdezett olyan katonákat és
rendőröket is, akik megtapasztalták a késtámadást és elolvasta beszámolóikat, amelyekben
elmondják, hogy mi az, ami működő technika, és mi, ami nem, mi az, ami összhangban áll

8

American combatives
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Fairbairn tanításaival, és mi, ami nem. A tengerészgyalogságnál, pedig ő maga is szemtanúja
számos tényleges késtámadásnak.
„Láttam igazi késtámadást, és meg kell mondanom, egyáltalán nem szép látvány” mondja. „Felejtsük el az elegáns mozdulatokat és vívótechnikákat. A dolog egyszerűen, nem
így működik.”
Éppen úgy, mint Fairbairn, Kary is bőséges tapasztalatokkal rendelkezik a közelharc
valóságáról. Röviddel Vietnamba érkezése után megmentett egy dél-vietnami tisztet egy
rátámadó viet-kong merénylőtől. Ezzel a hőstettével kiérdemelte a nagyra becsült „A
Bátorság Dél-Vietnami Keresztje” kitüntetést. Ez volt az első a Dél-Vietnamban szerzett
érmei közül, amelyek között egyébként szerepel a híres „Bíbor Szív” is.
Kary katonai szolgálatának egy jól álcázott vietnami taposóakna 9 vetett véget. Danang
közelében, ahol a dzsungelben voltak őrjáraton. 12-fős felderítő csapatából valaki megbotlott
egy drótban, ami működésbe hozott egy robbanószerkezetet. Nyolc ember azonnal meghalt.
Kary túlélte, de a látása odalett, egyik fülére megsüketült, és csípője is komoly sérülést
szenvedett.
Hosszú évek teltek el rehabilitációval, és végül Kary törhetetlen szelleme úrrá lett
ezeken a fizikai korlátokon. Ma a közelharc küzdelem elismert tanítómestere.

Amikor hátulról fenyegetik, John Kary az óramutató járásával egyező irányban megfordul, és jobb
karjával eltéríti a támadó kését, majd jobb karját fellendíti, és tenyéréllel megüti az ellenfél nyakát. A
támadást a térdhajlatra végrehajtott oldalsó rúgással fejezi be.
Egyszerű és célratörő
Az „American combatives” a késtámadásokra egyszerű és közvetlen válaszokat tart
hatékonynak. Nincsenek karkulcsok, dobások, életpontnyomásokon alapuló taktikák.
Tényleges támadások túlélői tudják, hogy ilyenek egyszerűen nem működnek. Kary azt vallja,
hogy kevés dolgot kell megtanítani, de azt számos, különféle támadás ellen lehessen
alkalmazni. Ez sokkal jobb, mint ha valaki sok, de, egymással kapcsolatban nem lévő
technikát ismer.
Egy támadás során nincs olyan pillanat, amikor a védekezésre gondolnék - mondja.
Csak arra összpontosítok, hogy a kést elvegyem, vagy eltérítsem a testemtől. Hozzá akarok
férni a támadóhoz. Teljes figyelmem arra irányul, hogy ártsak neki.
Fairbairnhoz hasonlóan, ő is hangsúlyozza, hogy kevés ütésfajtát kell használni, a
legfontosabb talán a tenyéréllel10 való ütés, amelyet ő „fejszekéz”-nek nevez. Ez azért igen
előnyös, mert erőteljesen behatol, de nem önveszélyes. A zárt öklöt nem nagyon használják,
mert a tapasztalat azt mutatja, hogy az ember keze könnyen megsérülhet. Jónak találják még a
tenyértővel állcsúcsra mért ütést, az alacsonyan kivitelezett oldalsó rúgást11 a térdre és a
lágyékra mért csapást. Ezek egyszerű technikák, melyeket egy valódi támadás alatti erős
stressz helyzetben is végre tudunk hajtani.
9

