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Portré - Pados Róbert Béla

Salföld, 2004. augusztus.
Robi szan, Boros Gyulával együtt, a Magyar Jiu-do Szövetség 2005. április 24.-i
szemináriumán sikeresen vizsgázott 3. danra.

Mindkettőjüknek gratulálunk!
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HAIKU
Akinek jó a memóriája (egy éve jelent meg utoljára a Híradó) még emlékezhet, hogy
itt most a Fürti szannal közösen elkövetett Párhuzamos fordításaink következnének, de mit
tegyünk, az ihlet olyan, mint a vonat, vagy jön, vagy nem jön. Most nem jött. Ezzel szemben
Fürti szan már korábban megénekelte a go-kyo rendszer néhány dobását, én, pedig gyűjtöttem
hozzá megfelelő akcióképeket az Internetről. Íme, az eredmény.

Seoinage!
A lágyságból fakadó
Eget rengetés

Nagy szélviharban
Szélmalom lapátjai
A te-guruma

Tomoe-nage
Ugorj a szakadékba!
És meglátod majd.

Az uchimata
Mintha táncot lejtenél
De ukét ejtesz.
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Na, és ezeket minek nevezzem???

Itt van két akciókép az Internetről. Kérjük, küldjetek találó képaláírásokat a joverb@jiudo.hu
címre, a legjobbakat a következő számban közzé tesszük. [JB]
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ÖNVÉDELEM INNEN-ONNAN
HARCI POFON
Jeff Menapace: Black Belt Magazine, January 2005 p. 105
Fordította: Jóvér Béla
A szerzőről: Jeff Menapace Philadelphiában élő szabadúszó író. Szabadidejében valósághű
önvédelmet1 gyakorol. A következő web-helyen további részleteket lehet megtudni a harci
pofonról és a valósághű önvédelemről: www.davebriggs.com, de az érdeklődők e-mailben is
kérhetnek információt: dave.briggs@ntlworld.com
Nem az anyuci önvédelmi technikájáról van szó!!!

„Akinek lekevertem egyet még
soha nem maradt állva utána.”
Ilyet szólt Dave Briggs, az Egyesült
Királyság élő önvédelmi harcművész
legendája, aki 11 éves kidobó emberi
pályafutása során kemény helyzetek
százait élte túl.
Nagyot téved, aki úgy véli, hogy
amikor Briggs „lekevertem egy fülest”
kifejezést használja, csak azt akarja
mondani humoros formában, hogy
„keményen behúztam neki egyet”,
vagy ez egy zsargon kifejezés arra,
ahogyan pergőtűzszerűen lerohanta a
szerencsétlen támadót. Nem, tényleg
csak azt akarja mondani, hogy arcul
csapta a fickót. Na, persze, ez nem
afféle szokványos pofon, amiből
tizenkettő egy tucat. Nem, barátaim, ez
más káposzta.
Ütni vagy pofon ütni?
Minden harcművész először az ököltámadást tanulja meg, és ez nem véletlen. Ha
rendesen kidolgozzák, ez a technika igen hatékony, rettenetes energiát képes bevinni a
célfelületre. Bármelyik harcművész tanúsíthatja, egy jól irányzott egyenes az állra, és el is
dőlt az összecsapás kimenetele - a szenvedő alany számára többnyire jelzi is a csendes pihenő
kezdetét.
De ha az ökölcsapás ilyen hatékony, akkor minek beszélünk a pofonról? Vegyük egy
kicsit fontolóra, hogy milyen is az emberi fej. Mivel az emberek többségének szüksége van rá,
hogy az agya rendesen funkcionáljon, a szürkeállományunkat kemény védőréteg veszi körül.
Ez a koponya, ami ráadásul még egy csomó éles fogat is tartalmaz, tele szörnyű bacilusokkal,
amik a bőrödbe jutva rémes dolgokra képesek.
1

Reality-based self-defence
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Ez mind az agyat védi, és ha az a szándékod, hogy a viszonylag kicsiny és védtelen öklöddel
be akarod törni, vagy, ami még rosszabb a fogakra támadsz, hát, ezért drága árat fizethetsz - a
sebészek eldolgoznak majd a kézközépcsontodon.
Na, álljunk csak meg egy szóra! Arról volt szó, hogy az állat ütjük meg, nem a
koponyát! Az állon vágásban, pedig az a szép, hogy nem merev ellenállásba ütközünk, nem
veszi túlságosan igénybe a kezünket. Igaz, de amikor meg vagy rémülve, és eláraszt az
adrenalin, vajon mindig hajszálpontosan eltalálod az állkapcsot?
Biztos, hogy nem. Amikor az adrenalin hatása alatt vagy a pontosság az első, ami
elszáll. Briggs maga is számos alkalommal szenvedett kézsérülést, amikor ököllel támadt az
ellenfél fejére. Elmondása szerint, nem ritka, hogy egy rosszul irányzott ütés után kétszeresére
dagad az ember keze. (Még egy pontos ütésnél is az a helyzet, hogy csont csapódik csonthoz,
tehát fennáll a sérülés veszélye.)
Hogyan működik a harci pofon?
Nos, az előbbiek fényében válik világossá, hogy milyen nagyszerű dolog a harci
pofon. Nem csak azért, mert kicsi az esélye, hogy megsérül a kezed, de az is fontos, hogy az
ellenfél egész fejére célzol. Mindegy, hogy a fülét, az állát, a nyakát vagy az állát találod el,
nem lényeges, hogy hajszálpontosan célozzál.
Érdekel, hogy milyen a harci pofon hatása? Briggs megelőző csapás jelleggel több,
mint 100 emberen kipróbálta, és azt állítja, hogy 80 százalék K.O. volt. A maradék 20
százalék is megroggyant annyira, hogy Briggs nyugodtan eldönthette, hogy megpattan a
helyszínről, vagy befejezi egy második ütéssel.

Amikor szembekerül egy támadóval, Jeff Menapace (bal oldalon) felemeli a kezét, de úgy,
hogy ne tűnjön fenyegetésnek. (1) Amikor a fickó egyre agresszívebbé válik, jobb kezét
leengedi, így az kikerül az ellenfél látóköréből. (2) És ekkor jön megelőző támadás, a harci
pofon. (3).
Ebből a statisztikából az látszik, hogy a pofon legalább olyan hatékony, mint az állon
vágás. Érdekes azonban, hogy a két technika kétféle módon működik. Az állkapcsot ért
kemény ütés agyrázkódást vált ki, ezzel okoz eszméletvesztést. A pofon, viszont túlterheli a
központi idegrendszert; hirtelen több információt kap, mint amennyit fel tud dolgozni, és ez
váltja ki a K.O.-jellegű hatást.
Amikor úgy ütünk meg valakit, hogy kicsi a becsapódási felület, például az
ökölbeszorított kéznél a két első bütyök, és nem pontosan az eszméletvesztést okozó
életpontot találjuk el, az ellenfél agya észleli, hogy támadás érte, és a fájdalommal
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foglalkozik. Azt a parancsot adja a testnek, hogy folytassa a harcot. Amikor azonban pofon
ütjük, egyszerre annyi inger éri, hogy egyszerűen leblokkol, és harcképtelenné válik.
Ellazulás és kettős csípőmozdulat
Ilyen nagy felületre csak akkor tudunk megfelelően nagy energiát átadni, ha el vagyunk
lazulva. Briggs véleménye szerint ez a hatékony pofon legfontosabb kulcs eleme. Ha lazák
vagyunk, hatalmas energiát tud átadni a testünk a célfelületre, és a kettős csípőmozdulat
biztosítja az ehhez szükséges átadási mechanizmust.
Briggs a pofon finom részleteit
és a kettős csípőmozdulat elvét az
ismert írótól, Peter Consterdine-től
tanulta, aki a Brit Harcművész
főtanácsadója is. Consterdine annyira
kidolgozta a pofontechnikát, hogy
gyakorló partnerei még egy több
centiméter
vastagságú
ütőpárnán
keresztül is érzékelik a testükbe
átáramló energiát.
A kettős csípőmozdulatnál hasonlóan
fordulunk el, mint ahogyan az ajtó
elfordul a sarokvason. A teniszben a
szerválásnál alkalmazott csavaróvisszacsapó mozdulathoz hasonlít. Ha
jobb kézzel ütünk, először a bal
csípőnk jön mozgásba, majd ezt követi
a
másik.
Így
a
felsőtest
visszarántásával
ostorpattintáshoz
hasonlóan felgyorsul az ütő kéz. Ha a
két csípő ilyen együttmozgását
összehasonlítjuk azzal, ahogyan az
ökölvívóknál vagy karatésoknál együtt
mozog a kéz a csípővel, azt látjuk,
hogy nagy a különbség. Az itt leírt
módszerrel jóval nagyobb energiát
tudunk létrehozni.

A harci pofon mechanikája: Jeff ellazítja az ütő
kezet, és elkezdi az ostorcsapásszerű mozdulathoz
szükséges csípőmozgást, hogy lendületbe hozza
felsőtestét (1). Tenyere felfelé és átlósan mozog, így
az ellenfél kevéssé észleli (2). A pofon becsapódik
(3), majd a kéz folytatja útját a célfelületen túlra (4).

Vizualizáció
Ahhoz, hogy kidolgozzuk a kettős csípőmozdulatot, és pofonunk hatékonnyá váljon,
alapvetően fontos a vizualizáció. Briggs szerint azt kell elképzelnünk, hogy kezünk súlya
mintegy 10 kilogramm. Így csípőnk megfelelő erőt fog kifejteni, amikor a pofon becsapódik a
célfelületre.
Amikor az ember először próbálgatja a harci pofont, számos nehézséggel kerül
szembe. Ha egyszerűen csak a karunk és vállunk izmait használjuk, olyan lesz, mint ha egy
gyors horgot ütnék nyitott tenyérrel, de nem ez a cél.
A másik gyakori hiba az, ha köríves tenyértő-ütésként hajtjuk végre. Nem erről van
szó. A technika pofoncsapás, ami akkor fejt ki maximális hatást, ha a lehető legkisebb
feszültség van bennünk. Ha karunkat az oldalunkon fityegő súlyos tárgyként képzeljük el,
teljesen el tudjuk lazítani, és egyedül a két csípő lesz az, ami meglendíti.
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Ha sikerül elsajátítanod a „súlyos kéz” elvet, azt is el tudod képzelni, hogy a kezed
keresztülhatol a célfelületen. Ezt szinte klisészerűen ismételgetik a harcművészetben, de
nagyon is igaz. Ne egyszerűen megüsd az ellenfelet, olyan erővel üss, mint ha hátrébb állna,
és keresztül kellene hatolnod rajta, hogy elérd.
A meglepetés ereje
Noha a harci pofon mechanikai kivitelezése nagyon fontos, az előkészítésen is sok múlik.
Tiéd lehet a leghatékonyabb kézifegyver, de ha lassan veszed elő, nincs esélyed, hogy
használd, mielőtt lelőnek. Egy éles helyzetben alkalmazott pofon esetében ugyanez a helyzet.
Briggs ezt tekinti kedvenc technikájának, abszolút megbízik benne, de elsősorban megelőző
csapásként használja.
A harci pofon mechanikája és végrehajtási technikája akkor működik legjobban, ha
nyugalmi helyzetben vagyunk. Akkor kínálkozik rá a legjobb alkalom, ha egy éles helyzetet
megpróbáltunk szavakkal elsimítani, de úgy látjuk, hogy sikertelenek maradtunk. Ilyenkor
kell elsőnek ütni.
A siker titka, hogy az ellenfél ne vegye észre, amikor elindítjuk a mozdulatot. Mivel
jellegéből adódóan egy kicsit lassú mozdulat, de ezt ellensúlyozhatjuk, ha jól leplezzük
szándékunkat. Azt szokták mondani, hogy azt az ütést nem látod, amitől padlót fogsz.
Az optimális előkészítés egyszerű, testbeszéddel és gesztusokkal kísért párbeszéddel
kezdődik. Karjaink legyenek az oldalunknál, ne sugározzunk fenyegetést, inkább azt a
látszatot keltsük, hogy el akarjuk kerülni az összetűzést. A pofon végrehajtása előtt az ütő kéz
kerüljön ki az ellenfél látóteréből, a másik kezünkkel viszont széles mozdulatokkal
gesztikuláljunk, közvetlenül a szeme előtt. Mivel az emberek többsége az adrenalin hatása
alatt csőlátásban szenved, valószínű, hogy az ellenfél is csak ezt a kezünket fogja látni. Így
aztán meglepetésként fogja érni a pofon.
Higgyünk a technikában
Ahhoz, hogy igazán hatékonnyá váljunk, először meg kell nézni, hogyan hajtja végre egy
hozzáértő oktató, aztán addig kell újra és újra próbálgatni, amíg azt nem érezzük, hogy jól
megy. Mivel a legtöbb harcművész eltérően értelmezi a harci pofon hatékonyságát biztosító
mechanikai elveket, könnyen előfordulhat, hogy laza pofon helyett egy erőpofont fejlesztünk
ki.
A legjobb, ha ütőpárnát tartó partnerrel gyakorolunk, és kérjünk visszajelzést a
hatásról. Ha a pofon erejét akarjuk fejleszteni, gyakoroljunk homokzsákon.
Lényeges, hogy higgyünk a pofonunkban, mert ha bizonytalankodunk, habozunk, soha
nem leszünk hatékonyak. Amikor Brigg elhatározta, hogy az ökölcsapás helyett áttér a
pofonra, addig gyakorolta, amíg egészen biztos lett benne, hogy nem fog hibázni, és amikor
eljött az igazság pillanata, valóban, első próbálkozásra egy könnyű K.O.-t sikerült elérnie.
Bár a szakértők és a kezdők is elhúzzák a szájukat, amikor meghallják, hogy valaki
egy pofont tekint a legjobb önvédelmi technikának, érdemes kipróbálni. Ha két, ilyen sokat
próbált harcművész, mint Dave Briggs és Peter Consterdine egybehangzóan állítja, hogy száz
százalékos sikerrel tudja alkalmazni - lehet valami a dologban.
Törvényes önvédelem Dave Briggs egyik kedvenc története,
amikor lekevert egyet valakinek, aki hatodmagával kötekedett
vele. A fickó úgy elfeküdt, hogy magával sodorta a többit is.
Utána egyszerűen nem tudta elhinni, hogy ilyen megeshetett
vele.
A harci pofon további előnye, hogy a törvény szemében nem
olyan agresszív dolog, mint egy ökölcsapás, és a szenvedő
alany gyakran annyira szégyelli, hogy egy pofontól padlót
fogott, hogy nem is keres jogorvoslást.
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Kube-nage - egy elfelejtett dobás
A kube-nage az ötvenes-hatvanas években megjelent szakkönyvekben 2 még szerepel
támasztott nyakfogásos3 csípődobás néven, de később elfelejtődött, valószínűleg azért, mert
versenyszerű körülmények között elég nagy a veszélye, hogy az ellenfél térde megsérül.
Tapasztalhattátok azonban, hogy számos önvédelmi helyzetben biztosabban működik, mint az
ogoshi vagy tai-otoshi. A judo irodalom egyik klasszikusa Feldenkrais alábbi könyve,
amelyből lefordítottam a dobás részletes és szemléletes leírását. Tervezem, hogy a következő
Híradóban kissé részletesebben írok a szerzőről is - meglátjátok, érdekes sztori. [JB]
M. Feldenkrais: JUDO The Art of Defence and Attack Frederick Warne & Co. Ed. Ltd.
London and New York, 1955 (Az 1944-es átdolgozott kiadás hatodik változatlan
utánnyomása) Kube-nage, p. 50.
Az ellenfelet - elsősorban a kabáthajtókával, kisebb mértékben a kabátujjnál - húzzuk meg,
miközben jobb lábbal hátralépünk. Amint az 1-es ábra mutatja, bal lábával előre fog lépni.
Ekkor bal lábunkkal lépjünk mélyen saját jobb lábunk mögé, miközben testünk félfordulatot
végez balra (2-es ábra). Fokozzuk a kabátujjon vett fogásunkkal a húzást, hogy az ellenfél
teljes testsúlyával jobb lábára nehezedjen (2-es ábra). Közben fejezzük be testünkkel az
elfordulást, és jobb lábunkat tegyük az ellenfél elé (3-as ábra).

