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1. A disszertáció célkitűzése és a téma körülhatárolása 

Disszertációm a japán harci művészetek (budzsucu 武術, bugei 武芸 és más 

elnevezések) egyik ágának, a dzsúdzsucunak (柔術) a történetét, fogásrendszerének 

jellegzetességeit és a gyakorlati oldal mögött húzódó eszmeiséget kívánja feltárni 

a kortárs (vagyis Edo-kori) forrásokon keresztül.  

Munkám hangsúlyosan a források vizsgálatára épül, így szakítva azzal a 

gyakorlattal, ami a dzsúdzsucu mai formáinak gyakorlóit jellemzi, vagyis a jelen 

helyzetből kiindulva, a ma elfogadott elképzeléseknek a régi időkre való 

alkalmazásával. Úgy gondolom, hogy bár kétségtelen, hogy a mai harcművészet-elmélet 

bizonyos tételei jogosan vezethetők vissza régi szövegek gondolataira, mégsem 

helyes az következmény felől vizsgálni az előzményeket, ezért disszertációmban a 

szövegek vizsgálatakor azok közvetlen tartalmát önmagában kívántam elemzés alá 

vonni, amennyire lehet, függetlenítve magam a jelen kor dzsúdzsucu-felfogásától. 

Az elemzések során igyekeztem folyamatosan kitekinteni az adott kor harcművészeti 

gondolkodását nagyban befolyásoló fontos művekre, kimutatva azok hatását az éppen 

vizsgált forrásra. Ezek a művek (elsősorban Jagjú Tadzsimanokami 

Munenori柳生但馬守宗矩 Heihó kadenso-ja兵法家伝書) a korban megkerülhetetlen 

tekintéllyel bírtak, szinte nincs olyan a disszertációmban vizsgált szövegek 

szerzői között, aki ne kölcsönzött volna néhány gondolatot tőlük. Mindig igyekeztem 

azonban különválasztani az ily módon átvett tartalmakat azoktól, amelyek 

kifejezetten az adott szövegre, vagy az azt kiadó iskolára jellemzőek, feltárva azt 

a területet, megközelítést, amivel a szöveg hozzájárult az Edo-kori harcművészet-

elmélet fejlődéséhez. 

A szövegelemzéseken túl, illetve azok kiegészítéseként fontosnak tartottam magának 

a dzsúdzsucunak a meghatározását is, tekintettel arra, hogy az így jelzett iskolák 

olyan sokszínűséget mutatnak, hogy meghatározó jellegzetességeik felmutatása még a 
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kortársak számára sem volt egyszerű. A dzsúdzsucuként említett iskolák 

kialakulásának, tartalmi fejlődésének a vizsgálata segít abban, hogy képet kapjunk 

arról a folyamatról, amely a korai, általános célú harcművészeti iskoláktól (szógó-

budzsucu総合武術) a specializált, magukat dzsúdzsucunak nevező iskolákig vezetett. 

Mivel egy kora-újkori harcművészeti ág története az iskolák történetét jelenti, 

munkám vonatkozó része a legfontosabb dzsúdzsucu-iskolák ismertetésén át kísérli 

meg egyfajta fejlődéstörténet felállítását. 

Az összefoglaló elnevezéssel harci művészetként jelzett tevékenységek a japán 

kultúr- és művelődéstörténet fontos, ám elméleti vonatkozásaiban kevésbé kutatott 

jelenségét alkotják. A harci művészetek Edo-kori szerepe a társadalom vezető 

rétegének számító busi (武士, vagy szamuráj侍) elnevezésű katonai osztály életében 

vitathatatlanul fontos volt, azok identitástudatának fontos részének számított, a 

társadalmi réteg tagjai hivatalnokká válva is őrizték a katonai szolgálat 

elsőbbségének tudatosságát, amely szolgálatra való felkészülésben e művészeteknek 

nagy szerepe volt. 