Ú.n. booby-trap a booby = oktondi, mafla és a trap = csapda szavakból alkotott kifejezés a jól álcázott, vagy
megtévesztően telepített, ártatlan tárgynak látszó robbanószerkezetekre.
10
shuto-uchi. Tényleg találó a fejszekéz elnevezés is, hiszen úgy hajtjuk végre az ütést, mintha egy kis fejszével
vágnánk szét valamit.
11
yoko-geri
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„Az utcán nincsenek menetek, nincs rászámolás, így minden ütésnek döntő hatásúnak
kell lennie” - teszi hozzá. „Képesnek kell lennünk, hogy bármelyikkel azonnal véget vessünk
a harcnak.”
Ázsiai harcművészetek
Sok amerikai harcművész hajlamos elfeledkezni róla, hogy Okinawán vagy Japánban
viszonylag kevés az utcai bűnözés. Legtöbb ázsiai ország igen szigorúan korlátozza
fegyvertartást és bünteti a fegyverhasználatot, ezért viszonylag ritkák a késsel végrehajtott
támadások. Ebből adódóan legtöbb ázsiai harcművészetből hiányzik a késpenge valódi
ismeretén alapuló realitás.
Gyakran tanítanak például olyan technikákat, amikor meg kell fognunk a támadó kést
tartó kezét. Kary óv az ilyen stratégiától: „Soha ne próbáljuk meg megfogni vagy lezárni a
kést tartó kezet. Ha ezt tesszük, erre fog irányulni a figyelmünk, a helyett, hogy saját
támadásunkra gondolnánk. A vége dulakodás lesz, amiben a késsel szemben igen rosszak a
túlélési esélyeink. E helyett azt tanítom, hogy egy kis könyökmozdulattal el kell téríteni a
kést. Elég néhány centiméterre. Ha arra törekszel, hogy túlságosan eltérítsd, kapkodóvá válsz,
és elhibázod az egészet.”
Napjainkban sok oktató alig fordít figyelmet rá, hogy mi történik egy késtámadás
során. Néhányan még azt is elfogadható megoldásnak találják, hogy egyik kezünket kínáljuk
fel csaléteknek, és engedjük megvágni magunkat, hogy közel kerülhessünk a támadóhoz. Ez a
taktika igen veszélyes. Volt alkalmam személyesen megfigyelni, hogy mit képes művelni a
késpenge az emberi testtel. A késvágás nem záródik azonnal össze, mint egy golyó ütötte
lyuk. A késvágás nagyon csúnya és rémisztő látvány. Amikor megvágják az embert, igen
könnyen sokkos állapotba kerül.”
Álomvilág
Kary véleménye szerint a hagyományos iskolákban tanított kés elleni védekezések
zöme „fantázia-technika”. A dojóban működnek, de utcai alkalmazásuk öngyilkosság.
Legtöbb ilyen technika feltételezi, hogy a késes támadó nem használja szabad kezét. A
valóságban azonban, ha valaki komolyan elszánta magát, hogy megöl, az ütni, vágni, rúgni,
harapni és köpni fog. Nem fog csak a késénél leragadni, mintha a teste többi része nem is
létezne.
Kary azt tanítja, hogy távolodjunk el a támadó szabad kezétől, és ügyeljünk a
rendkívül lényeges, de sokak által mégis figyelmen kívül hagyott megfelelő távolságtartásra.
Ha a támadó méternyi távolságra van, valójában nem nagyon tehetünk mást, mint, hogy
megzavarjuk. Azt javaslom, hogy dobjuk meg bármivel, ami kezünk ügyébe akad, lehet
zsebkendő, fémpénz vagy szórjunk földet a szemébe, és támadjunk. Ha ebből a távolságból
egyszerűen csak azzal próbálkozunk, hogy oldalra lépünk, vagy elmozgunk, követni fogja a
mozgásunkat és leszúr.
A legközönségesebb késtámadásnál - a rablótámadásnál - a támadó testünkhöz nyomja
a kést. Ezt viszonylag könnyű védeni, mert közel vagyunk a másikhoz, és a kés nem mozog.
Ha a kés mozgásba lendül, fokozottan veszélyessé válik a helyzet.
Ha a Tengelyhatalmak már nem is fenyegetik a békés embereket, az útonállók és
gengszterek igen. A modern harcművészek nagy szerencséje, hogy William E. Fairbairn harci
technikái, amelyek olyan hatékonynak bizonyultak a háborúban, nem merültek feledésbe, és
békés időkben is rendelkezésünkre állnak.
AZ ELŐRELÁTÁS KÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE
Ha csiszolni szeretnénk a késtámadások védésében való jártasságunkat, kövessük John Kary
tanácsát. Gyakoroljunk késünkkel tükör előtt. Figyeljük meg mellkasunkat és a váll-övet,