1-es ábra
2-es ábra
3-as ábra
Közben engedjük el a kabáthajtókát, karoljuk át az ellenfél nyakát, úgy, hogy
könyökhajlatunk a tarkójánál legyen. E közben bal lábunk, vagy lábujjhegyen, vagy sarkon
elfordul, annyira, hogy az ellenfél lábaival egy irányba nézzen.
Feszítsük meg jobb csípőnket és lábunkat, folytassuk a balra fordulást, és a mozgást
fokozzuk az ellenfél nyaka körül lévő jobb karunkkal. Forgassuk át jobb combunkon, és
dobjuk le (4-es ábra).

4-es ábra

2
3

5-ös ábra

Galla - Kovács - Purmann: Cselgáncs, 176. old. vagy Vincze Tibor: Cselgáncs, 95. old.
Kube: japánul nyak.
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Ügyeljünk rá, hogy a ledobás (kake) pillanatában miként helyezkedik el a csípőnk. Az ogoshihoz hasonlóan, itt is az ellenfél gyomra alá kerül.
Jobb lábunk nagylábujját, a térdet, a csípőt, a vállat és a fejet egy tökéletesen egyenes
képzeletbeli vonal köti össze.
Az 5-ös ábra szemlélteti a dobás lényegét. Jobb lábunk akadályt képez, amelyen át keresztül
buktatjuk. Ezt a mozgást testünk elfordulása váltja ki, melyet segít, hogy az ellenfél nyakát
szorosan átkaroljuk. Jobb combhátunkat a lehető legalacsonyabban kell az ellenfél térde alá
vinnünk, hogy amikor jobb lábunkat kiegyenesítjük, lába felemelkedjen a talajról. Mivel ez a
testsúlyt tartó lába, nagyon szépet fog esni. Az 5-ös ábra tanulmányozásával jobban
megérthetjük az elmondottakat.
Dobjunk tízet, a nélkül, hogy túlságosan figyelnénk a jobb láb emelő szerepére. Csak
arra figyeljünk, hogy elég széles terpeszben legyünk, és jobb csípőnk és jobb lábunk minél
egyenesebb vonalba essen. Vállunk balra fordításával dobjuk le az ellenfelet. A gyakorlás
során később fokozatosan feltárulnak a mozgás finomabb részleti is, és egyre jobb lesz a
technikánk. Azt vegyük észre, hogy jobb lábunk lábujjhegyen támaszkodik.
A kube-nage jól alkalmazható önvédelmi technikaként is. Más végrehajtási változatai is jól
működnek, a nyak helyett lehet, például derékra is fogni. Ezt nevezhetnénk magyarul
támasztott derékfogásos csípődobásnak is, az egyszerűség kedvéért azonban ezt is kube-nage
néven tanítom. Alábbiakban egy alkalmazására láthatunk példát. [JB]
Hátsó fojtás védése  kube-nage, csuklótörés

A fojtást vállaim
felhúzásával, állam
leszegésével hatástalanítom,
majd az ellenfél tenyerébe
fogva előkészítem a dobást.
Jobb kézzel derékra fogva
erőteljes előre
egyensúlyvesztést alakítok ki,
és a földre vitel után
csuklófeszítéssel fejezem be a
technikát.
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Ha így megy tovább, még ez is megtörténhet...

Nagyra becsült tanítvány! Csak egy kis megemlékezés annak alkalmából, hogy egy év alatt
tizedszer tiszteli meg szerény edzőhelységünket.
Nagy József rajza
Az edző is ember..

Gyakori távolléte miatt most viszonylag keményebb edzést tartunk, hogy bepótoljuk az
elmulasztottakat.
Nagy József rajza

12

Atomtóni
sportága: cselgáncs
súlycsoportja: 100 kg
születési idő, hely: 1972. május 28., Miskolc
Magasság (cm) / Testsúly (kg): 200 / 102
Hobbi: zenehallgatás
Edzője: Hangyási László
Nevelőedzője: Tóth Béla
klubja: Paksi Atomerőmű SE
Kedvencek
kaja : aranygaluska
film : Blade runner
zene : Mike Oldfield
zene : tubbular bells

olimpiai eredményei:
 1. (1992, Barcelona)
 5. (1996, Atlanta)
legjobb eredményei:
 világbajnok (1993, Hamilton)
 vb-ezüstérmes (2001, München)
 Eb-bronzérmes (1992 Párizs, 1993 Athén,
2002 Maribor, 2003 Düsseldorf)
 junior vb-ezüstérmes (1992, Buenos
Aires)
 junior Eb-bronzérmes (1991,
Pieksamaki)