A 17. századdal beköszöntő béke és a társadalmi mobilitás szinte teljes hiányát fő 

céljául kitűző Tokugava-rendszer hatására a harci művészetek nagymértékű 

átalakuláson mentek át. Elkezdődött művészetté való átlényegülésük, aminek 

mintájául az iskolák vezetői szívesen használták a művészetté válásnak már jóval 

magasabb szintjén álló mozgásművészetek és a japán kultúra egyéb, a korban már 

egyértelműen művészetnek (gei芸) tekintett formáinak terminológiáját, elméleti 

alapvetéseit. Ebben a folyamatban a hatékonyságot egyre inkább a mozgás szépsége, 

„kinézete” váltotta fel, felerősítve az iskolák, stílusok közti különbségeket, az 

egyéni „előadásmód” jelentőségét. 

A harcművészeti szövegek tanulmányozása azért jelentős a japán kultúrtörténet 

területén belül, mert képet adhatunk arról, hogyan birkózott meg, vagy igyekezett 

megbirkózni a busi-réteg azzal az elméleti kihívással, amit a harcosok szerepének a 

béke korában való újraértékelése, a régi értékek új tartalommal való feltöltése 
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jelentett. Ezen túl a vonatkozó források gyakorlatiassága, a „fizikai” oldal szem 

elől tévesztésétől való ódzkodása mellett nagy számban jelennek meg bennük a kor 

intellektuális életét meghatározó diszciplínák (korábban a buddhizmus, később a 

konfucianizmus, még később a sintó) kifejezései, tanításai, olyan módon, hogy a 

szerző igyekszik saját mondanivalójához igazítani, annak alátámasztására használni 

őket. Elmélet és gyakorlat harmonikus együttese a japán gondolkodás fontos 

területének számít, erre az eszmetörténeti jelentőségű megközelítésre látunk számos 

példát a szövegekben, aminek kultúrtörténeti fontossága úgy gondolom, 

vitathatatlan. 

A téma különlegességét ugyanakkor az is adja, hogy a harci művészetek eszmeiségének 

kutatói eddig szinte kizárólag a kardvívó-iskolákra összpontosítottak, a 

dzsúdzsucu-iskolákat ilyen szempontból nem vizsgálták. Ennek részben az az oka, 

hogy a kardvíváshoz kapcsolódó iskolák a kardnak mint fegyvernek a szamurájság 

életében és gondolkodásában betöltött nagy szerepe miatt mindig is előtérben voltak 

a többi irányzathoz képest, másrészt pedig az, hogy a modern harcművészet-elméleti 

kutatás kezdetén annak művelői túlnyomó többségükben a kard-művészetekből érkeztek, 

így érthetően figyelmük is inkább oda irányult. 

Úgy gondolom, témám fontos azért is, mert a kora-újkori dzsúdzsucu alapjain a 

modern kor meghatározó japán harcművészeti iskolái alakultak ki, mint a dzsúdó 

(柔道) és az aikidó (合気道), ezek pedig a japán hagyományos harcművészetnek a 

modern kor körülményeire adott válaszának két jellemző irányát képviselik: a sport, 

testnevelés irányába való elmozdulást (dzsúdó) és a spirituális oldal 

hangsúlyozásával a harcművészet eszméjének pszichológiai jelentéssel való 

feltöltését (aikidó). Mindezek a fejlemények, tendenciák azonban nem, vagy csak a 

tévedés nagy kockázatával értelmezhetőek akkor, ha nem vesszük figyelembe az 

alapokat, a kora-újkori dzsúdzsucu által nyújtott  elméleti hátteret. 

 

2. A disszertáció felépítése és a vizsgálat módszere 
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Disszertációm négy fő részből áll. 

A Bevezetésben ismertetem a témát magát, megindokolva választását és jelentőségét. 