miközben végrehajtunk egy vágást vagy döfést. Gondos tanulmányozás után képesek leszünk
rá, hogy a mell és a váll előkészítő mozdulataiból előre meglássunk egy készülő támadást. Így
időben ki tudunk majd térni előle. Ez lesz a mi veszély-előrejelző riasztórendszerünk.
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EGYSZERŰ ÚT
Őszentsége a Dalai Láma könyve az alapvető buddhista tanításokról
Megjelent: Thorsons, London, 2000. Fordítja: Dinnyés Enikő
A Szenvedés Igazsága
a Négy Nemes Igazság közül az első
A Négy Nemes Igazság közül első a Szenvedés Igazsága. A buddhizmus számos
különböző filozófiai iskolája különböző módokon értelmezi az „Igazság” szót. Például,
alapvető eltérés van a Prasangika Madhiamaka és a Shravakayana iskolák között, ahogyan
különbséget tesznek közönséges lények és Arya vagy felsőbbrendű lények közt. A
Shravakayana az alapján tesz különbséget, hogy a Négy Nemes Igazságba a személy
közvetlen intuitív betekintést szerzett-e. A Prasangika Madhiamaka nem fogadja el ezt a
kritériumot, azt tartják, a közönséges lényeknek is lehet közvetlen intuitív élménye a Négy
Nemes Igazságról. – Én nem megyek bele ilyen fejtegetésekbe, mert bonyolítaná
magyarázatomat.
Ehelyett rögtön a dukha, azaz szenvedés jelentésére térünk. Ebben a kontextusban a
dukha a fájdalmas élmény alapja, és arra utal általában, ahogyan a létállapotunkat a karma,
káprázat és a kínzó érzelmek meghatározzák. Ahogy Asanga mondja a „Tudás kivonatá”-ban
(Abhidharmasamuchchaya), a dukha fogalma felöleli a környezetet, amiben élünk, és a benne
élő személyeket.
A szenvedés három birodalma
Hogy megértsük a környezetet, ahol a megvilágosulatlan lények élnek, röviden be kell
tekintenünk a buddhista kozmológiába. A buddhista tanítások szerint három birodalma van a
létezésnek: a Vágy birodalma, a Formák birodalma és a Formák nélküli birodalom.12
A nehézség legtöbbünk számára, hogy mit értsünk ezen a Három Birodalmon.
Különösen, hogyan képzeljük el a Formák birodalmát és a Formák nélküli birodalmat? Nem
elég arra hivatkoznunk, hogy Buddha beszélt ezekről az írásokban – ez nem elég önmagában
ahhoz, hogy egy buddhista elfogadja létezésüket. Talán a legegyszerűbb megközelítés ezeket
a birodalmakat a tudatosság különböző szintjeinek fogalmával megérteni. Például, a
buddhizmus szerint, maga a megvilágosult és megvilágosulatlan létezés közti különbségtétel a
tudatosság viszonylagos szintjein alapul. Akinek az elméje fegyelmezetlen és
megszelídítetlen, az a szamszára vagy szenvedés állapotában van; míg, akinek az elméje
fegyelmezett és szelíd, az a nirvána, vagy végső béke állapotában.
Azt is megállapíthatjuk, hogy a közönséges és Arya lények közti buddhista
különbségtétel a tudatosságuk vagy megvalósulásuk viszonylagos szintjén alapul. Aki az
ürességet, avagy a valóság végső természetét közvetlen intuitív módon érzékeli, Aryának
nevezzük Mahayana szerint, és aki nem érte el ezt az érzékelést, közönséges lénynek
nevezzük. A Három Birodalomra vonatkoztatva, minél finomabb szintjén van az egyén a
tudatosságnak, a létezésnek annál finomabb szintjét lakja.
Például ha egy ember életformája a vágy és kötődés körül mozog, akkor ez a fizikai
dolgokhoz, gondolatfolyamatokhoz és érzéki élményekhez való kötődés a Vágy birodalmán
belül kidolgozott létformához vezet, most és a jövőben is. Ugyanakkor vannak emberek, akik
túljutottak ugyan a közvetlen érzékeléshez és fizikai élményekhez való kapcsolódáson, de
ragaszkodnak az öröm vagy boldogság belső állapotaihoz. Ezek az emberek olyan okokat
hoznak létre, ami majd jövőbeli újraszületésükkor a fizikai létezés sokkal kifinomultabb
formájához vezet.
Aztán vannak olyanok, akik nem csak a fizikai élményekhez, hanem az öröm és
boldogság kellemes belső érzéséhez való kötődésen is túljutottak. Ők még inkább tartanak egy
belső nyugalmi állapothoz. Az ő tudatosságuk szintje sokkal finomabb, mint az előző kettőé,
12

