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A budo sportok történelmi gyökerei, filozófiai és erkölcsi tanításai 

Bushido, a szamurájok erkölcsi kódexe 
A bushido a nemesi származású japán harcos, a bushi (más néven bujin vagy buke) erkölcsi kódexe.  
A bushi fogalmánál szűkebb kategória a szamuráj, amely szóban a sameru, valakihez tartozik, 
valakit szolgál jelentésű ige rejtőzik, és olyan harcos nemest jelent, aki vazallusi szolgálatba 
szegődött. A harcosoknak erről a meghatározó jelentőségű rétegéről gyakran az egész japán 
középkort a szamurájok koraként említik és valamennyi nemesi származású harcost szamurájnak - 
európai analógiával élve lovagnak - nevezik.  

Történelmi háttér 
A szamurájok korának kezdetét 1185-től számítják, amikor is az egymással hatalmi harcot folytató 
nemzetségek közül a Minamotók kerekedtek felül. Vezérük, Minamotó-no-Yoritomó rávette a 
császárt, hogy nevezze ki őt shógunná, azaz birodalmi kormányzóvá. Papíron továbbra is a 
Kiotóban székelő császár maradt az államhatalom és a vallás megtestesítője, de valójában csak ez 
utóbbi funkciója érvényesült. Az országot ténylegesen Kamakurából irányította a shógun, aki erre a 
célra közigazgatási szervezetet is létrehozott (bakufu). Ez a hatalmi szerkezet - kisebb 
megszakításokkal - 1867-ig fennmaradt. Ekkor Motsuhito császár, aki a felvilágosult kormányzás 
(meiji) jelszavával lépett hatalomra, visszaragadta a politikai-katonai irányítást és részben a külföldi 
imperialista hatalmak nyomásának engedve, részben Japán belső fejlődési igényeit követve, 
gyökeres átalakításokat valósított meg, melyek eredményeképpen véget ért a feudalizmus kora és 
kezdetét vette Japán mindmáig tartó polgári fejlődése.  
A feudalizmus 1185-től 1867-ig tartó közel hétszáz esztendeje két nagy szakaszra különül. Az 
1185-1603 közötti időszak a háborúk kora volt. Ezek a harcok 1333-ig viszonylag kisebb 
hevességűek voltak, mert a mindenkori shógun szilárdan uralta a helyzetet. A viszonylagos belső 
nyugalmat két mongol inváziós kísérlet zavarta meg (1274-ben és 1281-ben), melyeket azonban 
jókor jött tengeri vihar segítségével sikerült visszaverni. Ezen időszak vége felé ügyes és határozott 
császár, Go-Daigo került hatalomra, aki 1333-ban megszüntette a kamakurai bakufut. Ezzel nyílt 
polgárháború vette kezdetét, mely során az egyik hadvezér, Ashikaga Takauji új császárt ültetett a 
trónra, önmagát pedig 1382-ben shógunná neveztette ki. A béke nem volt hosszú életű, mintegy 
kétszázötven, többé-kevésbé független földesúr (daimyo) leste az alkalmat, hogy miként tudja 
birtokát, befolyását szamuráj fegyvereseinek segítségével megnövelni. A családok közötti, sokszor 
kinyomozhatatlan eredetű ellenségeskedések kölcsönös bosszúk láncolatát vonták maguk után, ami 
nem ritkán egész nemzetségek kiirtásával járt. A zavargások az 1400-as évek végére általános 
háborúhoz vezettek, és mintegy száz éven át tartott az ún. harcoló tartományok kora. A feudális 
anarchiának három nagy személyiség három egymás után színre lépő tehetséges hadvezér vetett 
véget.  
Oda Nobunaga viszonylag jelentéktelen daimyóként saját birtokáról kiindulva sorra legyőzte és 
behódolásra kényszerítette az útjában álló földbirtokosokat, és 1568-ban bevonult Kiotóba, 1573-
ban pedig megfosztotta uralmától az utolsó Ashikaga nemzetségből származó shógunt. Vaskézzel 
látott hozzá a feudális anarchia felszámolásához. Vérengző fenevadként, az eszközökben nem 
válogatva számolt le valódi és vélt ellenségeivel, ami végül is vesztét okozta, 1582-ben személyes 
bosszú áldozatává vált. Művét egyik parasztkatonából lett, nagy tehetségű tábornoka, Toyotomi 
Hideyoshi folytatta (ő a Shógun című népszerű regényben Nakamura, a taiko). Az egész országban 
helyreállította a rendet, majd harcok során összekovácsolódott erős hadseregét arra használta fel, 
hogy - minden kézzelfogható eredmény nélkül - hat éven át hadjáratokat folytasson Korea és Kína 
ellen, 1598-ban bekövetkezett halálát követő kétéves zűrzavar után az ország egyik legnagyobb 
földbirtokosa Tokugawa Ieyasu (az említett regény főszereplője Toranaga) 1600-ban - immár 