Forrás: Internet

Kovács (Atom) Antal
LINDNER ANDRÁS - HORVÁTH ZOLTÁN riportja: HVG 2004. augusztus
"Én mindig fejben voltam erős. A mai napig élvezem, ha sikerül kicseleznem az ellenfelemet"
- adja ki mindjárt elsőre titkát az 1992-ben, alig 20 évesen olimpiai győztessé lett őspaksi
dzsúdós, aki gépkocsivezető papájától és adminisztrátor mamájától olyan nevelést kapott,
hogy "nyolcadikos koromig ministráltam is". Igaz, volt küzdelem otthon is. "Nagy szőlőnk
volt, már gyerekként kapáltam, permeteztem, miközben édesapám csak azt hajtogatta, hogy
tanulj, mert akkor nem kell a földet művelned." Nyilván ezért is "hét évvel idősebb testvérem
volt a példaképem, ő a műszaki egyetemre ment, így indultam én is oda. Ha nem nyertem
volna 1992-ben olimpiát, ma valószínűleg mérnök lennék a paksi atomerőműben." Csakhogy
győzött, mert követte fivérét a dzsúdózásban is. Mi több, már kamaszként összeakad az őt
jelenleg is edző Hangyási Lászlóval. A Barcelonában szerzett arany azonban még őket is
meglepi, mivel Kovács úgy lesz olimpiai bajnok, hogy előtte mindössze egyetlen felnőtt
Európa-bajnoki bronzérmet szerzett. Az így kapott lendület viszont 1993-ra már a
világbajnoki aranyig viszi. Azóta több fontos versenyt is megnyer, de a hirtelen siker után
nyomban Atom Antinak becézett sportkedvenc a csúcsversenyeken nem igazán robban: az
atlantai olimpián csak ötödik, Sydneyben helyezetlen. Viszont gépészmérnök lesz, majd
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Pécsett közgazdaságot, mostanában pedig regionális gazdaságot tanul, és már doktori
disszertációján dolgozik. Az athéni - számára immáron negyedik - olimpián egy elsősége
máris biztosított: ő viheti a nyitóünnepségen a nemzeti lobogót.
"Nagy fotós vagyok, tudom élvezni az élet legapróbb örömeit, szeretem az aranygaluskát,
vagy indulok a cimborákkal evezni a Dunára" - tudatja, miből építi komfortérzését a magát
hivatalosan mindmáig szingliként megőrző dzsúdófenomén, aki nemrég költözött új családi
házába szülővárosában, Pakson, amelynek egyébként díszpolgára is.
- Hogy megy egy ilyen zászlóvivői cím odaítélése? Ahogy most divatos: pályázni kell rá? Biztosan volt lista, de az dönthetett mellettem, hogy sportpályafutásomat soha semmilyen
botrány nem árnyékolta be, nem voltam verekedős, nem piáltam, nem voltak körülöttem
cirkuszok. És talán az sem volt hátrány, hogy nyertem egy olimpiát. A felkérés annyira
feldobott, hogy éppen két csoportban volt edzésünk, és én mindkettőbe beálltam.
- Ráadásul egy meccset máris megnyert, mivel a csapatot edzője, Hangyási László vezeti, és
nem a nagy hirtelen lemondott korábbi szövetségi kapitány. Ez is egy dobás?
Legfeljebb annyi, hogy Nagy Ernővel, akit most ugye sajnálunk, az történt, hogy azoknak a
versenyzőknek, akikkel ő próbálkozott, nem sikerült kvalifikáltatniuk magukat. Ungvári
Mikihez és hozzám pedig nem sok köze volt. Azt hiszem, logikus, ami történt...
- És nyilván megnyugtató. Általában mennyire "lelkizős" típus?
A dzsúdó idegi sport is. Ha csak egyetlen pillanatra is megfordul az ember fejében, hogy
kikaphat, már meg is történt. Jártam én is így az egyik Európa-bajnokságon: már nagyon
vezettem, aztán csináltam egy hülyeséget, és annyi...
- Nem feltétlenül provokálva, de az elmúlt évtizedben - bár végig ott volt az élmezőnyben valami kis hülyeség mintha mindig közbejött volna. Elemezte már?
Pár jó év után annyira akartam bizonyítani, hogy görcsbe fordult minden. A sydneyi olimpia
előtt még a későbbi olimpiai bajnok japán Inouét is egyedül én vertem meg, de ott
begörcsöltem. Kikaptam az izraeli sráctól, ami nagyon megviselt. Lefogytam, minden bajom
lett. Ám akkor rájöttem valamire...
...- Éspedig?
Rájöttem, nincs világvége, ha összevernek. Annyit kaptam a dzsúdótól, hogy ha kikapok is,
ugyanúgy szeretnek... Nem azért kell versenyeznem, hogy valami rossztól megmeneküljek,
hanem hogy valami jó történjen velem. Azt szoktam mondani: átállítottam egy relét.
- Csak ennyi lenne? Idősebb fivére ugyancsak dzsúdózott. Nyilván volt idő, amikor
valamennyire vetélytársak is voltak. Tudja, hogy miért ön lett olimpiai bajnok?
Volt benne szerencse is. De az elején nem voltak jó edzői, és nagyon izgulós, akárcsak én.
Ám épp ezért sokat segített, mert pontosan tudta, mit érzek.
- Ha már érzések: ön jóvágású, sportoló, bajnok, népszerű. Nyilván a hölgyek célpontja.
Nálunk édesapám 15 éves volt, amikor hazakísérte édesanyámat az első bálból, és megmondta
neki, hogy elveszi feleségül. Ezután a bátyám, amikor első gimnazista volt, egy május 1-jei
osztály-mozilátogatást követően megfogta mostani felesége kezét, és...
- Ehhez képest ön szingli... Na, ezt magyarázza ki!
Nem igazán szükséges, mivel 17 éves korom óta ugyanazzal a lánnyal járok, és most - még az
idén -, ha minden igaz, el is veszem.
- Így még érdekesebb: vallásos nevelést kapott, de nem vette zokon lelki gyóntatója, hogy a
megtalált igazival is ilyen sokat kivárt?
Rendes a pap, nem bigott. Sajnos a dolog nem fért bele az időbe. Amikor nagy ritkán ráértem
volna, a lány szakvizsgázott. Meg aztán apám halála után én lettem a családfő...
- Hát van az úgy, hogy valami mindig közbejön... Itt volt ez a gyorsan jött olimpiai győzelem
is. Így visszatekintve, mekkorát változtatott önön?
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Korábban mindig úgy gondoltam, hogy egy olimpiai bajnok afféle félisten. Aztán amikor
bejött, arra kellett gondoljak, én akkor most az volnék? Tudtam persze, hogy nem, a gondolat
mégis ott motoszkált. Jó ideig nem is tudtam mit kezdeni vele.
- Közben jött a díszpolgárság, a háromszobás lakás, a másfél milliós pénzdíj...
Azért nem egészen így történt. A klubomtól sem kaptam pénzt, a szövetség sem adott. És a
díszpolgárságnak is inkább az erkölcsi tartalma számított. Az, hogy otthon mindenki ismer és
szeret. Ugyanúgy hozzátartozom a főutcához, mint bármelyik oszlop.
- Tegyük hozzá: tanuló oszlop. Hiszen még olyat is ismerünk, aki egy előadását idézte fel a
reklámok lehetséges hatásairól...
Persze, mert marketing szakon végeztem. Szakdolgozatomat Személyiségmarketing a
sportban címmel írtam. Ehhez mélyinterjúkat is készítettem sportklasszisokkal...
- Hát, ez itt most nem mélyinterjú, de kíváncsiak lennénk, hogy látja ma saját jövőjét.
Paks város gazdasági fejlődési lehetőségeiről írom a doktori disszertációmat. Főként arról, mi
módon lehet meghosszabbítani az atomerőmű élettartamát.
- A greenpeace-esek nem önnek fognak drukkolni. És a dzsúdóval mindennek vége lesz?
- Erről csak annyit, hogy amikor nem dzsúdózom, három hét után már rugdalom ki a
barátnőm lábát, mert hiányzik. És úgy érzem, annyit kaptam ettől a sportágtól, hogy illik
vissza is adnom. De nem feltétlenül kapitányként vagy sportvezetőként. Pedig lenne dolog: ez
a sportág nagyon haloványan van elismerve. Még a tavalyi Eb-érmemért járó 300 ezer forintot
sem fizette ki máig a szövetség.
Nem azért kell versenyeznem, hogy valami rossztól megmeneküljek, hanem hogy valami
jó történjen velem.
Mindig érdeklődéssel figyeltem Kovács Anti pályafutását, mert szememben megtestesíti a
Kano-féle ideált4, azt az embert, aki mindent megtesz, hogy minél jobban judózzon, de ez
nem valamiféle végső cél, hanem gyakorlópálya ahhoz, hogy minél jobban helyt tudjon állni
mindennapi ügyei intézésében. Ugyanezt vallja egy másik rokonszenves sportember, Balczó
András is5.
A riportból kiemelt fenti mondat számomra ezen túlmenően is fontos; ismét jobban
megértettem valamit a buddhizmus lényegéről. Buddha azt mondja, hogy a megvilágosodás
elérésével megmenekülünk a születés, öregedés, halál szenvedésétől. Ez kicsit zavart, mert én
nem félek megélni a sorsomat, nem akarok semmi természetes dolog elől elmenekülni. Most
megértettem, hogy ezt Buddha csak a félősebbeknek mondta, hogy egy kicsit motiválja őket a
keresésben. A lényeg, azonban nem valaminek az elkerülése, hanem valaminek az elérése, az
a lényeg, hogy törekedjünk a megvilágosodásra, mert az a legnagyszerűbb dolog, ami
megtörténhet velünk. Anti, köszönöm a segítséget! JB

4
5

Ld. honlapunkon: „A judo öt alapelve” (a Magyar Jiu-do Szövetség menüpont alatt).
Ld. a BJC Híradó, 1999. novemberi számát.
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MINDEN NAP JÓ NAP! Soen
Ez az egyik legismertebb zen
mondás. Eredetileg a következő
kóanban szerepel: Nem a tegnapról
kérdezlek és nem a holnapról, hanem
a mai napról; szól a mester a
tanítványhoz, majd önmaga válaszol:
„Minden nap jó nap”.
Lehetnek hullámhegyek,
hullámvölgyek, de a megvilágosodás
lehetősége minden pillanatban nyitva
áll előttünk, egyetlen nap sem lehet
rossz nap.

A kalligráfiát Tany Nakagawa Soen
készítette. Korábban a Ryutaku zen
kolostor apátja volt, rendszeresen
látogatták a zen iránt érdeklődők, főleg
az Egyesült Államokból, így a zen
egyik ottani úttörőjeként tartják
számon. A kalligráfia művelése mellett
verseket is írt. ˙Endless Vow: The Zen
Path of Soen Nakagawa).

Jegyzetek, gondolatok -Pados Róbert Béla írásai
A csatában
A csatában megmutatkozik mindenki valódi énje – mondják. Bennem több ember
lakozhat a fentiek szerint.
Úgy érzem, hogy hol ez, hol az van bennem:
- orrszarvú: csak előretörtet, nem lát, nem hall,
- dúvad: össze-vissza csapkod,
- nyuszi: ijedten áll, alig tesz valamit,
- okos tojás: tudományosan megmagyarázza, hogy mikor mit kell csinálni és az pont úgy a
legjobb,
- örökéletű: tudja, hogy ez a találat nem volt találat, de a következő se lesz az,
- durva: kontroll nélkül csapkod,
- óvatos: csak jelzi a találatokat, bár néha csodálkozik, ha a másik nem adja meg,
- vezető: jó utasításokkal irányít,
- ordibáló: ok, cél és értelem nélkül ordibál a többiekkel,
- reklamáló: mindig mindenért szól, semmi nem jó ahogy van,
- békés: mindent elfogad.
Ennyi minden lenne a valódi énem!? Vagy csak tükör vagyok!?
Máriaremete, 2003. április 4.
Folyamatosan
A szél folyamatosan fúj, figyeli, hogy hol a legkisebb a légnyomás. Néha
megcsillapodik, majd folytatja. Ha akadályba ütközik, kikerüli és megy tovább. Ha a szél fő
sodrából kikerülnek fuvallatok, elenyésznek. A szél csak egyben él.
A tűz folyamatosan ég, figyel, hogy hol talál égni valót. Néha jobban ég, néha
kevésbé, de folyamatosan halad. Ha a tűzből kicsapnak szikrák menthetetlenül elenyésznek.
A tűz csak egyben él.
A víz folyamatosan folyik, figyeli, hogy merre folyhat. Ha akadály kerül az
útjába, kikerüli, de folyik tovább. Néha örvényt képez, néha zúgókon megy át, de nem áll
meg. Ha néhány csepp kicsapódik a partra menthetetlenül beissza a föld. A víz csak egyben
él.
A harcművész csatában mit csináljon? Azt, amit a szél, a tűz, a víz!
Máriaremete, 2002. május 3.
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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.
A lassan, de pontosan végrehajtott technikák a gyakorlás folyamán automatikusan
felgyorsulnak, míg a gyorsan, de pontatlanul végrehajtott technikákat nagyon nehéz
pontosítani.
Mobil világ
Nagy József rajza

A földön van, mester. Most mit csináljak?
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LÁSSUK, MIT JELENT
Tavasz
A tavasz írásjelében három elem rejtőzik:

három
(san)

ember
(hito)

nap
(hi)

Tavasz van: három ember
(mindenki) sütkérezik a napon
Tavasz (haru)
A kalligráfa szabályai szerint nem mindegy, hogy hány
ecsetvonással, és milyen sorrendben miként építjük fel a
kanjit. Általában balról jobbra és felülről lefelé
haladunk. A tavasz írásjele 9 elemből áll, és így kell
elkészíteni:

BUDDHIZMUS
Miféle szerzet az a buddhista?
Nobuo Haneda tiszteletes írása. Forrás: Internet
Fordította: Jóvér Béla
Mottó:
Elkerülhetetlen, hogy a nézetek, így vagy úgy el ne ferdítsék a valóságot.
Olyan, pedig, hogy egyedül helyes nézet, aztán már végképp nem létezik.
Idézet a Prajna Paramita szutrából.6
Ahogy Japánból ideérkeztem, rögtön szembetűnt, hogy van egy dolog, amiben az amerikai és
japán buddhisták lényegesen különböznek egymástól. Az amerikaiak szeretik kinyilvánítani
buddhista mivoltukat, a japánok, ezzel szemben igen ritkán tesznek ilyet. Amíg Japánban
éltem jómagam egyetlen egyszer sem mondtam a barátaimnak, hogy buddhista7 volnék.
Valahányszor azt hallom az amerikaiaktól, hogy buddhistának titulálják magukat, mindig
felemás érzéseim támadnak. Ez azért van így, mert olyat is kihallok a szavaikból, ami jó
dolog és rokonszenves számomra, de érzékelek bennük disszonáns elemeket is. Erről a két
ellentétes összetevőről szeretnék néhány szót szólni.
Nézzük először a pozitív oldalt. Az amerikaiak azért érzik fontosnak, hogy megvallják
buddhista mivoltukat, mert fontos ténynek érzik, komolyan veszik ezt a dolgot. A japánok
másként vannak ezzel. A buddhizmust nem személyes vallásként élik meg, csak kultúrájuk
hagyományos elemének tekintik. Az amerikaiak számára viszont egy új, izgalmas vallásként
6