(Az eredeti szövegben lévő jegyzet). Az emberek világa a Vágyak birodalma. A Formák nélküli birodalom
elvontabb, titokzatosabb, mint a Formák birodalma, ami viszont a Vágyak birodalmánál finomabb, elvontabb,
nehezebben felfogható.
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de még ők is a létezés egy konkrét módjához kötődnek. Az elméjük durvább része a Formabirodalom negyedik szintjéhez vezethet, míg a belső nyugalomhoz való finomabb
kapcsolódás a Formák nélküli birodalmakhoz vezet. Hát így köthetjük a Három Birodalmat a
tudatosság szintjeihez.
Ezen kozmológia alapján a buddhizmus a világ végtelen folyamatáról beszél, ahogy
létrejön, aztán végigmegy egy felbomlási folyamaton, mielőtt megint létre jönne. Ezt a
folyamatot a létezés Három Birodalmának kapcsolatában kell megértenünk. A Sarvastivadin
Abhidarma irodalom13 szerint (buddhista metafizikai és pszichológiai értekezések, amik
referenciaként szolgálnak a tibeti buddhizmusban) a világ a Forma-birodalom harmadik
szintjétől lefelé van kitéve a megjelenés és megszűnés örök folyamatának. A világnak a
Forma-birodalom negyedik szintjétől fölfelé eső része, amiben a Formák nélküli birodalom is
benne van, felette áll ennek – a fizikai világmindenség evolúciójának nevezhető –
folyamatnak.
A fejlődésnek ez a végtelen folyamata nagyon hasonló az ősrobbanás (Big Bang) modern
tudományos fogalmához. Ha az ősrobbanás tudományos kozmológiai elmélete csak egyetlen
nagy robbanást fogad el, mint mindennek egyetlen kezdetét, az természetesen nem illik bele
az alapvető buddhista kozmológiába. Ebben az esetben a buddhisták addig rágnák a
körmüket, amíg elő nem tudnának állni valamilyen elmélettel, ami megmagyarázná, hogy az
ősrobbanás nem áll ellentétben a világegyetem fejlődési folyamatának buddhista
elképzelésével. Azonban ha az ősrobbanás-elmélet nem egyetlen nagy kezdeti robbanást
tételez fel, hanem elfogad többszörös ősrobbanást, az tökéletesen megfelelne az evolúciós
folyamat buddhista értelmezésének.
A Sarvastivadin Abhidharma még azt is leírja, pontosan hogyan semmisül meg az
univerzum egy-egy ciklus végén. Ha a fizikai világegyetemet tűz pusztítja el, azt csak a
Forma-birodalom első szintje alatt rombolja le; ha víz pusztítja el, csak a Forma-birodalom
második szintjétől lefelé semmisül meg; ha szél pusztítja el, csak a Forma-birodalom
harmadik szintjétől lefelé pusztul el. A buddhista kozmológiában ezért a fizikai világegyetem
fejlődését a négy elem: tűz, víz, szél, föld tekintetében értjük meg. Általában az űrt is
hozzávesszük a listához, összesen így öt elemet tekintve. A megsemmisülés elemi
mechanikájának komplex leírását nem csak az Abhidharmában, hanem az Uttaratantrában is
megtaláljuk. Ezek a magyarázatok a modern tudományos elméletekhez nagyon hasonlónak
tűnnek.
Ezeket elmondva, az Abhidharma irodalom állításait nem kell mindig szó szerint
venni. Például az Abhidharma szerint a világegyetem szerkezetének alapja az a modell, hogy
egy Meru nevű hegy áll a középpontban, négy „kontinenssel” körülvéve. Továbbá a Nap és
Hold méretéről szóló Abhidharma-leírások is gyakran ellentmondanak a modern tudományos
magyarázatoknak. Mivel tudományos kísérletek bizonyították az állítások tévességét, el kell
fogadnunk a tudósok következtetéseit ezekben a kérdésekben.
Hát eddig igen röviden körvonalaztam, mit ért a buddhizmus a fizikai világegyetem –
vagy tág értelemben, a környezet evolúcióján. Ugyanis az itt lakó érző lényekből a
buddhizmus sok különféle típust ismer el. Vannak testi formával rendelkező lények, és
olyanok is, amelyeket forma nélküliként tapasztalunk. Még abban a világban is, ahol
ismerősek vagyunk, sok olyan lény van, ami észlelhető érzékeink számára, és olyanok is,
amik nem, mint például a szellemvilág lényei.
Általánosan szólva, buddhista felfogás szerint emberként megszületni a létezés egyik
legideálisabb formája, mert a Dharma gyakorlásához vezethet. Ezért az emberi lényekhez
képest a szellemek alacsonyabbrendűnek tekinthetők, mert abban a létezési formában kevésbé
hatékonyan űzhető a Dharma gyakorlása. A szellemeknek lehetnek bizonyos lehetőségeik,
amik számunkra nem állnak nyitva, mint bizonyos jóslási képességek, vagy természetfeletti
13