Ezt követően a témában előttem járók által végzett kutatásokat mint kutatási 

előzményeket tekintem át, különválasztva az általános harcművészet-elméleti, a 

forrásvizsgálattal illetve a dzsúdzsucuval foglalkozó munkákat.  

Kutatásaim módszerének felvázolásával kívánom világossá tenni, milyen 

megközelítéssel, elemző technikával nyúltam a szövegekhez, hogyan állítottam össze 

azok eredményéből a disszertációt magát. Témám feldolgozásakor figyelembe vettem a 

harci művészetek tanulmányozásával foglalkozó tudomány (budógaku 武道学) 

eredményeit, részben az ott kialakult vizsgálati módszereket alkalmaztam a 

dzsúdzsucu forrásszövegeire, mindvégig nagy figyelmet fordítva arra, hogy a 

szövegekben felbukkanó újszerű megközelítéseket, a dzsúdzsucura jellemző 

gondolatokat kimutassam. 

A kutatás irányának bemutatásakor sorra veszem az érdeklődésem homlokterében álló 

fő területeket, elméleti-filozófiai vonatkozásokat – nem megjósolva az esetleges 

eredményeket, de igyekezve megmagyarázni, mi és miért az a fő iránya 

vizsgálódásomnak. 

A második rész A dzsúdzsucu története és eszmevilága címet viseli, s a vizsgált 

források szélesebb keretét adó harcművészeti ág, a dzsúdzsucu kialakulását, Edo-

kori fejlődését követi végig. A szövegelemzéseket megelőzően szükségesnek tartottam 

a dzsúdzsucu kialakulásának korát és jellegzetes viszonyait bemutatni, s a harci 

művészetek tágabb összefüggéseiben elhelyezni az iskolákat, amelyeket vizsgálatomba 

bevontam. Az iskolák története, vezetőinek tevékenysége kitörölhetetlen nyomot 

hagyott a forrásanyagon is, amelynek egyes részei nem érthetőek a háttér és a kor 

ismerete nélkül. Kísérletet teszek itt azoknak a sajátos körülményeknek a 

felrajzolására, amelyek között kialakult és fejlődött a japán harci művészet 

általában és a dzsúdzsucu speciálisan. A kor hadszervezetének a katonai osztály 

helyzetének ismertetése segít megérteni a harci tudás iskolákba rendeződésének 
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folyamatát, az iskolákon belüli fejlődésének fő tendenciáit egyaránt. 

A harmadik rész a forráselemzéseket tartalmazza, amelyek során azt a módszert 

követtem, hogy a dzsúdzsucu szempontjából talán legfontosabb iskola, a Takenoucsi-

rjú竹内流 forrásait vizsgáltam meg a legrészletesebben, igyekezve azon keresztül 

bemutatni a harcművészeti források különböző típusait, azok jellemző szerkezetét, 

szövegstílusát, illetve célját. Ezt követően a következő iskolák legjellegzetesebb 

forrásainak elemzését végzem el: 

Takenoucsi-rjú 竹内流 

Oguri-rjú 小栗流 

Szeigó-rjú 制剛流 

Szekigucsi-rjú 関口流 

Sibukava-rjú 渋川流 

Kitó-rjú 起倒流 

Jósin-rjú 揚心流 

Sin no Sintó-rjú 真之神道流 

A dzsúdzsucu forrásszövegei az Edo-korban az egyes iskolákban (rjúha 流派) 

keletkeztek, így vizsgálatuk is az iskolák kontextusában célszerű. Az iskolákat úgy 

választottam ki, hogy reprezentálják a dzsúdzsucu eredetét, így a legrégebben 

létező iskolákat jelöltem ki tanulmányaim tárgyául, illetve a fogásrendszerek 

fontos változásait, amelyek a kor előrehaladtával kialakították azt a rendszert, 

ami aztán a modern formában újjászülető dzsúdzsucu alapjává vált. 