Az idézet eredeti szövege sokkal rövidebb: „All views are perverted views. No view is the right view.” Szó
szerint: Minden nézet hamis. Egyetlen nézet sem a helyes nézet. A gondolat - általam helyesnek vélt értelmezését az írás végén foglalom össze.
7
Buddha azt jelenti, hogy megvilágosodott. Ha konkrét személyre, a történelmi Buddhára vonatkozik,
nagybetűvel írjuk, egyébként kicsivel.
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jelenik meg, amely mélyen megérinti egész személyiségüket. Nos, ez volna az a
csodálatraméltó vonás, amit felfedeztem az amerikaiak buddhizmusában.
Ejtsünk szót, azonban arról is, amit tévesnek gondolok. Mindig kellemetlenül érzem magam,
amikor valaki a fülem hallatára buddhistának mondja magát. Vallási fennhéjázás és
arrogancia csendül ki belőle. Ebben az országban az emberek többsége keresztény, így aztán
ha valaki felvesz egy nem-keresztény vallást, mindenképp úgy tűnik, hogy rivalizál a
kereszténységgel. Néhányan úgy is gondolják, hogy a buddhizmus magasabb rendű a
kereszténységnél. Felsőbbrendűségüket adják tudtunkra, amikor kinyilvánítják, hogy nem
keresztények, hanem buddhisták. Ám ha valaki a buddhista kifejezést arra használja, hogy
másoknál magasabb rendűnek tüntesse fel magát, olyat tesz, amire a buddhizmus egyáltalán
nem jogosítja fel, sőt azt mondhatjuk, éppenséggel a buddhizmussal teljesen ellentétes módon
cselekszik. A buddhizmus ugyanis nem engedi meg, hogy bármiféle módon felcímkézzük
magunkat, hogy mereven kötődjünk bármiféle identitáshoz, vagy, hogy belesétáljunk a
túltengő egó és az önimádat csapdájába.
Nem azt állítom, hogy baj lenne, ha önmagunkat buddhistának tartjuk. Ez rendben van.
Tisztában kell lennünk, azonban azzal, hogy mit jelent ez a kifejezés. Mi tehát a buddhista?
Ha buddhistának tartjuk magunkat, hogyan kell szemlélnünk más vallásokat, például a
kereszténységet? Milyen a viszony a buddhizmus és más vallások között? Vizsgáljuk meg
mindezt kissé közelebbről.
Mivel másként nem tudom megvilágítani a dolgot, engedtessék meg nekem, hogy felvázoljam
személyes hátteremet. Életem során három személy volt rám jelentős szellemi hatással. Őket
tekintem mestereimnek. Kezdjük az elsővel.
Mr. Kéisuke Itohval középiskolás koromban találkoztam. Mr. Itohnak nehéz fiatalsága volt. A
II. Világháborúban katonaként harcolt, majd szibériai koncentrációs táborba került, ahol
kemény robotra fogták. Tudok róla, hogy számos bajtársa éhen halt mellette. A szibériai
megpróbáltatások hatására kereszténnyé lett. Miután visszakerült Japánba, iskolai tanítóként
kereste kenyerét. Mr. Itoh nagyon más volt, mint a többi tanár. Az volt az érzésem, hogy a
tanítás során is élete értelmét kutatta. Gyakran kiprovokálta belőlünk, hogy szavaira saját
élettapasztalatainkkal reflektáljunk. Többnyire nyomott kedélyűnek, szomorúnak látszott. Sok
osztálytársam - fiatal tinédzserek, akik inkább a vidámabb tanárokhoz vonzódtak - egyáltalán
nem szerette. Mivel akkor még nagyon fiatal voltam, nem hinném, hogy teljesen megértettem
őt. Mély hatással volt azonban rám az a komoly hozzáállás, ahogyan tanított bennünket.
Mivel keresztény volt, én is elkezdtem érdeklődni a kereszténység iránt.
Most hadd szóljak egy másik tanárról, akivel a főiskolán kerültem össze. Mivel Mr. Itoh
kereszténysége nagy hatással volt rám, keresztény főiskolára iratkoztam be. Egyszer
betévedtem egy előadásra, amit a templomban tartottak keresztény fiatalok számára. Fiúk,
lányok vegyesen voltak, közülük többen főiskolások is. Mivel az én főiskolámra csak fiúk
jártak, és eléggé durva volt a közeg, felvettem ezt a kurzust, mert lelki szükségletem volt rá,
hogy legalább hetente egyszer lássak néhány lányt is. Ez egyszerűen kellett a belső
egyensúlyomhoz.
Egyik ilyen alkalommal egy csinos lány ezzel fordult hozzám: Mr. Haneda, ki a kedvenc
regényírója?” Ez bizony kemény kérdés volt, mert akkoriban nem érdekelt más, csak a
baseball meg a pecázás. Az efféle akadémikus dolgok egyáltalán nem foglalkoztattak, nem
vettem a kezembe semmilyen komoly könyvet. De a fruska ördögien csinos volt, roppant
idétlenül hangzott volna, ha azt mondom, hogy nem olvasok könyveket. Gondolkodóba estem
tehát: „Mit is olvastam, mit is olvastam?” Beugrott valami elbeszélés Tolsztoj Leótól. Így
aztán megszületett a válasz: „Ó, persze, nagyon kedvelem Tolsztoj Leót. Ő írta a Háború és
békét, meg a Karenina Annát.” Persze, csak hallomásból ismertem ezeket a műveket. A lányra
azonban sikerült nagy hatást tenni. Szóval, ez jól bejött. Később aztán meg lett a böjtje, mert
szentül abban volt, hogy nagy Tolsztoj szakértő vagyok, és folyton erről faggatott. Nem volt
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mit tenni, neki kellett álljak, hogy Tolsztojt olvassak. Elkocogtam szépen egy könyvesboltba,
és megvettem a Háború és békét, meg a Karenina Annát. Jó vastag könyvek. Gondoltam is,
hogy jobban jártam volna, ha annak idején Jack Londont mondom, de most már mindegy volt,
nem volt visszaút. Erőt vettem magamon, és nekiláttam. Egy idő után elkezdtem
megkedvelni. Eltelt egy év, és már jobban bele voltam esve Tolsztojba, mint a lányba. Bár
Tolsztojt általában csak regényíróként ismerik, azt is tudni kell róla, hogy mélyen vallásos
ember volt. Ötvenéves kora körül, miután megírta a Karenina Annát, volt egy katarzis-szerű
vallási megtérés élménye. Az ezt követő írásai vallásos művek. Tolsztojt tekintem második
tanítómesteremnek. Szerettem volna Tolsztojt fordítani, ezért a mikor főtárgyat kellett
választani, az orosz nyelv mellett döntöttem.
Rátérek harmadik tanítómesteremre is. A hatvanas évek végén főiskolára jártam, és
1969-re lettem végzős. Egyszer egy könyvesboltban kezembe akadt egy könyv; Goethe
Faustjához írt kommentárok. Megvettem, és elkezdtem olvasni. Bizonyos Shuichi Maida írta,
akinek az előtt egyáltalán nem hallottam a nevét. A mű nagy hatással volt rám, nagyobb hatás
tett rám, amit Maida a Faustról mondott, mint maga a Faust. Bár ezt akkor nem tudtam, Maida
buddhista volt, és ilyen szemszögből értékelte a művet. Olyan buddhista kifejezéseket
használt, mint Arnida, Shakjamuni, Shinran. Mindaddig egyáltalán nem érdekelt a
buddhizmus. Számomra idejétmúlt kulturális örökség volt. Amit azonban itt találtam,
frissnek, újnak hatott, tökéletesen az én életemről szólt. Visszamentem hát a könyvesboltba,
és megvettem Maida többi könyvét is. Nekiláttam a buddhizmus tanulmányozásának. Ez
fordulópont volt az életemben. Az az óta eltelt harminc évben a buddhizmussal foglalkozom.
Beszéltem hát mindhárom tanítómról; Itohról, Tolsztojról és Maidáról. Ha
hagyományos módon próbálnám leírni őket, nagyon különbözőek lennének. Itoh keresztény,
Tolsztoj orosz regényíró, Maida buddhista. Az én szememben azonban egy kategóriába esnek.
Ők tettek azzá, ami vagyok.
Egyszer megkérdezett egy barátom: „Mr. Haneda, hogyan tudott így átváltani?
Hogyan jutott el a kereszténységtől és az orosz irodalomtól a buddhizmusig? Nem tudtam, mit
válaszoljak, mert soha nem éreztem ilyen váltásokat.
Amikor elértem a buddhizmushoz, mélyebben megértettem a kereszténységet és az
orosz irodalmat. Semmiféle konfliktust nem jelent számomra, hogy egyszerre tanulmányozom
a kereszténységet és a buddhizmust, vagy az orosz irodalmat és a buddhizmust. Valójában a
kereszténység és az orosz irodalom része a buddhizmusban való elmélyedésemnek. A
buddhizmus számomra nem szűkül le az úgy nevezett „buddhista irodalom” olvasására.
Amikor a buddhizmussal foglalkozom, az mindent magába foglal, a kereszténységet éppen
úgy, mint az orosz irodalmat.
Számomra a buddhizmus a dolgok egészének látásmódja, semmi egyéb. Azt jelenti,
hogy tág és nyitott, mindent befogadni kész elmeállapotot hozok létre. Olyan állapot ez,
amelyben kész vagyok bármivel szembenézni, és elfogadni olyannak, amilyen. Ebben az
állapotban megszűnik a dolgok egymáshoz hasonlítgatásának vagy szembeállításának
kényszere.
Egyszerű példával tudom ezt szemléltetni. Nézzünk egy kosarat, tele különféle
gyümölcsökkel, almával, naranccsal, őszibarackkal, körtével. Számomra a rögzített
dogmákkal és hitvallással fellépő vallások olyanok, mint a kosárban lévő gyümölcsök. A
vallásokat össze lehet hasonlítani, mint ahogyan a kosárban lévő gyümölcsöket. A
buddhizmus azonban nem egy a gyümölcsök közül, hanem maga a kosár, amely magában
foglalja az összes gyümölcsöt.
A buddhizmusnak nincs rögzített dogmája, hitvallása, hittételei. Ha volna, össze
lehetne hasonlítani más dogmákkal, ahogyan össze tudunk hasonlítani egy almát egy
naranccsal, vagy egy narancsot egy körtével. De az almát nem tudjuk összehasonlítani a
kosárral.
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Ezen a ponton néhányan vitába szállhatnak velem, mondhatjuk, hogy a buddhizmusban igenis
vannak doktrínák, eszmék és koncepciók. Igen, a buddhizmusban valóban tanítanak néhány
eszmét és koncepciót. Ezek azonban nem rögzített doktrínák, amelyekhez feltétlenül
ragaszkodnunk kellene. Bizonyos gyógymódoknak kell tekintetnünk őket. Olyasféle, mint egy
duguláselhárító eszköz, amit már nem használunk, mihelyt kitisztítottuk a vezetéket, és
akadálytalanul tud áramolni a víz. A buddhista eszmék és koncepciók az emberben lévő
kötődési hajlam ellenmérgei. Mivel különféle dolgokhoz ragaszkodunk, a buddhista tanítók
szembesítenek bennünket az „állandótlanság” vagy „üresség” eszméivel, és ezzel lerombolják
kötődésünket. Az ilyen eszmék merőben mások, mint számos más vallás dogmái.
Megpróbálom egy ismert példázat segítségével megvilágítani a buddhizmus és a buddhista
fogalmak lényegét. A történet szerint öt vak ember próbálja meg leírni, hogy milyen az
elefánt. Az első a farkát tapintja ki, és ezt mondja: „Én már tudom, milyen az elefánt. Olyan,
mint egy kötél.” A második a lábát érinti meg és kijelenti, hogy olyan, mint egy fa. A
harmadik, a negyedik és az ötödik a testét, orrát és füleit tapogatja körül, és sorra kijelentik,
hogy az elefánt egy falhoz, egy tömlőhöz, illetve egy legyezőhöz hasonlít. Mind az öten
határozottan meg vannak győződve igazukról. Így aztán szépen össze is vesznek.
Nos, mit jelent ebben az összefüggésben az, hogy valaki buddhista? Szólnunk kell egy
hatodik vak emberről is. Ki ez a hatodik fickó? Olyan valaki, aki már végigtapogatta az állat
valamennyi részét, felismerte, hogy különféle részei vannak, és tudja, hogy a másik öt vaknak
igaza is van, meg nincs is igaza. Azért van csak egy-egy részigazságuk, mert csak az állatnak
csak egy részét tapogatták körbe. Abban azonban valamennyien tévednek, amikor a
részigazságukat abszolút igazságnak vélik. A hatodik vak a „buddhista” tud azonosulni mind
az öt másikkal, de amikor azok felismeréseiket az egyetlen helyes nézetnek vélik, már vitába
száll velük. A másik ötnek van egy-egy szilárd meggyőződése, és ezen az alapon kész
bárkivel harcolni, a hatodiknak nincs olyan álláspontja, amely ilyen vitát lehetővé tenne. A
buddhista olyan valaki, aki így vagy úgy minden szilárd meggyőződéssel tud azonosulni, de
egyiket sem tudja elfogadni abszolút igazságként8.
A buddhizmusban a legfontosabb dolog, hogy elérjünk egy szerény viselkedésformát, egy
befogadó, nyitott elmeállapotot, olyan lelkületet, amellyel az egész világot magunkhoz tudjuk
ölelni. Ezt a mindent magunkhoz ölelő állapotot nevezik úgy, hogy „Amida Buddha”. Az
egyik szutra9 leírja, hogy egy bizonyos Dharmakara úgy érte el a buddhaság állapotát, hogy
Amida Buddha nevét ismételgette. A történet úgy kezdődik, hogy Dharmakara megesküszik,
hogy buddhává válik, és létrehoz egy helyet, ahol minden lényt magához ölel. A
megvilágosodást gyakorlás útján éri el, melynek fő formája, hogy mindenfelé felkeresi a
megvilágosodott lényeket, tiszteletét teszi náluk, és tanul tőlük.
Minél több buddhát látogat meg, minél több buddhánál teszi tiszteletét, annál szerényebbé
válik. Minél szerényebbé válik, annál több buddha kerül útjába. Végül, miután
megszámlálhatatlanul sok buddhával találkozott, és tette tiszteletét náluk, egész lénye
azonosul a tisztelettudással és tanulással, ő maga is eléri a buddhaságot. Belőle lett az úgy
nevezett „Namu Amida Butsu10”. Amida Buddha tehát a tökéletes tanulót jelképezi. Tudata
végtelen, mint az óceán, képes rá, hogy bárhol a világon végtelen sok buddhától tanuljon és
tisztelje őket.
8