(Az eredeti szövegben lévő jegyzet). A korai buddhista tanításokat három csoportra osztjuk: a Vinayana, a
szerzeteseknek szóló viselkedéskódex; a Szutrák, Buddha beszédei és beszélgetései, azaz Buddha eredeti szavai;
és az Abhidarma, a buddhista mesterek Buddha szavait kommentáló és saját filozófiai elgondolásaikat
tartalmazó írásaiból álló irodalom. Napjainkra két teljes Abhidarma-összeállítás maradt fenn: a Theravada
iskoláé (páli nyelven), és a Sarvastada iskoláé (szanszkrit nyelven). Tibetben csak az utóbbit tanították.
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erő, de tény marad, hogy ők is ugyanennek a világnak a részei, ahol mi emberi lények is
élünk. Ennek a világnak minden lénye a káprázat és kínzó érzelmek irányítása alatt áll.
Bizonyos értelemben még azt is mondhatjuk, hogy a káprázat és kínzó érzelmek termékei.
Tsongkhapa láma nagyon elevenen írja le az érző lények megvilágosulatlan létezését a
szamszarában. Azt a hasonlatot használja, hogy az illetők gúzsba vannak kötve a negatív
karma, káprázat, kínzó érzelmek és gondolatok kötelékeivel. Az én és az önkifejezés ilyen
szoros hálójába fonva, a hullámzó érzelmek, a szenvedés és fájdalom áramlatai céltalanul
taszigálják őket ide-oda. Ilyen a szamszarai élet.