tűzfegyverek bevetésével - döntő csapást mért ellenfeleire. 1603-ban elnyerte a shóguni méltóságot, 
és szilárd központi hatalmat épített ki. A fővárost Edóba (a mai Tokió) helyezte át, ezért az 1603-
1867 közötti időszakot Tokugawa-kor mellett Edo-korszaknak is nevezik.  
A Tokugawa-korban kialakított, szigorúan meghatározott társadalmi hierarchia csúcsán a nemesek 
álltak, akiknek hivatása elvben a harc volt. Valójában erős sorkatonaságra épülő hadsereg 
biztosította a nyugalmat és szigorúan büntetett minden rendbontást. A szamurájkard, ez az 
iparművészeti remekmű, a harctéren többé már nem vehette fel a versenyt a tucatáruként gyártható, 
puskával és szuronnyal. A háborúk során kialakult harci technikák harcművészeti tanításokká 
nemesedtek, virágkorukat élték a titkos iskolák, a ryuk. A tehetősebb földbirtokosok saját 
vívómestert tartottak, aki gondoskodott a fiatal szamurájok kiképzéséről. A vívás mellett nem 
hanyagolták el az íjászatot, a fegyveres és fegyver nélküli közelharcot és a többi harcművészetet 
sem. A háborúk megszűnésével rengeteg jól képzett harcos maradt munka nélkül, akik járták az 
országot és keresték az alkalmat a virtuskodásra. Áhított céljuk az volt, hogy valamelyik jól ismert 
vívómestert párbajban legyőzve a helyére léphessenek és így megszűnjenek gazdátlan szamurájok 
(róninok) lenni. 