Egy kicsit pontosabban fogalmaznék, így - bizonyára a szerző szándéka ellenére - túl arrogáns a hasonlat. Azt
mondja, hogy a buddhisták a teljes tudás birtokában látják, hogy a többiek rész-igazságokhoz ragaszkodnak.
Szerintem, nem kell azt mondani, hogy a hatodik vak már végigtapogatta az egész elefántot. Lehet, hogy ő is
csak az ormányig jutott el, konkrétan csak annyival tud többet az első vaknál, hogy, szemléletében benne van:
lehetnek más részei is az állatnak. Ez elég is ahhoz, hogy szerény legyen, és nyitott maradjon más nézetekre.
[JB]
9
A Sukhavati-Vyuha szutra hosszabb változata. Ez a szutra mondja el Dharmakara történetét, tartalmazza
Amitábha 48 fogadalmát. A jodo szekta (l. alább) alapfelfogását tartalmazó szent irat.
10
Butsu = Buddha japánul
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A Jodo Wasan11 egyik versében ez áll: „Ha Amida Buddha Tiszta Földjén keressük a
menedéket, ez annyit jelent, hogy valamennyi buddhánál keressük a menedéket”. Ezeket a
szavakat így kell érteni: Amida Buddha maga a mindent magához ölelő szellemiség. Amikor
meglátogatjuk a Tisztaság Földjén Amida Buddhát, a tökéletes tanítvány szellemiségét
keressük fel. Megtaláljuk benne azoknak a buddháknak a végtelen sorát, akiktől tanult, és
akiket tisztelt. Nyoma sincs benne saját elgondolásaihoz vagy eszméihez való kötődésnek.
Tudatának tartalma az összes buddha. Arra bátorít bennünket, hogy miként ő is tette
fedezzünk fel megszámlálhatatlanul sok buddhát, látogassuk meg őket és tanuljunk tőlük.
Amikor megtaláltam Maidát, a tanítómat, ezt nem úgy kell érteni, hogy valamiféle
doktrínaként tanította nekem a buddhizmust. Nem kaptam tőle semmiféle meghatározott
nézetet vagy gondolatot. Amit megtanultam tőle, az a tökéletes tanuló szellemisége. Ő maga
sem volt egyéb, mint tanuló. Az ő tanulói hozzáállása volt az, ami a maga szerény módján
sorra kérdésessé tette valamennyi korábbi dédelgetett elgondolásomat, fogalmamat és
vélekedésemet. Magam is leegyszerűsödtem a tudást kereső diák szintjére. Oda jutottam,
hogy érdeklődéssel oda tudok figyelni bármilyen tanítóra és tanításra. Arra bátorított, hogy
fedezzem fel magamnak "mind a tíz irány végtelen sok buddháját" 12. Találjam meg
Sakjamunit13, Shinrant14, Shakespearet, Goethét, Tolsztojt, Dosztojevszkijt, Gandhit és
Schweizert, és tanuljak tőlük.
Összegzésként: a buddhizmust kétféle módon is meghatározhatjuk. Tekinthetjük a kosárban
lévő gyümölcsök egyikének, de magának a kosárnak is.
Ha az elsőt választjuk, ez azzal jár, hogy sajátos doktrínát tulajdonítunk neki, leszűkítjük az
értelmezését, ez nem az igazi buddhizmus. Ha csak egy doktrínának tekintjük, amelyet össze
lehet vetni más doktrínákkal, ez Sákjamuni tanításának félreértelmezése. Ha a buddhizmus
ilyen korlátozott dolog, akkor engem ne nevezzetek buddhistának. Ha azonban magára a
kosárra vonatkoztatjuk, ha nem egyéb, mint tág és befogadásra kész üres elmeállapot, egy
óceánhoz hasonlóan tágas elme, egy mindent magához ölelni kész hozzáállás, akkor buddhista
akarok lenni. Ha a buddhista olyan kereső embert jelent, aki minden tanítót tisztel, és kész rá,
hogy tanuljon tőlük, akkor azt szeretném, hogy buddhistának tartsatok.
Ne akarj a korsárban lévő gyümölcsök egyike lenni! Légy maga a kosár! Örömmel üdvözölj
minden gyümölcsöt, amit a kosárban látsz. A buddhizmus örömmel üdvözöl minden tanítót és
tanítást. Annyi nagyszerű tanító és tanítás létezik a világban! Feledjük már el a címkéket, azt,
hogy kereszténység, iszlám, stb. Feledjük el még azt is, hogy buddhizmus, zen vagy shinto.
Tanuljunk valamennyitől. Végül is valamennyien emberi lények vagyunk. Ugyanazoktól a
dolgoktól szenvedünk, hasonlóak a törekvéseink. Ne essünk felszínes felcímkézések és
azonosságtudat csapdájába.
Néhány megjegyzés a nézetek helyességéről [JB]
Induljunk ki a fenti írás mottójából: Elkerülhetetlen, hogy a nézetek, így vagy úgy el ne
ferdítsék a valóságot. Olyan, pedig, hogy egyedül helyes nézet, aztán már végképp nem
létezik.
Úgy tapasztalom, hogy a buddhizmus többeknek rokonszenves, mint ahányan értik. Ez a
gondolat is kellemes önigazolásul szolgálhat a relativizmushoz vagy nihilizmushoz. „Ha
11

Jodo = az egyik japán buddhista szekta. Azt hirdeti, hogy a Namu Amida Butsu formula ismételgetése
hozzásegít, hogy a buddhista paradicsomban a Tisztaság Földjén (Birodalmában) szülessünk majd újjá. Wasa =
dicsőítő ének.
12
Mind a tíz irány kedvelt japán szókép, a négy fő- és a négy mellékégtájat, valamint a fenti és lenti irány
összességét jelenti, tehát annyit tesz, hogy mindenfelé.
13
A történelmi Buddha neve: Siddharta Gautama, aki a Sákja nemzetségből származó hercegként látta meg a
napvilágot. Sákjamuni azt jelenti, hogy a Sákja nemzetség bölcse, megvilágosodása után így is nevezték.
14
Shonin Shinran (1173 - 1262), a japán jodo buddhista irányzat egyik alapítója.
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minden nézet torz, akkor végül is mindegy, mit gondol az ember.” „Ha bármi, amit
gondolunk, téves, akkor akár tévedhetetlennek is vélhetem magamat, hiszen bárki, aki
megcáfolna, szintén téved.” „Ha nincs helyes nézet, akkor minek egyáltalán gondolkodni?”
Mindez szöges ellentétben áll azonban a buddhizmussal, amely fontosnak tartja a
gondolkodást, az érvelést, és tanítja a helyes nézeteket. Részletesen kimunkált, strukturált
gondolati építmény, nemzedékek hosszú sora építgette, nem ritkán heves viták tüzében
érlelődött. Maga Buddha is nagy vitázó hírében állt. Távol állt tőle az ilyen szemlélet „te is
tévedsz egy kicsit, én is tévedhetek egy kicsit, jobb, ha békén hagyjuk egymást”.
Mi tehát a fenti mottó értelme? Buddha felismerte - amit másfél évezreddel később a
pszichoanalízis és a kognitív tudomány is igazolt - ,hogy racionális értelmünk verbálisan
megfogalmazott állításai, jellegükből adódóan, alkalmatlanok a valóság torzításmentes
tükrözésére. A torzításmentes tükrözés intuíció útján, felvillanásszerűen következik be, de
csak miután racionális erőfeszítéseink elérték természetes határaikat. Igaz, tehát, hogy minden
nézet tökéletlen, de egyáltalán nem igaz, hogy egyenrangúak. Azok a követendő nézetek - és a
buddhizmus ilyen - amelyek felismerik saját korlátaikat, és meg is mutatják az utat azok
meghaladásához.