Az egyes iskolák forrásszövegeinek kiválasztásakor az a cél vezetett, hogy 

bemutassam a szövegek alapvető típusait, valamint azokat a szövegeket, amelyek a 

legmélyebben foglalkoznak az adott iskola eszmeiségével, így a legalkalmasabbak a 

dzsúdzsucu gondolatiságának vizsgálatára. 

Az egyes szövegek vizsgálatakor a kutatás módszereinél leírtak alapján igyekszem 

eljárni. 

Az Összefoglalás című fejezetben megállapításaimet összegzem, a munka során 
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felmutatható eredményeket ismertetem. Ezeket a következő szakasz mutatja be. 

 

3. Eredmények 

3.1 Munkám során igyekeztem megtalálni azokat a jellegzetességeket, amelyek 

kimondottan dzsúdzsucu-specifikusnak mondhatóak, más iskolák forrásaiban nem, vagy 

csak érintve szerepelnek. Ebben a vonatkozásban négy területet találtam: 

(1)Kozmológiai alapok, a dzsúdzsucu tágabb kontextusba helyezése. 

Az iskolák nagy gondot fordítottak arra, hogy művészetüket egyetemes értékek, 

jelentés hordozójaként írják le, amelynek során a dzsúdzsucu alapját adó lágyság, 

rugalmasság elmélete képezte az érvelés alapját. 

(2)A dzsúdzsucu vagy javara jelentése, a lágyság, rugalmasság elmélete. 

A lágyság definíciója és jelentőségének leírása különbözik az egyes iskolák 

szövegeiben, bár jelentősége mindenhol nagy hangsúlyt kapott. 

(3)A ki definíciója a dzsúdzsucu viszonylatában, annak helyes használata, 

fejlesztése. 

A ki, vagyis energia, hatóerő felhasználása jellegzetes pontja a dzsúdzsucu 

elméletének és gyakorlatának is. Mind meghatározásában, mind pedig felhasználásának 

kérdéseiben a dzsúdzsucu egyéni, más harci művészeti ágaktól eltérő álláspontot 

képviselt. 

(4)A harcművészeti oktatás speciális, a dzsúdzsucura jellemző kérdései. 

A dzsúdzsucu jellegzetessége volt az, hogy fogásainak végrehajtásában nagy szerepet 

kapott a fizikai erő, ami azonban viszonylagos, egyénenként eltérő. Ezt a 

problémát, illetve a tanulók e miatt jelentkező motivációs gondjait a dzsúdzsucu 

szövegei kezelni kívánták, sokszor a korban újszerű megközelítéseket alkalmazva. 

3.2 A dzsúdzsucu forrásszövegeinek elemzése nem csak magyar, de más nem japán 

nyelven sem történt még meg. A japán nyelvű kutatások (pl. Ómori Nobumasza munkái) 

is csak érintve, periférikus jelentőséget tulajdonítva nekik foglalkoznak 

dzsúdzsucu-szövegekkel, az általam is használt forrásgyűjtemények pedig 
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megelégszenek egy rövid, főként az iskola történetét taglaló bevezető 

hozzáfűzésével. Úgy gondolom ezért, hogy munkám elemző része, olyan fontos, 

nagyszabású szövegek kritikai vizsgálatával és lényegi részeinek a fordításával, 

mint a Takenoucsi-rjú 竹内流 Heihó sosin no tebikigusza 兵法初心手引草, a 

Szekigucsi-rjú 関口流 Javara Sinsin-rjú denso 柔新心流伝書 vagy a Sibukava-rjú 

澁川流 Dzsúdzsucu taiszeiroku 柔術大成録, valóban úttörő szerepet vállalt a 

dzsúdzsucu források tudományos igényű kutatásában. 