 
Ideológiai háttér 

A bushido - a keresztény világképen alapuló európai lovagi eszménytől eltérően - nem 
származtatható egyetlen szellemi forrásból. A harcok korában magától értetődő eleven valóság volt, 
elsősorban a személyes példamutatás erejével hatott. Levelekben, versekben, szájhagyomány útján, 
töredékesen maradtak fenn azok a gondolatok, amelyekből a Tokugawa-korban - a nosztalgia erős 
érzésétől áthatva - megkísérelték írásos formákban rekonstruálni a bushi erkölcsi világképét. 
Mielőtt azonban erről részletesebben szólnánk, fel kell vázolnunk azt a három ideológiát, amely 
Japán szellemi arculatát kiformálta és a mai napig áthatja. Ezek a következők: a shinto, a 
buddhizmus (elsősorban a zen-buddhizmus) és a konfucianizmus. 
A shinto a japán nép identitástudatának alapja, összefoglalja az eredetmítoszokat, az egészségügyi, 
tisztasági, életviteli szabályokat, kapcsolatban áll a népi ünnepek többségével, kodifikálja az ősök, a 
szülők tiszteletét, a természet szeretetét. Ezt a hitvilágot benépesítik a kamik, ezek az eredendően 
jóindulatú és segítő szándékú szellemlények, amelyek azonban szeszélyesek és sértődékenyek, ha 
nem járnak a kedvükben, könnyen bajt okozhatnak. Kamik az elhunyt ősök szellemei, de a 
hegyeknek, a szikláknak, a fáknak egyaránt megvannak a maguk kamijai. A shinto derűs és 
optimista életfelfogás, azt vallja, hogy az emberi lélek eredendően jó. Ha nincs összhangban a 
természettel, azaz a kamikkal, előfordulhat, hogy átmenetileg rosszá válik, de ez múlékony, mint a 
betegségek, tisztító szertartásokkal, ajándékok felajánlásával, különféle rítusok végrehajtásával 
helyrehozható. A shintót a kereszténység előtti európai pogány hitvilághoz hasonlíthatjuk. Mindkét 
esetben viszonylag egyszerű, kidolgozatlan eszmerendszerről van szó, amelyet törvényszerűen 
követett egy árnyaltabb, elvontabb, átfogóbb világképet nyújtó ideológia. Lényeges különbség 
azonban, hogy míg Európában (de az Újvilágban is) a kereszténység legyőzni és elfeledtetni 
igyekezett a korábbi népi hiedelemvilágot, Távol-Keleten a megjelenő buddhizmus együttélést 
valósított meg azokkal. 
A buddhizmus időszámításunk előtt 500 körül alakult ki Indiában, onnét Kínán és Koreán át jutott 
el Japánba, ahol időszámításunk szerint 538-ban (más vélemények szerint 552-ben) hivatalosan 
elismert államvallás lett. A buddhizmus az életet a lélekvándorlás végtelen folyamatának tekinti, 
amelyben az erény és a jótettek jutalma az egyre magasabb rendű létformákban megvalósuló 
újjászületés, végső soron pedig az egész fáradságos folyamat megszakadása, a teljes 
mozdulatlanság, a vágynélküliség, a nirvána elérése. A buddha szó megvilágosodottat jelent, ami 
arra utal, hogy a tan lényege egy bizonyos megismerési folyamat, a világot mozgató bonyolult 
összefüggések lényegének átélése, ami hirtelen ráeszmélések, megvilágosodások formájában 
valósul meg. A buddhizmusnak igen sok irányzata, iskolája, szektája van. A zen-buddhizmus az 
indiai, szanszkrit dhyana (elmélkedés) szóból ered. Maga az irányzat Kínában alakult ki, ahol ez a 
szó csan-ná módosult. A zen ennek a kínai írásjegynek a japán olvasata. A legendák szerint az 
Indiából érkező Bodhidharma buddhista pátriárka alapította meg 520-ban a Shaolin kolostor falai 



között. Nevéhez fűződik a shaolin-kung-fu megalapítása is, amely harcművészet volt ugyan, de 
egyúttal a meditációban elfáradt szerzetesek fizikai állóképességét is hivatva volt fokozni. A zen 
Japánban a szamurájok korának kezdetén honosodott meg, elterjesztése Eisai Myoan és Dógen 
Kigen munkásságának köszönhető. Mindkét szerzetes kínai útjain ismerkedett meg e tanításokkal. 
A zen kolostorok fontos kulturális szerepet töltöttek be Japánban. Terjesztették az írásbeliséget, 
elevenen tartották a klasszikus kínai kultúrát, a japán hősi krónikákat, a törvénykönyveket, az 
erkölcsi tanításokat. Megszerettették a fiatalokkal a zenét, a költészetet és a testgyakorlást. Ez a 
képzés kiválóan megfelelt a szamuráj eszmevilágnak. Minden dolgok mulandóságának, 
viszonylagosságának átélése, az elme rögtönzésre kész nyitottságának, a végzetbe (karma) való 
belenyugvásnak a képessége adta azt a felszabadult természetes könnyedséget, ahogyan a szamuráj 
szembe tudott nézni a halállal. (Érdemes ezt összevetni az Aikido lényege fejezetben leírtakkal.) 
A japán ideológiai világkép harmadik összetevője, a konfucianizmus. Az időszámításunk előtti 500-
as években élt kínai gondolkodó, Konfuciusz nevéhez fűződik. Tanait vallásnak is mondják, bár 
európai fogalmak szerint inkább olyan normarendszer, amely irányt mutat a társadalom belső 
szabályozására és az államigazgatás elveire. Lényege a tekintélyelvűség, az ősök, a szülők, a 
feljebbvalók iránti tisztelet és engedelmesség, a törvények fegyelmezett betartása, a minden 
körülmények közötti udvariasság. Japánban ezek a tanítások jó talajra hullottak. Már 645-ben 
kísérletet tettek az államszervezet és földbirtokrendszer kínai mintára való átalakítására. Bár ezek a 
reformok nem hozták meg a várt eredményt, Konfuciusz és a többi klasszikus kínai gondolkodó a 
későbbiek során is eleven hatást gyakorolt a japán kultúrára. A Tokugawa-korban a 
neokonfucianizmus államfilozófia rangjára emelkedett, és alapjául szolgált annak a szigorú 
normarendszernek, amely szabályozta a kasztokra osztott társadalom mindennapi életét, és 
amelynek hatása mindmáig tetten érhető. 
 