EGYSZERŰ ÚT
Őszentsége a Dalai Láma könyve az alapvető buddhista tanításokról
Megjelent: Thorsons, London, 2000. Fordítja: Dinnyés Enikő
A SZENVEDÉS HÁROM FAJTÁJA
Most tehát: mi a Duhkha? Mi a szenvedés? A buddhizmus a szenvedés három szintjét vagy
típusát írja le: első a "szenvedés elszenvedése", második a "változás elszenvedése", harmadik
a "következmények elszenvedése".
Mikor az első fajtáról, a szenvedés elszenvedéséről beszélünk, teljesen hagyományos
módon olyan élményekre gondolunk, amit mindannyian szenvedésként azonosítanánk. Ezek
az élmények fájdalmasak. A buddhizmusban négy fő ilyen jellegű szenvedési élményt vélünk
alapvetőnek a szamszarai életben: születés, betegség, öregedés, halál. Annak a jelentősége,
hogy ezen állapotokat a szenvedés különféle formáinak tekintsük – és az, hogy az ilyen
felismerés mennyire meggyorsítja a szellemi fejlődést, – igen erősen megnyilvánul Buddha
saját élettörténetében. A történet szerint, amikor még ifjú Sziddharta hercegként élte
gondtalan életét, a Buddha észrevett egy beteg embert, egy öregembert, és egy halottat, akit
épp elvittek. E szenvedés látása úgy hatott rá, hogy ráébredt: míg a születések végtelen
folyamatától nem válik szabaddá, addig e többi három szenvedésnek mindig ki lesz téve.
Később, a feltételezés szerint – egy szellemi kereső láttán tudatosult Buddhában, hogy
van szabadulási lehetőség a szenvedés e köréből.
A buddhizmus felfogása tehát, hogy addig, míg ki vagyunk téve az újjászületés
folyamatának, a szenvedés minden egyéb formája természetes következménye ennek, mint
kiindulásnak. Életünk nem egyéb, mint a születés és halál két pontja közé ékelődött
különböző, betegséggel és öregedéssel kapcsolatos szenvedések sorozata.
A szenvedés második szintje, a változás elszenvedése, olyan élményekre vonatkozik, amit
közönségesen örömtelinek neveznénk. Mégis, valójában egészen addig, míg
megvilágosulatlan állapotban vagyunk, minden örömteli élményünk szennyezett, és végső
soron szenvedést hoz.
Miért állítja a buddhizmus, hogy ezek a nyilvánvalóan örömteli élmények végső soron a
szenvedés állapotai? Arról van szó, hogy csak azért éljük meg őket örömteli vagy boldog
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állapotként, mert fájdalmas élményekhez viszonyítva a megnyugvás formáinak tűnnek.
Örömteli státuszuk csak viszonylagos. Ha ezek valóban önmagukban boldog állapotok
volnának, akkor azt kellene tapasztalnunk, mint a fájdalom esetében, ahol minél jobban
hatnak ránk a kiváltó okok, annál jobban szenvedünk,  hasonlóan annál intenzívebbnek
kellene lennie örömünknek vagy boldogságunknak, minél inkább az örömteli élményt okozó
dolgokkal törődünk; de nem ez a helyzet.
Hétköznapi szinten például, ha jó ételed, szép ruháid, vonzó ékszereid vannak és így tovább,
rövid ideig igazán ragyogóan érzed magad. Nemcsak hogy kielégültséget érzel, de mikor
másoknak mutatod a dolgaidat, ők is osztoznak benne. Aztán eltelik egy nap, egy hét, egy
hónap, és éppen ugyanaz a tárgy, ami valaha olyan örömöt okozott, már lehet, hogy
egyszerűen bosszúságot okoz. Ez a dolgok természete – változnak. Ugyanez igaz a hírnévre.
Eleinte gondolhatod magadban: "Ó, milyen boldog vagyok! Nevet szereztem, híres lettem!"
De aztán kis idő elteltével elkövetkezhet, hogy mindössze bosszúságot és elégedetlenséget
érzel. Ugyanez a fajta változás történhet barátságokkal, szexuális kapcsolatokkal is.
Kezdetben majdnem megőrülsz a szenvedélytől, később meg ugyanez a szenvedély
gyűlöletbe és erőszakba fordulhat, szélsőséges esetben akár gyilkossághoz is vezethet. Hát
ilyen a dolgok természete. Ha figyelmesen szemlélődsz, minden, ami gyönyörű és jó, minden,
amit kívánatosnak tartunk, végül szenvedést hoz a számunkra.
Végül elérkeztünk a harmadik fajta szenvedéshez, a következmények elszenvedéséhez. Ez
teszi fel a legfőbb kérdést: miért ez a dolgok természete? A válasz: mert minden, ami a
szamszarában történik, a nem-tudásnak15 tulajdonítható. A nem-tudás hatása vagy uralma alatt
nincs meg a folyamatos boldogság lehetősége. Bizonyos fajta baj, bizonyos fajta bonyodalom
mindig felmerül. Amíg a nem-tudás, azaz a dolgok természetével kapcsolatos alapvető
félreértésünk vagy zavarunk hatalmában vagyunk, addig a szenvedések egymás után jönnek,
mint a víz hullámai.
A szenvedés harmadik szintje ezért – megvilágosulatlan létezésünk puszta tényére utal, ami
ennek az alapvető zavarnak befolyása alatt van, és a negatív sorskövetkezményeknek
(karmáknak), melyek a zavarból keletkeznek. Azért hívják a következmények szenvedésének,
mert a létezésnek ez az állapota nemcsak fájdalmas élmények alapjául szolgál, de még
jövőbeni szenvedés okai és feltételei is fakadnak belőle.
Dharmakirti Ismertető az érvényes gondolkodásmód összefoglalójához (Pramanvarttika), és
Aryadeva Négyszáz vers a középútról (Chatuhshatakashastrakarika) című műve egyaránt
helyes szemléletmódot ad a szenvedés e harmadik szintjéhez, és segíti értelmezésünk
mélyítését. Mindkét munka arra fekteti a hangsúlyt, hogy leírja a valóság tünékeny,
állhatatlan természetének finoman árnyalt összetettségét.
Fontos észben tartanunk, hogy ezzel kapcsolatosan két jelentős gondolati szint van.
Érthetjük a folytonosság hiányát úgy, hogy valami felbukkan, egy darabig marad, aztán
eltűnik. A folytonossághiánynak ez a szintje könnyen érthető. Hozzá kell tennünk, hogy ezen
a szinten valaminek a feloldása másodlagos feltételt igényel, ami katalizátorként hat
folytonosságának lerombolásában. – Emellett a tünékenységnek van egy második, finomabb
értelmezése is. Ebből a bonyolultabb szemszögből a változás most leírt, nyilvánvaló
folyamata pusztán egy mélyebb, háttérben húzódó és dinamikus változási folyamat hatása.
Egy mélyebb szinten minden változik pillanatról pillanatra, állandóan. A pillanatnyi
változásnak ez a folyamata nem tulajdonítható másodlagos feltételnek, ami megjelenik, hogy
leromboljon valamit,  hanem inkább éppen a dolog létrejöttét kiváltó ok az, ami önnön
megsemmisüléséhez vezet. Más szavakkal, eredetének okában benne rejlik megszűnésének
oka is.
Azaz a pillanatnyiságot kétféleképpen kell szemlélni. Először is, bármely lény létezése
három pillanatának fogalmaival – az első szakaszban feltűnik, a második fázisban marad, a
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harmadik pillanatban eltűnik. Másodszor, minden egyes fázis saját fogalmaival. A szakaszok
nem statikusak; ahogy megkezdődnek, máris saját megszűnésük irányába haladnak.
Mivel minden dolog teljesen a kezdetektől indul, a dolgok születése magával hozza
megszűnésük csíráját is. Ebben a tekintetben azt mondhatjuk, hogy a megszűnésük nem függ
semmiféle másodlagos, további feltételtől. Ezért a buddhizmusban minden jelenségről azt
mondjuk, "kívülről mozgatott", azaz kiváltó okai irányítják.
Amint megértettük a jelenségek átmeneti természetét, képesek vagyunk ebbe az
összefüggésbe illeszteni a duhkháról való szemléletünket, és úgy gondolni életünkre, mint a
szamszarai világ személyiségére. Tudjuk, hogy mivel a világ saját okai és feltételei
eredményeként jött létre, szintén kívülről mozgatott kell, hogy legyen. Más szavakkal, szintén
a létrejöttét okozó folyamatok ellenőrzése alatt kell állnia. Ám a szamszara vonatkozásában
az ok, amire itt utaltunk, nem más, mint alapvető zavartságunk vagy nem-tudásunk (tibetiül
marigpa), és az eltérített állapotok, melyek a zavarodottságból keletkeznek. Tudjuk, hogy
addig, amíg ennek az alapvető zavarodottságnak az uralma alatt vagyunk, nincs mód tartós
örömre vagy boldogságra. Persze, a Három Birodalmon belül vannak állapotok, amik
viszonylag örömtelibbek a többinél. Mégis, mindaddig, amíg a szamszarán belül maradunk,
akár a Formák Birodalmában, akár a Formák-nélküli Birodalomban vagy a Vágyak
Birodalmában, nincs lehetőség, hogy az öröm tartós legyen. A végső elemzésben a duhkha
állapotában vagyunk. Ez a szenvedés harmadik fajtájának jelentése.
NEM-TUDÁS
A tudatlanság (téves tudat) vagy zavar szanszkrit megnevezése avidya, ami szó szerint "nemtudás"-t jelent. A különböző iskolák eltérően magyarázzák az avidya fogalmát, és eltérő
nézeteket vallanak az anatman vagy én-nélküliség alapvető buddhista tanáról. Abban azonban
mind egyetértenek, hogy létezésünk gyökerénél alapvető nem-tudás húzódik meg. Ennek
indoklása egészen egyszerű. Mindannyian személyes tapasztalatként tudjuk, hogy amit
mélyen igyekszünk elnyerni, az a boldogság, és amit próbálunk elkerülni, az a szenvedés. Ám
tetteink és viselkedésünk csak még több szenvedéshez vezetnek, és nem a tartós örömhöz és
boldogsághoz, ami után kutatunk. Ez bizonyára azért van így, mert a nem-tudás keretein belül
működünk. Ezért élünk hát meg alapvető zavarodottságot életünk gyökerénél.
A hagyományos buddhista tanítások szerint a duhkha természetét úgy érthetjük meg, ha
figyelmünket a szamszarai világ egyes szintjein (hat „birodalmában”) jelenlévő szenvedésekre
összpontosítjuk. E szintek magukban foglalják a pokol birodalmait, az állati birodalmat, a
preták vagy éhes szellemek birodalmát és egyéb szinteket 16. Egyeseket ilyen fajta
összpontosítás sarkallhat arra, hogy a szenvedéstől való szabadulás felé irányuló keresésüket
elmélyítsék. – Azonban sokaknak, beleértve magamat is, hatékonyabb lehet saját emberi
szenvedésünkre összpontosítani. Bár a buddhizmus azt tanítja, hogy az emberi élet egyike az
élet legpozitívabb formáinak, mivel az emberi lényekben megvan a lehetőség, hogy elnyerjék
a teljes megvilágosulást,  az nem mindig olyan élvezetes. Tárgyai vagyunk a születés, halál,
öregedés, betegség kikerülhetetlen szenvedéseinek. Ha ráadásul arra a tényre irányítjuk
figyelmünket, hogy az élet feltételes 17, és zavarodottság uralja, és félrevezető érzelmek és
gondolatok, amiket a zavarodottság vált ki,  ezt felismerni a hozzám hasonlónak
hatékonyabb lehet, mint a létezés más birodalmainak szenvedéseire gondolni.
Mint már korábban említettem, a buddhista tanok leírják az oksági folyamatot, amelyen
keresztül a nem-tudás akarati cselekvéseket vált ki, amelyek rendre a szamszarai világok
egyikében való születéshez vezetnek, és így tovább, ahogy a Tizenkét Láncszem felépíti a
16
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Lásd a híradó előző számában (21. oldal, Életkerék).
Azaz: tetteink következményei velünk maradnak, alakítják életünk további folyását.
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Függő Keletkezés Láncolatát. Ezzel kapcsolatban Buddha három megfigyelést tett. Azt
mondta:
"Mert ez létezik, az követi. Mivel ez létre jött, létre jött az is. Mert létünk alapja nemtudás, akarati cselekedetek jönnek létre."
Asanga A tudás összefoglalásá-ban ehhez a három állításhoz megjegyzést fűzve azt
magyarázza, hogy bárminek a létrejöttéhez Három Feltétel szükséges, – gondolom, ezek
értelmezése hasznos volna itt.
Mert ez létezik, az követi
Asanga szerint az első állítás jelentősége az, hogy minden jelenség azért jön létre, mert oka
van. Azt mondhatjuk, van egy végtelen oksági lánc. (Nem mintha volna első ok, vagy egy
"kezdeti" pont az időben, amelyből minden kiemelkedett.) Asanga úgy hivatkozott erre a
megfigyelésre, mint Ok Létezésének Feltétele.
Mivel ez létre jött, létre jött az is
A második állításhoz megjegyzést fűzve, Asanga bemutatta, amit a Változékonyság
Feltételének hívott. Ennek jelentése, hogy a puszta tény, hogy valami létezik, még nem
elegendő ahhoz, hogy hatással bírjon. Ahhoz, hogy valamiben meglegyen a lehetőség, hogy
hatással legyen, saját magának is az okozatiság tárgyának kell lenni; más szavakkal, ő
magának más okok következményeként kell létrejönni. Tehát az okok végtelensége áll
előttünk. Így hát a puszta létezés maga nem jár következményekkel: az oknak nem csak
létezni kell, de annak változékonynak is kell lennie és okságnak kitettnek.
Mert létünk alapja nem-tudás, akarati cselekedetek jönnek létre 18
Ennek kapcsán Asanga megjegyzése további minősítést említ, ami szükséges ahhoz, hogy egy
ok hatással legyen, amit ő a Potencialitás Feltételének hív. Az alapgondolat az, hogy egy
oknak nem elég létezni és változékonynak lenni ahhoz, hogy egy bizonyos eredményt hozzon.
Nem úgy van, hogy minden mindent vagy bármit okozhat. Kell lenni valamifajta természetes
összefüggésnek az ok és hatása között. Például, mivel életünk természete a szenvedés,
boldogságra vágyunk, mégis a nem-tudás révén még több szenvedést okozunk magunknak, és
ez azért van, mert a szenvedés életünk gyökere. Az eredmény, amit nyerünk, összefüggésben
van az okával.
Továbbá lehetnek különböző útjai, ahogyan a feltételek egy eredményhez vezetnek. Ez az
elme komplex működésével kapcsolatos. Az írások a feltételek öt típusát azonosítják,
úgymint: a tárgyi feltétel, ami az érzékelés tárgyára utal; az érzékszervek, amik a szenzoros
érzékelés alapját adják; a közvetlenül megelőző feltétel, ami a korábbi összetevője
tudatunknak; és így tovább. Láthatjuk, hogy az okozatiság buddhista értelmezése igen
összetett.
Vegyük például a tüzet. Mi lehet a tűz anyagi oka? Mondhatjuk, hogy az éghető anyagban
benne van a lehetőség, amit arra használunk, hogy tüzet csináljunk, ami aztán tűzzé válik. – A
tudat esetében a kérdés összetettebb. Például, nyilvánvalóan szükségünk van fizikai
érzékszervekre ahhoz, hogy szenzoros érzékelés történjen. Persze a tudat fizikai alapja
magában foglalná az idegrendszert is, pedig a klasszikus buddhista írásokban aligha van szó
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ilyesmiről, és ez valószínűleg olyan dolog, amit a buddhizmus episztemiológiai 19 és
pszichológiai elméletéhez hozzá kellene vennünk. Mégis, a tudat alapvető okai nem ezek a
fizikai létezők. Saját folytonosságának fogalmaival kell megértenünk azt, létezzen az
lehetőség vagy hajlam vagy bármi egyéb formájában. Ez nagyon bonyolult téma, de talán
mondhatjuk, hogy a tudat alapvető oka úgy fogható fel, mint a finom tudatosság kontinuuma.
(Bár óvatosnak kéne lennünk, hogy ne találjuk magunkat végül olyan helyzetben, amiből
következik, hogy bárminek az anyagi oka pontosan ugyanaz, mint a dolog maga. Ez nem
volna tartható. Nem tarthatjuk fenn azt az álláspontot például, hogy a szenzori érzékelések
oka mindig szenzori érzékelés, mert az érzékszervi tudatosságok az elnagyolt szintjei a
tudatosságnak, és az egyén fizikai szerveinek függvényei, amikor valójában a kontinuumot a
finom tudatosság szintjén kell érteni.) Így talán azt mondhatjuk, hogy a tudat alapvető okai
inkább lehetőség formájában vannak jelen, mint tényleges tudatos állapotok formájában.
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Amikor tudatról beszélünk (vagy tibetiül shes pa), nem egyetlen, egységes, monolitikus
létezőről van szó. Természetesen az elmebeli tudatra utalunk, ami a buddhista pszichológia
szerint a hatodik tudat.
Általánosságban szólva, amikor elménket, önmagunkba tekintve, próbáljuk kutatni, azt
találjuk, hogy csapongó gondolatok vagy érzések és érzékelések szokták uralni. Hát
próbáljuk megvizsgálni, az érzések és csapongó gondolatok hogyan bukkannak fel
elménkben.
Az érzések persze a valóság két különböző dimenziójában szemlélhetők. Beszélhetünk róluk
pusztán a fizikai szinten, mint érzékelésekről; de mikor az érzéseket a mentális tudat
fogalmaival kapcsolatban értjük, a téma jóval komplexebb. És bár természetes módon
elfogadjuk, hogy kell léteznie kapcsolatnak a tudat és a test idegrendszere között, mégis
valahogyan az érzések mélyebb szintjeiről is számot kell tudnunk adni: amit az élmények
morális hatásának nevezhetünk.
Szeretnék rámutatni, hogy bár igen kevés kutatás történt e területen, és annak ellenére, hogy
ami kevés létezik, az is nyers, kezdeti stádiumban van,  meditáló személyeken végzett
kísérletek kimutattak egy jelenséget, amelyről nehéz lehet a jelenlegi tudományos paradigmán
belül számot adni. Ezek a kísérletek azt mutatták, hogy bármilyen szándékolt fizikai változás
nélkül a testben, és a személy részéről bármilyen fizikai mozdulat nélkül, az ember,
egyszerűen az elme hatalmát használva, befolyásolhatja saját fizikai állapotát, egy fókuszált,
egy-pontra-hangolódott állapoton keresztül. A bekövetkező fiziológiai változásokat nehéz az
emberi fiziológia jelenlegi feltételezéseinek megfelelő módon magyarázni21.
Nem kétséges, hogy tudatosságunk és minden élményünk testünk függvénye, így hát az
emberi elme és az emberi test bizonyos értelemben elrendezhetetlenek, viszonyíthatatlanok.
Mégis, ugyanakkor úgy érzem, hogy a kutatás láthatóan rámutat a lehetőségre, hogy az
emberi elmének is megvan a saját hatalma, ami fejleszthető összpontosítás és meditáció, vagy
az elme edzése által. Továbbá jól ismert, hogy egyre növekszik az akarat hatalmának
elfogadottsága a gyógyulás folyamatában, a modern orvostudományon belül. A személy
akaratereje hatással van saját fiziológiájára. – Hogyan fejlődik az akaraterő? Történhet azáltal,
hogy átgondolunk valamit, és felfedezzük az ésszerű alapokat álláspontunkhoz. Történhet
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meditáción keresztül is. Bármelyik módon fejlesztjük is, az most már elfogadott, hogy az
akarat befolyásolhatja a fizikai változást.
Mit jelent ez? Ami tudományosan elfogadottnak tűnik, az, hogy minden gondolat, ami
elménkben megjelenik, kémiai változásokat és mozgásokat okoz az agyban, ami aztán
fiziológiai változásban fejeződik ki. De vajon a puszta gondolat is ilyen fizikai hatásokhoz
vezet? És vajon arról van szó, hogy a gondolatok pusztán a testen vagy agyon belüli kémiai
változások eredményeként jelennek meg? Számos alkalommal kérdeztem meg tudósokat,
hogy vajon lehetséges volna-e, hogy a folyamat a tiszta gondolattal kezdődik el, és aztán,
másodlagosan, gondolat-folyamatok működnek, amik kémiai változásokat hoznak, amik
azután, rendre, fiziológiás változásokat mozdítanak elő. Legtöbbször válaszaik azt jelezték,
hogy mivel feltesszük, hogy a tudatnak fizikai alapja van (az agy, például), minden gondolatjelenséget szükségszerűen az agybeli kémiai változások kísérnek vagy okoznak. Számomra
azonban úgy tűnik, ez a feltételezés inkább előítéleten, mint tapasztalati bizonyítékon alapul.
Ezért úgy gondolom, a kérdés továbbra is nyitott, és további kutatásra van szükség,
különösképpen elmélyült meditációval foglalkozó gyakorlók bevonásával.
A Vajrayana-irodalom a tudat különböző szintjeinek létezéséről, avagy az elme különböző
szövevényeiről tartalmaz értekezéseket, s annak módjáról, hogyan felelnek meg ezek az
energia finom szintjeinek. Úgy gondolom, nagyban hozzájárulhatnak ezek az értekezések az
agyról és működési területeiről kialakított felfogásunkhoz.
Így hát, ahogy korábban láttuk, tudatos elménk legnagyobb része vagy olyan tárggyal van
kapcsolatban, amit megtapasztaltunk a múltban – a múltbeli élmények emlékezete tájékoztatja
jelen tudatunkat, – vagy valamilyen fajta érzésből vagy érzékelésből áll. Eredményként,
nagyon nehéz egy pillantással felmérnünk a tudat tényleges természetét, ami a tudásnak
vagy az elme fényességének puszta állapota. Egy ennek érdekében használható technika az
ülő meditáció, amelyen keresztül elménket felszabadítjuk a múltbeli élmények gondolataitól
és a jövőre vonatkozó várakozások minden formájától. Helyette megmaradunk a jelen
mostaniságában (bár nem igazán beszélhetünk a "jelen" tudatáról).
Amint képesek vagyunk eltakarítani a múlt és jelen gondolatait, lassan kezdjük átérezni a
kettő közti teret. Megtanulunk megmaradni abban a jelen pillanatban. Abban a térben,
kezdjük felfogni, amit ürességnek nevezünk, és ha egyre hosszabb időszakokra benne tudunk
maradni abban az ürességben, akkor fokozatosan a tudat természete maga, ami az elme puszta
fényessége és természetes tudatossága, lassan hajnalodik bennünk. Ismételt gyakorlással ez az
időtartam hosszabb és hosszabb lehet, úgyhogy átélésünk a tudat természetéről egyre tisztább
lesz.
Mégis fontos megállapítani, hogy az elme világosságának, az elme természetének ez az
élménye önmagában nem mély megvalósulás. Úgy vélik, a tisztaság ilyen állapotaiban való
tartózkodás a szamszara sok Formanélküli Birodalmában való újraszületést eredményezhet.
Más részről, ha tudjuk, hogyan használhatjuk fel alapként a fényességnek ezt a kezdeti
élményét, akkor építhetünk rá, meditációnkat más gyakorlatokkal kiegészítve, és ezen a
módon az valóban méllyé, alapossá fog válni.
Itt hát elmagyaráztam, hogyan tekintsünk Buddha tanítására a Szenvedés Igazságáról. Ha
egyszer kifejlesztettük az élet duhkha-természetének ezt a fajta felismerését, már van némi
fogalmunk arról, hogy szenvedésünk gyökerénél alapvető nem-tudás húzódik meg. Ez,
természetesen, a Második Igazsághoz vezet minket, ami a Szenvedés Eredete.
Meditáció és egészség, elektródák a fejen…
A test és tudat kapcsolata, az agy működése az érdeklődés homlokterében
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A KLASSZIKUS BUDO
Fordító: Lipcsei Sándor, ellenőrzi: [J.B.] Forrás: D. F. Draeger: Classical Budo
8. fejezet
A KLASSZIKUS BUDO NAPJAINKBAN
„Fegyvergyakorlataik [...]
vértelen csaták”*
Josephus Flavius