3.3 A harcművészeti forrásszövegek vizsgálatával foglalkozó eddigi tudományos 

munkák alapvetően két irányt követtek: egyrészt a szövegekben felbukkanó, fogásokra 

vonatkozó kifejezések etimológiáját kutatták, a kifejezések származási helyének, 

eredeti kontextusának kimutatását célozva meg, másrészt pedig a szövegben 

azonosítható, más területekről származó eszmék felmutatását végezték el. Kevés szó 

esett ezidáig arról, milyen elméleti, adott esetben filozófiai tartalom figyelhető 

meg egy-egy szövegben, ami saját elemzésem egyik fontos célja volt. Ezekre 

rámutatva lehetséges megfogalmazni a dzsúdzsucu általános eszmeiségének 

alapvonalait, ami a későbbi kutatás számára hasznos lehet. 

3.4 Minden szerzőre természetesen nagy hatással van a kor, amelyben műve született. 

A harcművészeti forrásszövegek kutatásában mégsem irányult eddig komoly figyelem 

arra, hogyan hatott rájuk az Edo-kor azon szakaszának intellektuális világa, 

amelyben írták őket, sőt néha olyan érzése támad az olvasónak, hogy a szövegeket 

vizsgáló szerzők az Edo-kor eszmeiségét monolitikusan fogják fel, nem véve 

figyelembe azt a tényt, hogy egészen más gondolatok voltak uralkodóak a korszak 

kezdetén, a középső szakaszában és a végén. Elemzésemben igyekeztem kiemelni ezeket 

az összefüggéseket, párhuzamba állítani az egyes szövegeket az adott korszak 

eszmetörténeti áramlataival. 
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4. A további kutatás lehetőségei 

Disszertációm természetesen messze nem nyújtja a témában rejlő tudományos kérdések 

teljes körű kifejtését, bőven hagyva helyet a további vizsgálódásnak, sőt, 

reményeim szerint felhívva a figyelmet a legérdekesebb, legígéretesebb irányokra. 

Munkámban igyekeztem azokra az iskolákra és azokra a művekre összpontosítani, 

amelyek jelentősége olyan a dzsúdzsucu történeti és elméleti fejlődésében, hogy nem 

írható a tárgyról értekezés az említésük nélkül. A kutatás a későbbiekben más 

iskoláknak, további szövegeknek az elemzés körébe vonásával folytatódhat, amely 

munka az itt felmutatott eredmények jelentős bővítéséhez vezethet. 

A disszertációmban helyhiány miatt részben, lényegi szakaszait kiemelve elemzett 

szövegek teljes, kritikai fordítása egy olyan szöveggyűjtemény, referenciakönyv 

születését jelentené, amelyet alapul véve az olvasók képesek lennének az egyes 

szövegekről saját, érvényes véleményt alkotni, további kutatásra sarkallva őket. 

Hasznos és eredményekkel kecsegtető kutatási irány volna az is, hogy elemzés alá 

kerüljön az egyes iskolák gyakorlati aspektusának, azaz fogásrendszerének a 

technikai különbsége is – nem szabad elfelejtenünk, hogy elmélet és gyakorlat soha 

nem vált szét élesen a japán harcművészeti irodalomban. Az ilyen irányú elemzés 

felmutathatná az egymástól később távol került iskolák esetében a közös eredet 

bizonyítékait, egyúttal azt is, hogy az évszázados külön-fejlődés milyen 

eltéréseket eredményezett a gyakorlat területén. 

Végezetül, mint már a bevezetőben is említettem, a dzsúdzsucu kora-újkori 

iskoláinak szövegeiben megfigyelhető eszmeiség nagy hatással volt a 19-20. 

században, különösen a Meidzsi- és Taisó-korban kialakult új irányzatokra is. Ennek 

a modern korba áthúzódó szellemi hatásnak a kutatása segítene megérteni azt, hogyan 

kapcsolódnak a ma japán egyik legnépszerűbb kulturális exportcikkének számító harci 

művészetek saját örökségükhöz, mely területeken változtak meg és hol maradtak hűek 
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a régi mesterek gondolataihoz. 

 