 

A bushido elemei 
Mint már említettük, a bushido nem tételesen megfogalmazott erkölcsi normarendszerként fejtette 
ki hatását, az egyszerűség kedvéért a következőkben mégis külön-külön vesszük szemügyre azokat 
az összetevőket, amelyeket hagyományosan a bushido elemeinek tekintenek.  

 



Tartás (gishi) 
A gishi az egyik legfontosabb jelző, amely a harcostól elvárható helyes magatartást jellemzi. Pontos 
értelmét egyetlen szóval visszaadni nem lehet, tisztességet, következetes, bátor viselkedést jelent, 
olyan belső tartást, amely eligazít abban, hogy mi az erkölcsi kötelességünk (giri), és megadja az 
erőt, hogy annak habozás nélkül eleget tegyünk. A negyvenhét hűséges ronin közismert figuráját 
Chusingura gyakran negyvenhét gishinek nevezik. A szóban forgó tulajdonságot az emberi test 
csontvázához is hasonlítják, amely formát és tartást ad az embernek. Tartás nélkül emberekből - 
legyenek azok bármilyen ügyesek is - semmiféle kiképzéssel nem lehet szamurájt nevelni.  
Bátorság és tűrőképesség 
A harcossal szembeni alapvető követelmény a bátorság. A szamurájok szemében azonban csak a 
helyes ügy érdekében kifejtett bátorságnak volt értelme. Aki méltatlan ügy szolgálatában vesztette 
életét, arra azt mondták, hogy kutya módjára halt meg. A bátorságot és tűrőképességet már 
gyermekkortól kezdve spártai szigorral fejlesztették. A kiképzés során el kellett viselni a fájdalmat, 
az alváshiányt, az éhséget, a hideget, a meleget, egyszóval valamennyi előadódható stresszhelyzetet. 
Mai fogalmaink szerint úgy mondhatjuk, hogy ismerték és alkalmazták a nehezített feltételek 
mellett végzett edzés módszerét. Havonta megrendezték például a "tudás istenének ünnepét". 
Ilyenkor a tanulók egész éjjel ébren maradtak és kis csoportokba verődve hangosan olvastak fel 
egymásnak irodalmi művekből. A szamurájgyerekek éjszaka gyakran visszamerészkedtek a 
nyilvános kivégzések helyszínére, ahol az otthagyott, lefejezett tetemeket - bátorságuk bizonyítására 
- megjelölték.  
Jóindulat (bushi-no-nasaki) 
A szamurájok gondosan ügyeltek arra, hogy mesterségük ne durvítsa el őket. A kiegyensúlyozott 
harcos jelleméhez a kemény, férfias vonások mellett hozzátartozónak tartották a nőies jellegűnek 
tekintett kedvességet, jóindulatot és könyörületességet is. Ezt nevezték a harcos lágyságának (bushi-
no-nasaki). A jó modor alapjának a szívből jövő kedvességet tekintették. Mindebben segítette őket a 
költészet, a zene és a szerelem iránti neveltetésükből adódó fogékonyság. 
Udvariasság 
Az udvariasság, a csiszolt jó modor Japánban nemcsak a harcosok sajátossága, hanem általánosan 
jellemző az emberekre. A bushido ehhez az előző pontban leírtakkal összhangban annyit tesz hozzá, 
hogy az udvariasság értéktelen üres póz marad, ha nem párosul a mások iránt tanúsított 
rokonszenvező figyelmességgel. A történelmi idők folyamán az etikett valóságos tudománnyá 
formálódott. A szertartásos viselkedés végső fokon arra szolgált, hogy a harcos önfegyelmet és 
beleérző képességet tanuljon. El kellett érnie, hogy egész tartása, viselkedése fegyelmezett erőt 
sugározzon. Amint Ogasawara, a híres szertartásmester mondotta: úgy kell tudnod nyugodtan ülni, 
hogy a legdurvább rabló is elbizonytalanodjon, ha rád akarna támadni. 
Szavahihetőség (bushi-no ichi-gon) 
A szamurájok számtalan szertartásos megnyilvánulása közül hiányzott egy - a keresztény 
lovagoknál oly elterjedt - gesztus: nem volt szokás, hogy égre-földre esküdözve adjanak 
nyomatékot szavaiknak. A szamuráj szava (bushi-no ichi-gon) felért egy esküvel és nem kívánt 
további megerősítést. Ritka, ünnepélyes alkalmakkor fordult elő, hogy egy szamuráj kardjára vagy 
valamilyen istenségre tett fogadalmat és még ritkábban, hogy vérével pecsételt meg egy 
megállapodást. Számos történet szól arról, hogy a hazugokat, a szószegőket (ahogyan ők mondják: 
a kettős nyelvűeket "ni-gon") halállal büntették. Sajátos konfliktushelyzet alakul ki Japánban, ha az 
udvariasság és az igazmondás követelménye szembe kerül egymással. Ilyenkor feláldozzák az 
igazságot az udvariasság kedvéért (ez az ún. üres forma "kio-re"), de olyan nyelvi fordulatokkal, 
hogy az mégsem válik megtévesztéssé vagy hazugsággá. 
Becsület 
A szamurájok, mint a harcosok általában, önérzetes, önmaguk méltóságára sokat adó emberek 
voltak. Semmit nem féltettek annyira, mint a becsületüket. Ezt többnyire nem ezzel a szóval 
fejezték ki, hanem az arc (men-moku) vagy a név (na) elvesztéséről, beszennyeződéséről beszéltek. 
Már gyermekkoruktól kezdve beléjük nevelték a fogékonyságot a szégyenérzetre (ren-chi-shin). A 
becsület elvesztése nem volt bocsánatos, elfedhető bűn. Egy hasonlattal így fejezték ki: a becsületen 