A modern társadalomban bárkinek rendkívül megéri a fáradságot, hogy valamely
választása szerinti budo ágazat tanulmányozása mellett kötelezze el magát, mivel
a klasszikus budo nyugalomra és érzelmi stabilitásra tanít, két olyan minőségre,
amely minden embernek egyaránt hasznos. Azonban néhány problémán felül kell
kerekedni, mielőtt a modern ember ilyen tanulásba kezd.
A klasszikus harcművészeti tanok modern társadalomban való jelenlétéről már korábban
leírtak – így a sorozat első kötetének, a Klasszikus bujutsunak az információi is – nagyrészt
érvényesek a klasszikus budóra is, de néhány további megjegyzést kell még tennünk. A
klasszikus budo a japán feudalizmus kori hagyományok gyökeréből fakad. Képviselői e
tradíciók iránti tiszteletük erejével óvják. Mivel a klasszikus budo legszívesebben elrejtőzik a
modern társadalom elől, nem könnyű tanítómestert találni. De a folytatás sem könnyű. Már az
komoly próbatétel, ahogyan egy mester tanítvánnyá fogad valakit, de a tanítványnak azt
követően is alaposan helyt kell állni. Életbevágóan fontos dolog, hogy megtanulja, hogyan
váljon nagylelkűvé, hogy elég toleráns legyen a tradicionális eszmék és gondolatok
befogadására. Valójában a befogadó szellemiség a legfontosabb tényező, amely Japánt azon
klasszikus tanok múzeumává tette, amelyek egyikét a jelölt tanulmányozni kívánja. Ezért a
klasszikus budo helyes megítéléséhez teljességgel elengedhetetlen, hogy megpróbálja
megérteni alapvető szellemét, és ne értékelje túl melléktermékét, a technikai tudást.
Egy átlagos nyugati ember fényűző, lustán kényelmes életvitele tökéletes ellentéte a
klasszikus budo szellemének. Amikor a tanuló ezt felismeri, és egy egyszerűbb életvitelhez
tér vissza, nagy előrelépést tesz. A tanulónak a furyuba is teljesen bele kell merülnie, vagyis
azokba a viselkedésnormákba, szokásokba és hitvilágba, amelyet az elmúlt japán generációk
hagytak örökül; ez segíti őt egy olyan esztétikai értékrend kialakításában, amely ezután
előkészíti az elméjét a megtisztulás folyamatához. Énjének a természettel való szembesítésén
keresztül, az előírt tanok közegének használatával járja be az „utat”.
Az igaz, hogy a klasszikus budót olyan emberek hozták létre, akik kiutat kerestek feudális
társadalmuk társadalmi béklyóiból. Azonban a klasszikus tanok jelöltjének nem szabad azt
várnia, hogy ezeknek a tanoknak a gyakorlásával egy társadalom fölötti világba kerül. A
klasszikus do gyakorlási formáknak az a sajátossága, hogy rávezeti a tanítványt, hogy az
emberi kapcsolatokhoz alkalmazkodva keresse a szabadságot. Önként (ne feledjük ezt a
lényeges motivációt) vállalta, hogy bejárja az „utat”, teljesen tisztában van azzal, hogy az élet
értelme a cselekvésben, a folyamatban van, nem pedig a tettekben, a végső beteljesülésben.
Elméjének csak ebben az állapotában remélheti, hogy felülemelkedik kicsinyes énjén és eléri
az önmegvalósítást.
Vannak, akik elkövetik azt a hibát, hogy a klasszikus budót (önmagát) bírálják néhány
állítólagos követőjének hibái miatt; ilyenek azok a tanítványok, akik a helyes szellemiség
nélkül kötelezik el magukat a klasszikus tanok mellett. Felszínes emberek felszínességet
találnak, bárhová is mennek, de a klasszikus budónak mérhetetlen mélységei vannak. Egy régi
*