tibet.mp3

A tibeti templomok előcsarnokába kihallatszik a szerzetesek kántálása, és majdnem mindenütt
megtalálható az Életkerék ábrázolása. A létezés forgatagában, azaz a szamszára szenvedéssel teli
három világában, a Formanélküli, Forma- és Vágyvilágban az újra és újra megszülető lények hatféle
létalakját a Halál Ura által tartott kerék mutatja be. A felső félkörben ábrázolt istenek a Vágyvilág
legfelső szintjéhez, valamint a Forma- és Formanélküli világhoz tartoznak. A Vágyvilág további
szintjein pedig az istenekkel állandó harcban álló titáni félistenek és az emberek, az alsó félkörben
pedig az állatok, a tantaluszi kínokat szenvedő éhség-szellemek és pokollakók világa látható. Az
Életkerék azonban nem csak a Létforgatag hat világát jeleníti meg. Közepén a szamszára alapjának
tekinthető három "mérget" (téves tudat, indulat, vágy) szimbolizáló állatok, peremén pedig a
buddhizmus alapvető tanítása, az újjászületést meghatározó tizenkét tagú, ún. oksági láncolat a "függő
keletkezés" egységei láthatók. A lánc tagjainak egymás kölcsönös függésében való megtapasztalása
nem más, mint a Körforgás megszakítása, azaz maga a megvilágosodás.
Forrás: Démonok és megmentők (Népi vallásosság a tibeti és mongol buddhizmusban) - című kiállítás
katalógusa. A kiállítás szeptember 30-ig megtekinthető a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti
Múzeumban. VI. Andrássy u. 103. Nyitva tartás: 10-18 óráig, hétfő szünnap.
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ÚTIKALANDOK
Tekergés (trekkelés) Nepálban - Kovács Imre írása I. rész.
Van úgy, hogy valaki szeret gyalogolni, előfordul, hogy úti céljainak többsége a hegyeket
érinti. Mégis felmerül az első kérdés: miért éppen Nepálba kell menni ennek a hóbortnak a
kiéléséhez?
Hmm…., hát mert ott van a Himalaja, az Everest, no meg ott jó magasra lehet mászni
mindenféle spéci felszerelés nélkül, azonkívül jó messze is van; ha az ember oda elmegy
-hosszú időre érdemes-, akkor talán van ideje kikerülni nyugati kultúrkör mókuskerekéből egy
időre,….. Szóval számos oka lehet (van!).
A kívülálló második kérdése: Oké, hogy oda akarsz menni, de nem túl bonyolult és drága a
megszervezése?
Nem! Az Internet korában nincs ennél egyszerűbb: csak egy Internet elérés, egy kis angol
tudás, kevés számítógépes –internetes- gyakorlat és kis türelem szükséges, hogy megtaláljuk a
megfelelő megoldást: esetünkben egy nepáli utazási irodát, aki kérésre mindent elintéz
(reptéri fogadástól a szálláson keresztül a helyi vezető és esetleg teherhordók kiválasztásáig).
Közös ismerősökből verbuválódott a csapatunk magja (4 fő), a többiek valamelyikünk
ismerősei voltak, így alakult ki a tízfős társaság, akik elindultunk október közepén, Moszkván
és Új Delhin keresztül repültünk Kathmandu-ba, Nepál fővárosába. Ilyen idő tájt –monszun
után- kellemes arrafelé az időjárás, szép üde zöld még minden; az ősz a turisták és
hegymászók egyik kedvelt időpontja Nepálban.
A reptéren virágkoszorúval vártak bennünket, bár a csomagcipelésre (és pénzre) éhes helyiek
seregét csak nagy nehezen tudtuk elhessegetni. Az értünk küldött kis csapat azonban hamar
elkalauzolt bennünket a szállodába, ahol a tetőteraszon megünnepeltük megérkezésünket és
megbeszéltük az induláshoz szükséges tudnivalókat. (1. kép)
A következő napot még a fővárosban töltöttük –szeretteink biztosítása szerencsés
megérkezésünkről telefonon vagy e-mail-ben, tetszés szerint-, egy kis városnézés és a hiányzó
felszerelések beszerzése volt a program. Végül mindennel felszerelkezve másnap reggel
elindultunk a nagy kaland felé.
A reptéren felemás szigorúságú rendszabályokba ütköztünk. Az útlevelünk másolatát –az
eredetit a szállodában hagytuk- csoportosan begyűjtve ellenőrizték, de néhány gyanús
hátizsákot kirakattak és két testi motozást is el kellett szenvednünk. (Ennél csak az ország
elhagyása volt jobb, amikor a két motozás után a repülőgép ajtajában az indiai személyzet is
kíváncsi volt, mit sikerült átcsempésznünk az előző két ellenőrzésen. Az egymás iránti
bizalomnak lehet, hogy híján vannak?). De sebaj, mindenkit átengedtek és felszállhattunk a 16
személyes kis gépre. Belföldön ilyen gépek közlekednek, minthogy a legtöbb belföldi reptér
felszálló-pályája limitált hosszúságú –a terepviszonyok miatt-, magyarul rövid. Alig egy órás
repülőút után megérkeztünk Tumlingtar-ba –egy füves plató az Arun völgye felett-, amely
település nagyságát a reptér mellett a telefonvonal és áramellátás megléte is bizonyította. (Ez
utóbbi kettővel a későbbiekben elvétve találkoztunk utunk során.) Délutáni sétánk alatt
sikerült a jelentős mennyiségű cukor és csokoládé készletünket leapasztani, a helybéli
gyerekek nagy örömére. Éjszaka a meleg (37 oC nappal) ellenére jól aludtunk és másnap
reggeli után vidáman indultunk le az Arun völgyébe. Hamar kialakult karavánunk sorrendje:
elöl 2-3 teherhordó mutatta az ösvényt, utána mentünk mi; a sort a vezető zárta. Útközben
többször megálltunk pihenni, leginkább a teherhordók miatt, akik jóval több súlyt cipeltek,
mint a mi 12-18 kg-os hátizsákjaink voltak. (2. kép)
Mivel du. 3-ra már megérkeztünk a szálláshelyünkre (3. kép)–Kartiki Ghat-, volt idő
fürdőzésre is a kellemesen hűsítő Arun folyóban. Itt is folytatódott a napközben véletlenül 14
14