eset folt olyan, mint a repedés a fa kérgén, amely az idő múlásával nemhogy eltűnne, hanem egyre 
nagyobb lesz.  
Hűség 
A feudális társadalmakat nem véletlenül nevezik hűbéri társadalmaknak. Itt a hierarchia világosan 
körvonalazott rendszerében a rendező elv a hűség, a lojalitás. Fokozottan így volt ez a japán 
középkorban is, ahol erősen hatott a már említett konfuciánus etika. Számos történet állít emléket a 
legendás szamuráj hűségnek. Ha az egyéni érdek vagy érzelem összeütközésbe került a gyermeki 
vagy vazallusi kötelességgel, az államot megtestesítő császár iránti vallásos tisztelettel, a bushido 
alapján egyértelműen az utóbbi javára kellett dönteni. 
Önfegyelem 
A bushido, de az általános japán felfogás szerint is udvariatlanság mások harmóniáját bármiféle 
módon, különösképpen panaszkodással, szomorúságunk, fájdalmunk kimutatásával megzavarni. 
Általában véve férfiatlan dolog mindenféle érzelemnyilvánítás. A sztoikus külső csak látszólag 
kerül ellentmondásba a bushi-no-nasaki, a harcostól megkövetelt érzelemgazdagság elvárásával. A 
szamurájok igényelték és közvetve - főleg a költészetet, kalligráfia és zene nyelvén - képesek is 
voltak rá, hogy érzelmeiket a külvilág számára megmutassák.  
 

 
 