Josephus Flavius: .A zsidó háború, .Gondolat Kiadó, 1963.; Révay József fordítása.
A teljes idézet: „Fegyvergyakorlataikat találóan lehetne vértelen csatáknak, csatáikat pedig véres
fegyvergyakorlatoknak nevezni.”
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japán mondás szerint „csak a legerősebb hal merészkedik a mély vízbe”, és ugyanígy van ez
azzal a jelölttel is, aki a klasszikus budót egy életen át tanulmányozza. Ezek a tanok az
életútjává válnak, nem csak az élete egy részének az útjává; az érzés, a cselekvés és a létezés
útjává válnak. A jelöltnek folyamatosan önmaga mélyéről kell hoznia valamit a tanulásához,
mindig arra törekedve, hogy többet tegyen bele, mint amit valaha is kivesz belőle.
A klasszikus budo nem valamilyen komolytalan dolog, amelyet szórakozásból vagy
szeszélyből kezdünk el. Nem egyéni kedvtelésből vagy társasági időtöltés kedvéért
veszünk részt benne. Azok, akik kifinomult magamutogatásra, páváskodásra,
társadalmi felemelkedésre, csevegésre vagy beszélgetésre akarnák használni a dojót,
nem tudják felfogni azt a tényt, hogy a klasszikus budo mélysége túl van az
önimádaton. A klasszikus budo azoknak a tradicionális japán értékeknek a
befogadása, amelyek a kultúra köntösében jelennek meg. Azoknak a nem japánoknak,
akik ellenzik a „japanizálódást”, azt tanácsolják, hogy ne kezdjenek a klasszikus budo
tanulmányozásába, mivel annak követői hangsúlyozottan japán stílusban
tevékenykednek. Ha a klasszikus budót a nem japán társadalmak tetszését akarná
elnyerni, már nem lenne klasszikus budo.
A klasszikus budóban nem az önvédelem, hanem a személyiségfejlődés a lényeg..
Azt, hogy ezeket a tanokat nem arra szánták, hogy önvédelmi rendszerekként
szolgáljanak, az a tény bizonyítja, hogy ezeknek a tanoknak a legképzettebb szakértői
Kardforgató
híresebbek jellemük tökéletesítéséről, mint küzdelmi képességeikről. Ha az olvasó egy
fukuro shinai-jal
önvédelmi rendszerre vágyik, a klasszikus bujutsun belül keressen vagy az erre a célra
kifejlesztett modern rokon eredetű ágazatokban.
Azoknak, akik sport alkalmazást keresnek klasszikus budo tanulmányaikban,
tanácsolható, hogy forduljanak az erre a célra kifejlesztett modern rokon eredetű
irányzatok felé. Nyilvánvaló, hogy egy valódi klasszikus do gyakorlási forma
sohasem lehet sport; egyetlen klasszikus do gyakorlási forma sem fogadhat be
sporttevékenységet. A sport elsődleges célja jobb csúcsok felállítása vagy bajnoki
cím elérése, illetve egyéni sztárok és bajnokok kinevelése. Az emberi szellemnek
ezen a szűk alkalmazásán belül a legtöbb ember csak a gyo szintet tudja elérni. Ha
Furyu
egy sportot különösen szokatlan intenzitással űz valaki, megközelítheti a shugyo
szintjét. A rekordok és bajnokságok elérésére való készség csúcspontjával is csak
a sportban rejlő lehetőségek végét, a jitsu szintjét valósítja meg. A sport innen
soha nem léphet tovább. A do szint magasságai elérhetetlenek számára. Ahhoz, hogy egy
sportág klasszikus do-vá váljon, el kell dobnia az összes olyan fogalmat, mint a versenyzés, a
csúcsjavítás, az eredmények kényszeres hajszolása és a csapat tekintélyének növelése, és az
egyén tökéletesítésére mint a gyakorlás végső céljára kell koncentrálnia.
Bár a jelen kötet nem remélheti, hogy választ ad az olvasó minden klasszikus budóval
kapcsolatos kérdésére, arra azért elegendő lehet, hogy erős vágyat ébresszen több ismeret
megszerzésére ezekről a lebilincselő irányzatokról. Álljon itt az olvasó segítségére az
informálódáshoz egy olyan nemzetközi japán szervezet neve és címe, amely illetékes minden
Japánbeli klasszikus ryuban. A klasszikus irányzatokra vonatkozó bármely kérdést el lehet
küldeni az alábbi szervezethez:
Kobudo Shinkokai
3, Kojimachi 6-chome
Chiyoda-ku, Tokyo 102
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ÚTIKALANDOK
Tekergés (trekkelés) Nepálban - Kovács Imre írása II. rész.
Elindulva Namhcse Bazarból egy komolyabb kaptató után kellemesen emelkedő szerpentinen
vitt az út, majd egy éles kanyar után megdöbbentő látvány várt bennünket (9. kép) A kitáruló
völgy kacsintva bemutatta legszebb hegyormait: a szent Amadablam-ot, a távolabbi Lhotse-t
és a szégyenlős (felhőbe bújó) Sagarmatha-t. (Ez utóbbit a külföldiek Mt. Everestnek is
nevezik). Alig győztünk betelni a havas hegycsúcsok látványával. Sajnos hamar el kellett
búcsúznunk a kilátótól és az Everest-et már csak a Gokyo-ri-ről láthattuk újra. Még egy kis
mászás (és kocogás a jak-karaván után (10. kép) után majd 300 m-es ereszkedést követően
megérkeztünk utunk ’legsötétebb’ állomására (szállására), Phortse Tenga-ba. Ez a Dudh Kosi
völgyének nyugati oldalában két házból álló ’település’, ahol délután 4 órakor lement a nap és
a hőmérséklet majd 20 oC-ot esett. Nem volt mit tennünk, bebújtunk a hálózsákunkba és majd
14 órán át ki sem dugtuk az orrunkat. Reggelre a szállásunk ablaka –belülről- jégvirággal
üdvözölt minket, de a 8 óra után felszolgált forró tea és a kilenc óra felé beköszönő nap új
életkedvet hozott. A legrövidebb túranapunk elé néztünk: a csekély 410 m emelkedőt alig két
óra alatt legyűrtük, így már délre Dole-ba –aznapi szálláshelyünk- érkeztünk. A délutánt egy
könnyed akklimatizációs sétával töltöttük, a településhez közeli magaslatról csodás kilátásban
volt részünk. (11. kép, innen már látszik az utunk végállomása is). Hiába kerültünk 4000 m
fölé, a többek által megjósolt étvágytalanság csak nem akar megkörnyékezni, jóízűen
fogyasztom el a déli levesemet és az esti momómat is. A lefekvés előtti tisztálkodás idefenn
igencsak rövid procedúra, bár ez érthető, hiszen nem a sarkkörön nevelkedtünk… (A
szemléletesség kedvéért –így nézett ki egy lábmosás: melegen felöltözve szandálban, tiszta
zoknival és törölközővel kiszaladtam a patak partjára, ahol a fejlámpám fényénél leültem egy
kőre. Zoknimat levettem az egyik lábamról és a patakszéli kőre helyezve vizet locsoltam rá.
Gyors szappanozás, öblítés, törlés és a tiszta zokni felhúzása mindössze 10 másodpercig
tartott. Majd ugyanígy a másik lábamra is rákerült a tiszta zokni. Ezzel a mozdulat sorozattal
sikerült elkerülni a megfázást és a fagyási sérüléseket is egyben.)
Másnap reggel már vegyes érzelmekkel fogadtuk a napsugarakat; egyrészről jólesett a levegő
felmelegítése, másrészről a felolvasztott fagyott talaj sarán történő csúszkálásról lemondtunk
volna. Igaz, hogy a sár kialakításában a korán kelő jak-karavánok és álmatlan turisták is
ludasak voltak. Aznap már 3,5 órát mentünk a következő szálláshelyig, igaz, közben több
mint fél órát ’pihentünk’ ezen a szép helyen (12. kép) Szinte hihetetlen az egy héttel ezelőtti
10 órás menethez viszonyítva-, bár délután még megnéztünk egy kis oldal-völgyet,
fáradságnak nincs nyoma a magasság ellenére sem. Itt már hellyel-közzel havas a táj, két
napja esett vagy 5 cm. A végcél felé vivő utunk utolsó napján már alig emelkedtünk, bár
annál hosszabb utat kellett megtenni, jórészt egy gleccser-hordalék oldalában. Itt már az utat
sem igazán lehetett látni, csak az előttünk haladók látványa mutatta, merre is menjünk. Két
gleccsertó mellett is elhaladva érkeztünk meg a gleccser és 3. tava közé épített településre, a
Gokyo-ri lábánál fekvő Gokyo-ba. A csapat lustábbjai heverészéssel, a kíváncsibb fele
gleccser-hordalék mászással töltötte a délutánt –én erőt gyűjtöttem a másnap reggeli
mászásra…
Kora reggel indultunk fel a -körülöttünk lévő 6 ezres csúcsok miatt általam csak dombnak
nevezett (5357 m magas) Gokyo-ri- csúcsra. Ilyenkor a legnagyobb a valószínűsége, hogy
csupaszon (felhőtakaró nélkül) látjuk a Himalája legmagasabb ormait. A közel 600 m
emelkedő a kis szerpentinek ellenére valóban meredek volt, a többszöri előzések –hogy
milyen csiga tud lenni egy-egy japán vagy olasz turista csapat?- után a végén már nekem is
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kellett egy fél perces pihenőt tartanom. (Lehet, hogy valaki kilopta az oxigént a levegőből –
előzéskor néha híján voltam…). De a látvány minden célba érővel elfeledtette a fáradságot.
Északon a Cho-Oyu csúcsai, keleten a felkelő nap simogató sugaraiban az Everest, a Lothce
nyolcezres- és sok 7 ezres csúcs kápráztatott el bennünket. (13. kép) Döbbenetes volt látni
Nepál leghosszabb gleccserét a hegyek ölében megszületve, végigkígyózni a lábunk alatt. (14.
kép) No és a szinte karnyújtásnyira (kb. 30 km) lévő Everest látványa is felejthetetlen volt
(15. kép). Csúcs-csoki, csúcs-fénykép és a (csúcs) jóleső érzés, hogy sikerült teljesíteni, amit
elterveztünk, tetőzte be az örömünket. Lefele menve néha elcsodálkoztunk, milyen meredeken
jöttünk fel, de a leereszkedés után csak egy rövid reggelire álltunk meg és folytattuk utunkat
visszafelé. Úgy terveztük, hogy még aznap eljutunk Dole-ba (felfele 2 napi út volt), de egy
útitársunk annyira elfáradt, hogy a csapat Machermo-nál (1 napi út felfele) megállt. Szállásszűke miatt ketten továbbmentünk a következő településig (Luza), ahol egyedüli vendégként
pazar kiszolgálásban volt részünk. Még arra is sikerült rávenni a háziakat, hogy készítsenek
campát (ez egy nemzeti étel, olyasmi, mint Erdélyben a puliszka), pedig ez nem szerepelt az
étlapon. Másnap bevártuk a hátramaradottakat és egyhuzamban lementünk Khumjung-ba, ami
Namhcse Bazar fölött található szépen rendezett település. Sir Edmund Hillary kedvelt
településén a róla elnevezett iskola tőszomszédságában szálltunk meg, délután még egy
buddhista kolostor megtekintésére is volt időnk. Ez a település még arról nevezetes, hogy
közvilágítás is van! (Legtöbb helyen még áram sincs, legfeljebb napelemes rendszerrel
világítanak a szállások közös helyiségeiben). Szállásunk vezetője visszaúton talált egy rakat
friss (gőzölgő) jak ürüléket, amit élvezettel először golyóvá formált, majd ellapította és feltapasztorta az egyik melléképülete falára a többi mellé száradni. Hiába, kell a tüzelőanyag a
hidegebb időkre. A következő napon Namhcse Bazar-t érintve (16. kép) leereszkedtünk a
Pahding-i szállásunkig. Ahogyan a felfelé vezető utunkon, úgy most lefelé is ezen a szakaszon
esett az eső egyedül egész utunk során. Talán a völgy elhelyezkedése és magassága teszi?
Szerencsére az esőkabátom mindig velem volt, így dacolva az égi áldással vidáman -és
szárazon!- érkeztem a már ismert házhoz, ahol szinte családtagként fogadtak bennünket (ez
tulajdonképpen igaz is, hiszen a helyi vezetőnk bátyja volt a szállás vezetője –no igen, itt sem
a véletleneken múlnak a dolgok…). Egy teljes napi pihenő várt ránk, tehát másnap a környék
felfedezésére indultunk. Miután átimádkoztuk magunkat a folyóvölgy felett (17. kép),
meglátogattunk egy működő buddhista kolostort, ahol fiatal szerzeteseket tanítottak. A
kolostori élet bemutatása után még egy rövid beszélgetésre is jutott időnk a jak-tejes tea
mellett. Este elbúcsúztunk a hegyektől és másnap 2 órás levezető mozgással elértük a
repteréről nevezetes települést –Luklát-, ahonnan visszarepültünk Kathmanduba. Itt még 2
napig mindenki kiélhette kulturális igényeit, és eleget tehetett vásárló kedvének. A
„szerencsésebbek” újabb trükköket tanulhattak a helyi kereskedőktől és koldusoktól, így a
következő útjukra már több tapasztalattal –és kevesebb pénzzel- vághatnak neki.
Úgy tűnt, nem csak mi szerettük meg Nepál-t, de az is ragaszkodhatott hozzánk, hiszen a
reptéren három alkalommal is megmotoztak bennünket, hátha sikerül valamilyen ürüggyel ott
marasztalni a társaságot. A honvágyunk győzött, 1 órás késéssel mindannyian elindultunk a
hazafelé vezető úton. (18. kép) Azt már csak remélni tudom; talán nem a hegy isteneit
zavartuk meg ottlétünk alatt, és nem ők intézték el, hogy lekéssük a csatlakozást -15 órai
delhii várakozás után – Moszkvában. (Ha már várakozni kell egy reptéren, lehetőleg ne a
moszkvai vagy delhii repteret válasszátok…) Azért szerencsésen megérkeztünk fél nap
késéssel Budapestre és magunkkal hoztuk azt a sok élményt, amiből egy keveset, íme,
átnyújtottam nektek.
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9. kép

A leesett álladat ne is keresd. Túl mélyre esett..

10. kép Itt a tempót nem Te diktálod…

11. kép Ha.,Ha., Ha. Ilyen montírozást én is tudok!

12. kép Azon töprengtem, mikor járhatott itt UFO

13. kép Ide nem a kiváló ruhaszárítási lehetőség vonzott

14. kép Siklóernyősök, hajráá..

15. kép

Csak egy ugrás az Everest! Vagy mégsem..?

16. kép: Bazárban kultúrát is kaphatsz (Serpa múzeum)

17. kép

Ő jól imádkozott (no meg szerencséje is volt..) 18. kép Most ezek felhős hegyek, vagy hegyes felhők?