Napközben egy pihenőnél megkérdezte a vezetőnk, nem tudnánk-e segíteni egy beteg emberen.
Kötelességtudó orvos útitársunk megnézte a pácienst és elővett a nagy gyógyszeres táskából néhány medicinát.
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megkezdett gyógyítási tevékenységünk, melynek eredményeként beleláthattunk a helyi
betegségek előfordulásának nagy könyvébe…(egyéb következményekről később.)
Másnap megkezdtük a napokig tartó -hullámvasutat idéző- utunkat; gyorsan felkapaszkodtunk
2000 m fölé és csak egyszer ereszkedtünk lejjebb (1930 m-ig). Az első napok szubtrópusi
klímájából (4. kép) hamar felértünk a mérsékelt égövre jellemző területre, majd a
rododendron erdők övébe. Az első négy napon olyan részeket érintettünk, ahol nem
rendezkedtek be turisták fogadására, ennek megfelelő volt az ellátás is (dhal-bhat délben és
este, szállás a tetőtérben többnyire a deszka padlózaton és a tetőtéri teraszon) (5. kép). A táj és
terep viszont csodaszép. 2000 m-ig gyakran rizs-teraszok között vitt az utunk, ennek
megfelelően állandó vízbecsúszási veszély leselkedett ránk. A bakancsainkat mégis inkább a
patakok vizében sikerült megáztatni, minthogy csak a komolyabb helyeken építettek állandó
átkelőt. (6. kép)
Utoljára Phedi-ben tudtunk fürdeni a zubogó folyó egy csendesebb részén, no nem a vízhiány,
mint inkább a víz hőmérséklete okán. A jóleső esti tisztálkodás után reggel jött egy -nem
kívánt- hidegzuhany: megjelentek a maoista fegyveres gerillák, és –ugye nem gondolnátokminket kerestek. Rövid baráti szóváltás (hiszen nemrég még egy ’táborba’ tartoztunk) után
megkértek bennünket, adjunk nekik egy kevés gyógyszert az általuk felsorolt bajaikra. Hogy
nem spontán volt az akciójuk, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy tollal, papír-cetlikkel és
egy tűzőgéppel felszerelkezve a használati előírásokat pontosan rögzítették –a gyógyszeres
dobozokhoz. Javukra legyen írva: a külön ruha, távcső és fényképezőgép igényükre
elfogadták nemleges válaszunkat és további jó utat kívántak. Másnapi szálláshelyünkön
éjszaka vagy 30 fegyveres pihent meg, de többet már nem zavartak bennünket.
Folytatva utunkat, napi 6-8 órákat megyünk –néha 10-et-, változatos szint-emelkedésekkel.
Soha nem hittem volna, hogy a hegyeken járóknak tréningként leginkább lépcsőket kell
járniuk. (7. kép) Márpedig ez a fajta tréning hasznosult volna a legjobban ezen a szakaszon
(is). Így aztán nem csoda, ha a hatodik napon a második 3000-es hágóról lejövet alatt enyhe
combizom húzódást szenvedtem (pedig addigra kezdtem elsajátítani a hordáraink által
alkalmazott járásmódot: apró lépésekkel a minimális emelkedés stratégiáját alkalmazva
szerpentinezni a szerpentinen is). Na ja, úgy kell annak, aki nem használ botot! Szerencsémre
volt nálunk mindenféle kenőcs, ami átsegített az alkalmi bajomon. (Nem járt ilyen
szerencsével egyik útitársunk, aki még az első napok egyikén összeszedett egy makacs
gyomor-fertőzést, s miután nem kezelte ki idejében, a Surkie-hágó alatt ott kellett hagyjuk egy
teherhordóval és egy csomag gyógyszerrel. A mentő-helikoptert csak 2 nap múlva tudtuk érte
küldeni, ami visszavitte a fővárosba, egy kórházba. Innen egy hét múlva utazott haza –amikor
mi már csak kétnapi járásra voltunk végcélunktól, az 5360 m magas Golyo-ri-től.)
Valószínűleg az útitervben nem szerepelt plusz hágómászás is okozhatta a csapat következő
lemorzsolódását: az amúgy szintén betegeskedő (hej, ezek a fránya bacik…!) társunknak nem
tett jót a terven felüli 500 m emelkedő, -amit a helyiek rövidebb útjának követése okozott- így
társával úgy döntöttek, inkább két napot pihennek és megerősödnek; csak így van esélyük
saját lábon folytatni az utat. Ez persze az eredeti útiterv feladását jelentette, hiszen nem volt
esélyük komolyabb kockázat nélkül15 utolérni bennünket a magasabb szakaszon.
A tizedik napon –végig esőben 600 m-t meredeken emelkedve- megérkeztünk a serpa
fővárosba, Namhcse Bazar-ba. (8. kép) Itt már „igazi szálloda” fogadott bennünket, meleg
fürdő (egy vödör meleg víz), svájci pékség –kenyérmániások figyelem, a fővároson kívül itt
volt még kenyér és nyugati típusú péksütemények-, telefon, sőt Internet lehetőség is! (Igaz ez
utóbbi kettő csak a második –akklimatizációs napon-, minthogy a megérkezésünk napján a
maoista gerilláknak köszönhetően nem volt összeköttetés.) Egy akklimatizációs túranap után
nekiindultunk a hegyi szakasznak.

Ezt nem kellett volna: mindenki ledöbbent a –szerintem a kathmandui kórházak által is irigyelt mennyiségű és
változatosságú- gyógyszerek láttán és a hír futótűzként terjedt előttünk.
15
Tudvalevő, hogy 3500 m felett csak a magashegyi betegség (altitude sickness) kockázatával lehet naponta 300
m-nél magasabb helyen aludni.
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1.Néhányan előre ittak a Himalája bőrére

2. Nepáli üzletemberként teherhordókosár fonásával foglalkoznék..

3.A bátorság és a tériszony első próbája (mindkettőből akadt több 4.Itt még nem tudtuk, mi vár ránk….(de a banán csuda finom volt)
is az út során)

5.Az elfogyasztott rizs helyben termett (önellátás nepáli módra)

6.Így csempésződik a romantikába akrobatika…

7.Ez is van olyan hatásos, mint a sztepperek használata

8. Az első „igazi”? civilizációs pont a túra során; a nyugati kultúra
lándzsája belehasít a hegyek gyökerébe (Internet, svájci pékség…)
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Honlapunk statisztikája
A honlap üzemeltetője rendszeresen közli a látogatottságra vonatkozó statisztikai adatokat. Itt
láthatjátok a legutóbbit.
Az egyes adatokhoz Fürti szan fűzött kommentárokat. További kérdésekkel is hozzá
fordulhattok.

A táblázatban havi összesítésben láthatók az adatok. Napi átlag, és havi összes bontásban.
Rövid magyarázat:
-

-

-

-

Visits
A tényleges Honlap látogatók száma. Ez a leglényegesebb adat!!! Azt mutatja meg,
hogy az adott időszakban hányan látogatták a weblapunkat.
Hits
Találatok száma. Azt mutatja meg, hogy a honlapra látogatók hány „objektumot
találtak” az adott oldalon. Pl. a bejelentkező oldalunkon van kb. 15 kép objektum,
néhány hivatkozás, néhány szöveg blokk... ez mind- mind egy találatnak minősül.
Nem túl lényeges adat, és megtévesztő is lehet a nagy szám.
Pages
A honlapon hány oldalt nyitottak meg a látogatók. Minden egyes menü, és almenü egy
külön oldalnak számít. Ebből az adatból látszik az, hogy általában a látogatók végig
lapozzák-e az oldalainkat, vagy csak konkrétan egy, két oldalra kíváncsiak.
Files
A megnyitott fájlok száma. Pl. hírek, képek, BJC Híradók…
KBytes
A letöltött kilo bájtok mennyisége. Azt mutatja meg, hogy a látogatók mennyi adatot
töltöttek le a honlapról. Pl. BJC Híradót, fotókat, klubtagok alatt elhelyezett
anyagokat…
Sites
IP cím alapján a megkülönböztethető bejelentkezések száma. Ha fél órán belül ugyan
arról a gépről jelentkezik be valaki az oldalunkra, azt nem számolja a szerver.
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